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F ransada Frank Buhranı 
İleri Adımlann 
Havadis 
Kıymeti 

Clıautemps Kabinesi Sosyalist 
Komünistlerin itirazları ve 

istifa Etti 
Ahmet Emin YALMAN 'I/ J 

V o:auzluğun kuvvetli bir ae- ~ arş l s l n u a 
ai vardır. idare ma.kine-

ıinin herhangi bir kötea:ndeki 

bozukluk, yav~lık, halka ıstırap H ı ı c h • • • h • :..1 
•erecek tekilde kırtaaiyecilik ve a { e p es ı n ı n 1 n ı u ama 
lnenfilik derhal tiki.yetler uyan-

~~=· ~~~~~·:.ı~~= uğrıyacağı tahminleri ileri sürülüyor 
bıahsua bir hava yaratır. Pa.ris, 14 (TAN) _ Fransa bugün 

iyiliğin bağırma kudreti yok- birdenbire bir kabine buhranı ile ka.r 

tur. Kendi köteainde kalmayı ve ı' şılaştı ve Chautemps kabinesi istifa 
tevazuu sever. Herkes iyiliği etti. Bulınının safhaları şudur: 
nonnal ve tabii d!ye karfıladığı 1 Chautemps kabinesi frangı müda
İçin tr f d h ecanl b · h faa için dün müzakereler yaptı. Ay. 

• e a ın a ey 1 ır a- nca Başvekil ile Maliye Vekili B •a. peyda olmaz. Bonnet ve devlet bankası müdüri'. 
. Mesela Istanbul bet"'diyesinin oto. başb~- konuştular. Neticede mali vt 

bi.is . 1 • uzluklar bir 1--- ........ 
. ış enne yols • AUmU ziyeti korumak ve frangı müdafaa et 
llısanlara imt1yazlı muameleler, bir mek için tedbirler kararlaştırdrlar. 
kısım vatandaşlaı a gacür dereccsin- · Bu kararlan kabinede kabul etti ve 
de haksızlıklar karışt:Jını, ga.Zl)te!e- guetelere de bu yolda bir tebliğ ve. 
l"e bir tek söz geçmeı.leıı evvel Jstan. rildi. 
huida duymıyan yoktu. Yine beJedi
Yenin birçok istim.lik işlerindeki ta-
88.vvurıannın vakt.rdeıı evvel sızdı. 
iını. ortada peyda olan mutavassıt
la.rın birtakım yer\.:-ri ucuz 11cuz ka
Pattıklarmı, belediyenin hemen 
her istimlAkte haddinden beş, 
on misli fazla is•tr.1lfık bedelleri öde. 
eliğini fısıltı ga.r.eceicri her kulağa 
duyunnıya k8.fi gelmişti. 

Fakat iyiliğe taalhlk eden haber 
ler de, ço'c yazık ki, ayni ya· 

lta ""yuk."sTJlİLcıll "O!JJljl~~nı "J'~ôJ.h: 
datıarı, hem hUkfUnett, hem de ga. 
zeteleri tenkit etmek lizımdır. 

BugUnkU TUrk nesd şunu hiçbir 
dakika unutmamalıdır k~ umumi ha
Yata ait her şeyin sah·bi mevkii11de.. 
dir. Millet bu bakımdan bir kül teş
kil eder. Arada hiçbir nevı ikilik yok 
tur, ve olamaz. 

Dünden kalan usullerden, itiyat
lardan, zihniyetlerden ibaret bir mL 
:tas vardır ki, bunu benimsiyen, hi. 
!lıaye eden hiçbir taraf )'.)ktur. Bun
dan dolayı haklı §iki.yetlerdl! bu1un. 
•ak bile mesuliyetin, mazinin mirası
Jta ait olduğunu unutamayız. 8'.mu 
hatırdan çıkarmak büyük bil' .nak -
Bızlık olur. 

Hüktiınet netice itibarile "para ser 
bestisinfo muhafazasr,, lehinde bul11 
nuyordu. 

Bunun üzerine Başvekil B. Chau . 
temps mebusan meclisinin önüne çrk 
mış, kabinenin kararını bildirmiştir. 
Sosyalistler bunu, ekseriyetle kabu
le ka.ra.r vermişlerdir. Halbuki B. 
Flandin ve arkadaşları, sosyalistle -
rin daha evvel kambiyo kontrolü ta 
raftan olduğunu anlatmışlardır. So1 
partiler kahine lehinde bulun.muşlar, 
fakat komlinistler, kabineyi müah&-

vennfyooeklerlni, Çu:ıtlrli :h~ft ceP!\e.'. 
sinin muha.fazaamı iat.ediklerini bil • 
dirmitlerdir. 

Bundan sonra Ba.şvekl B. Cha u _ 
teınps k"milnistlere cevap vererek 
şöyle demiştir: 

-'- Meclisten, frangın vaziyeti 
ni muhafam. için hllk\lmetin etrafm 
da· toplanmasını istemiştim. Tam 
böyle bir sırada komUnistler parti 
nA.mına geniş isteklerde bulundular. 
Komünist partisine serbestisini ·.eri-
yorum . ., 

Başvekilin bu sözleri sağ cen!l..h, 

'I eni kabineyi teık;/ edeceği 
zannedilen B. Bonnet 

uıçl At:l' C WZi SOl Cl.'Uıı..ıı w.&.'ı AUL1 m ... cuı 

alkışlarla karşılanmıştır. Bu arada 
sosyalist nazırlar, 'qaşvekilden, Ken. 
disini hfıla halk cephesi hükiimeti o. 
!arak telakki ettiğine d~ir teminat 
almadıkları takdirde kabineden çeki· 
leceklerini bildirmi~ler ve işte bunun 
üzerine B. Chautemps kabinenin i.sti 
fasını vermiştir .. 

Yeni kabine için 
Paris, 14 (TAN) - Cümhurreisi 

B. Lebrun. B. Chautemps'ten yeni ka 
bineyi teşkil rkasmda bulunmuş, fa-

(Arkası il uneuda) 

lfj;;;k·;;i~;J~i 
Faiz Haddi f 
Yüzde Sekiz Buçuğu 1 
Tecavüz Etmiyecek 
Ankara, 14 ( A.A.) - U-

lu• gaz.etainin hu•ıui i•tih- t j baratına nazaran, / ktısat t 
• V ekô.leti, bütün banka ve ! 
: müeHuelerde alınmakta o- • ! lan laizin ve komisyon mec- $ 
f muunun badema azami yüz- ı 
ı de •ekiz buçuğu tecavüz e- S 
ı demiyeciğine dair bir ka· i 
! nun projesi hazırlamak- ı 
t tadır. ı ............................... 

Cenevre Konseyi 
Bu Ayın 26 sııia 

Teh r E t dl 

Herkesin Ağzında 
TİRYAKİ 

Siaarası • 

Mecliste Dünkü Müzakereler 

Tahviller Layihası 
Münakaşa Edildi 

Maliye Vel(ili B. Fuat İzahat Verdi~ 
Yeni Elçilikler İhdas Edilecek 

Ankara, 14 (Tan muhabirinden)
Bilyük Millet Meclisinin bugünkü top 
lantısında: • 
1- Sefarethane ve şehbenderhane 

ler vasrtasile alınmakta olan harç ve 
resimler hakındaki kanun layihası -
nm geri verilmesine dair B~vekalet 
tezkeresi okunmuştur. 

2 - Askeri ve millki tekaüt kanu. 
nunun 58 inci maddesinin ve An.kara 
yüksek ziraat enstitüsü hakkındaki 
kanunun 19 uncu maddesinin tefsi~ 
ne dair encümen mazbataları, 1937 
mali yılı müvazcnei umumlye kanu 
nuna bağlı bütçelerden bazılarından 
1.346.359 liralık münakale yapılma.
sına, 

3 - Askeri tayinat ve yem kanu.
nunun bazı maddelerini değiştiren ka 
nuna bir madde ilfı vesi ne. 

4 - Türk gemi kurtarma anonim 
şirketi teşkili hakkındaki kanunla 
müteşekkil şirketin tasfiyesi ve imti Maliye V akilimiz 
yaz mevzuunu teşkil eden hizmetle - B F A w l 
rin iktisat vekaletine bağlı hükmi 1 · uat gra ı 
şahsiyeti haiz bir idareye devrine. keresi esnasında B. Hüsnü Kitap 

5 - Resmen işletmiye açılmış ve demiştir ki: 
bakımı da iş'etme idaresine devre - "- Bu kanunla memur derecel 
dilmiş bulunan hatların noksanları- yükseliyor., Bu kabarmanın sonu 
nın ikmali için devlet demiryolları, olacak? Hayat ucuzlar ve vergiler 
ve limanları işletme umum müdür _ ucuzlarsa bu maaş yükselmesi de 
lliğilne verilecek mebaliğe dair ka _ vanı edecek mi?,. 
nun layiha.lan, Bu sualler üzerine Hariciye V 

6 -.. Hariciye Vek&leti teşkilatı miz Doktor Aras kürsüye geleli ' 
hakkındaki kanuna ekli kanun layiha dedi ki: 
sı müzakere ve kabul edilmiştir. "-"- Bu kanunun nıhunda derece 

'f!au Arl1R Kiirsiide rin yükselmesi esas değildir. Kamı 
Harlcı:ye Teşilat layihasının muza.. (Arkası s ufictuıaJ 

Acaba Rüya 
Yoksa Hakikat 

mı, 

mi? 
Bir Kadın · lzmirde Zabıtaya 
Korkunç Bir Suç ihbar Etti 

lzmir, 14 (Tan muhabirinden) -
Değ rmendağı mahallesinde Yüzba§J 
Hasanağa sokağında oturan Fatma 
isminde bir kadın, zabıtaya niUracaat 

Diğer taraftan Tnrk hayatına ilk 
defa olarak radikal ve samiml bir in. 
kııA.p cereyanı ka.nş~t.Ir. Her şeyi 
1Yileştirmek, ileri götürmek, zamanı 
4!n Ytlkeek kıymet tanımak, emni:1t.·t 
~UYgusunu hayatın esas mihveri ha 
line koymak azmi katidir. Bu cere
Ya.n bilgiye ve tecrllbeye dayanarak 
.gıttikçe fazla hayata yay:lıyor. 

Son Çin Taarruzunun 
• ' ederek çok korkunç bir cinayet ihba

zabrta derhal faaliyete geçmiş, 
bodrum ~a.tmı aramıştır. Ancak bö 
le b:.r cinayetin izine rastlanmam 
tır. Biraz sonra da, öldUrüldüğü idd' 
edilen lnhisarlar idaresi müstahde 
!erinden Yusuf, sağ ve salim çıkag 

ilk Mühim Zaferi 
Katliam İçindeki Tsinning Şehrini 

Çinliler İstirdat Ettiler 
Umunil hayatı tam manasile 

benimsiyen bir vatandaşa dil 
';n vazife, dilneen kalan mirasm en 
liddetıi iyilik arzularına rağmen muh 
telif sebeplerle devam eden fena te· 
~hUr1erı karşısında susmak değil • 
dır. Eski mirasın sığındığı köşelerin 
~eydana çıkması ve iyilik ruhunun 

Japonlar 2000 Kadar Telefat Verdi, Çlnlller 
lstiklcil için Sonuna Kadar Mücadele Edecekler 

ı.r an evvel oralara yayılması için 
ha~katin gözönünde bulunmasına 
~tıyaç vardır. Yeni iyilikler yara -
acak b r muharrik kuvvet elde et

:ek için bu hakikatleri olduğu gibi 
UYnı.ıYa ve bilmiye muhtacız. ' 
~akat diğer taraftan şm.ırlu bir 

~enilik ve iyilik cereyanının verd "ği 
lnahsuUeri her vatandaşın ütiharla 
~e sevinçle kar§Jlaması ve muhiti. 
:e duyurmayı vazife edinmesi lizım-
ır. Bu Yolda hakikatler'n duyulma-

sı ve h . 
oşnutıuk 've emruyet uyanma. 

: da umumi hayatın büyük bir ya-
1 icı kuvvet•dir. Bunıu yapmamak. 
lı~ spet ruhlu vatandnşlıtfuı en esasi' 
ır vazifesini ihmal etmektir. 

d Bu noktnda bir kısım hükflmet a
d anılar mızın hata ve ihma'1eri var. 
.. ~r. Ortaya koydukları eserleri gös-
~rnı . 
1la Ye ve duyurmıya çalışmayı ~-- · 

11 zua aykırı gayarlar ve Dun Ut\ 3a~"Y . . , 
bir rekliun diye karştlana~ğmı r.- ~ı.ıı .. n~;;lterede istikrazı 

(Arkas 9 uncu~~* " $aı,._-..~t Ching - Hwei . . ~ .,~ 

~ ~-
~ ..... ..... 

Londı-a, 14 (TAN) - Uzak Şark 
harbine daıir alınan en son haberlere 
göre, Çin kuvvetlerinin yaptığı mu -
kabil taarruz muvaffakıyetle netice.. 
lenmiş ve Çinliler, Şantung vilayetin 
deki Tsinning şehrini geri almışlardır. 
Çin ~mi tebliğ ne göre Japonlar bu 
§ehirde bir tethiş rejimi tesis eylemiş 
lerdi. Bu şehrin sakinlerinden b:r 
çok kimse katliam edilmiştir. Tsinnig 
solmJdarında vukua gelen muharebe
ler esnasında, beş saat zarfında Ja -
ponlar iki bin kadar telefat vermiş 
terdir. 

Çin kuvvetleri, Uçov, Kunnien, 
Teyşçiang, Kvangppunguda geri al 
mışhır ve bu suretle dU.şmanm Pin -
hangli boyunca münakalatıru kesmiş 
terdir. 
Şanghaydan verilen bir habere gö 

re, Tsinninğ son haftalar içinde dör -
düncii defa el değiştirmektedir. 

Tokyonun •on kararlan 
Hankov, 14 CA.A.> - 11 Sonka -

nunda Aktedilen imparatorluk konfe 
ransı neticesinde Mareşal Şan..Kay. 

Şek'e Tokyodan bir ültimatom gön -
· (Ar~ası 9 uncuda) 

Hareketini t•hir ede• 
B. Rü,tü Ara. 

[Yazısı 3 üncü sayfada] 

Lübnanda: 

Siyasi Bir Kav9a 
50 Kişi Y arah 

Beyrut, 14 (A.A.)-Antan'da Sur 
yeli milli blok taraftarlan mua.rizl.a_ 
n arasmda kanlı bir çarpışma ol _ 
muştur. Bir çoğu ağır olmak üzere 
elli yaralı vardır. 

Otobüs Fezlekesi 
An karada 

Mülkiye müfettişleri tarafından 
yapılan otobüs tahkikatına ait fezle
kenin hazırlanması tamamlanmış ve 
fezleke Ankaraya Dahiliye Vekaleti
ne gönderilmiştir. 

............. ,.,nmnnnnr"'mmnn 

EV DOKTORU 
(YEDtGUN) tarafından neşre baş 

lanan ve (20) numeroda tamamlana.
cak olan bu emsalsiz ev aneiklopedi. 
sinin birinci forması çıktı. Bütün 1 

~a_:ller~en_ ~:.~·- _ _ ı 
azu =~:us~ ~~ 

i rı yapmıştır. 
Bayan Fatma zabıtada §unları söy 

!emiştir: 

"- Evimde kiracı olarak 
oturan garaon lımail, kansı ile 

b:rletliler ve lsmailin kardeti 

Yuıufu öldürdüler, zavaJhım 
cesedini evin bodrum katına 
gömdüler.,, 
Bu tüyler ürpertici ihbar üzerine 

miştir. 

Bunun üzerine Bayan Fatma aıı 
lu olarak adliyeye verilm'§ ve sorg 
ya çekildiği zaman da §unları aöyl 
m.iştir: 

"- Gece rüyamda böyle bir ::ıe 
gördüm. K..,rktum. Gelip size ha 
verdim.,, 

Zabıta, bu vaziyet karşısında bQ 
tUn ihtimalleri gözönünde tuta~a 
tahk katına devam etmektedir. 

Tuz Ucuzladı 
İnce Mutbak 
Fiatı 3,80 

Tuzunun Toptan 
Kuruşa indirildi 

Tuzlalanmıulan birintle modern fenni te111•a1 
[Yazısını liitfen 9 uncu sayfamızda okuyunuz l 
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lı--i;k;·;;d-;~" .... ] Telefon ve Telgrafla ·- ·----
v ... °' Avni Bayer Aleyhine Ziya Öniş 

'ASii :•ydar Miıhaı ı·b • L d::n:ud:::;- Açılan Hakaret Davası ~=!~!~!ere 

Atatürkün 
Şeref Verdiği 
Nişan Töreni 

ıyaset resı on ra an , - · lzı~"b:1'~u~~:k:!: b~~ 
Be rl ·ı ne D .. .. .. 1 mıştır. Umum müdür, ilk defa liman 

B. Refik Amirin Kızı 
Dün Nlıanlandı 

o n u yor işletme idaresine ve denizyollarma 
ı gitmiş, müdürleri ile görüşmüştür. 

Ankara, 14 (Tan muhabirindenf
Hariciye Vekaleti hususi kalem di -
rektörü Refik Amir Kocamazın kızı 
Hatiçe Kocamazla Türkofis raportör 
lerinden Meclis ikinci reisi B. Hasan 
Sakanın yeğeni Nadir Enver Yelken. 
cinin nişanlanma töreni bugün Anka. 
rada Hariciye köşkünde yapılmıştır. 
Büyük Onder Atatürk, bu törene şe
ref vennek lutfunda bulunmuşlar ve 
Şefimiz coşkun alkışlarla karşılan -
mıştır. Nişanlı gençlere iltifat eden 
Büyilk Onder, Hariciye köşkUnde bir 
müddet kalarak yeni nişanlıların . sa 
adetini bir kat da.ha artırmışlardır. 
Törende hemen biltiln vekiller, vek&,. 
Jetlerin ileri gelenleri, şehrimizdeki 
ecnebi sefirler, kordiplomatiğe men 
sup birçok zevat, güzide simalar ha.. 
zır bulunmuştur. Gençlerin nişan 
töreni çok parlak ve samimi bir ha
va içinde geç vakte ka.dar devam et. 
miştir. 

-46- fade etmeyi bilmesinin ve karşı
sında ona denk olacak bir sefir 
bulunmamasının bu siyaset deği
şikf ğinde pek çok tesiri oimuştur. 

~ Yeni muhasebe te.,kilatı için hazırla 
~ nan plan da kendisine verilmiştir. Bu T arabyaya yerleştikten sonra 

cnebi sefirlrile temasları 

muhafaza tmeyi ve dvam eden ha
diselr esnasında memleket lehine 
telkinlerde bulunmayı iş edindim. 
İngiltere sefiri Sir Gerard Lovteri 
zaten eskiden tanıyordum. 

(Arkası Var) 

1 ÜNİVERSİTEDE : t 
1 
1 

iş yakında katı şekil alacaktır. 

Yusuf Ziya Oniş, dün kend"sile 
görüşen bir muharririmize, yepyeni 
bir teşkilat kurulacağı için esaslı 

tetkiklere ve hazırlıklara ihtiyaç ol
duğunu. umum müdür muavınliğine 
seçilen Tahir Kevkebin lstanbul mer Fransa sefiri B. Courtaut ile de 

Pariste görüşmüştüm. Bulgar mü 
messili Keşif ile meşhur ziyafete 

Rektör, Dün , kez teşkilatını idare etmesi ihtimali 

davet edilmemek hadisesi çıkınca 
Bulgaristanın vaziyetten istifade 
ederek gürültü çıkarmak.. niye
tinde göründüğünü, bu yüzden 
sulhün thlikeye düşebileceğini an
lattım. İnanmak istemedi. Fakat 
o akşam Paristen milhim telgraflar 

aldı. Keşof hadisesinin Avrupa 
sulbünü tehlikeye düşürecek ma
hiyette görüldüğünden ehemmi
yetle bahsediliyor, fazla malumat 
isteniyordu. Bunun üzerine selir 
otelime geldi. Vaziyet hakkındaki 
görüş ve teşhsiınin doğru olduğu
nu tasdik ettikten sonra işin vaha
meti hakkında Sadrazam Kamil 
Paşanın dikkatini celbetmcmiiste 
di. 

Q sıralarda ecnebi scf irleri a-
rasında en ziyade dikkati 

celbeden adam, Almanya sefiri 
Baron Mareşal Fon Bierbercein idi. 
Vüoutça, gösteşiş itibariyle diğer 

sfirlere hakim göründüğü gibi fi
kir bakımından da onlardan üs
tündü. Hadisleri büyük bir dik
katle günü güne takip ediyordu. 
Bağdatta Fırat nehri üstünde 

Linç Şirketi hakkında siyasi bir 

hadise çıkmıştı. Bunun hakkında 
göruşmek üzere Baron Mareşal 
hir 4iin heni <:of~rAJı> L':>Ö':ırdı O. 
dasına girdiğim zaman, babamın, 
siyasi hayatına dair İngilizce neş
rettiğim kitabın masasının üze
rinde durduğunu gördüm. Zaten 
Baron Mareşal, birisiyle bir mese
le baklanda gonişmiye hazırlanın 
ca o meseleye dair kitap ve vesi
kaları masanın Uzerine yığmak 

itiyadında idi. 

Kitabı görünce anladım ki bah
simiz Linç meselesine ait olacak
tır. Babam vaktiyle bu şirketi Bağ
dada çağırmış, kendilerine imti
yaz verilmesine amil olmuştu. Ki
tapta bu meseleye dair pek çok 
malümat vardı .. 

Baron Mareşal, İngilizlerin 
son hareket tarzını, kitap

taki malümatm delaletine uygun 
bulmuyor ve bu işi alet ederek İn 
gilizlerle Türlderin arasını açmak 

fikrini besliyordu. 
Meşrutiyetin ilk günlerinde hal 

kın İngilizlere gösterdğii sevgi ve 
dostluk Alman sefirini elbette dil 
şündürmüştü. Halk, İngiliz sefiri 
Sir G. Lovtenn arabasının hay
vanlannı sc>kmüşler ve arabayı ta 
aefarethaneye kadar çekmişlerdi. 

Tıp Talebesine 
1 

Bir Çay Verdi ı 
Üniversite Rektörü Profesör Cemil 1 

Bilsel, üçüncü çayını dün Tıp Fakül
tesinde pek iyi derece ile geçmiş olan 1 
talebelere vermşitir. Çayda 206 genç
ten başka Tıp Dekanı Nurettin Ali de 
bulunmuştur. Toplantıda talebeden 
bazıları şunları istemişlerdir: 

1 - P. C. N. sınıfı kaldınlmalı ve 
. birçok dersleirn teferrüatı okutulma
malı; bunun yerine talebenin stajı 
mümkün mertebe çoğaltılmalıdır. 

Yurt talebelerile Askeri Tıbbiye 
talebeleri de asistanlığa alınmalıdır. 

2 - Yabancı dil mektebi yerine ser 
best lisan kursları kurulmalıdır. 

3 - Birinci doktorayı "teşkil eden 
dört dersten ikisinin imtihanı şubat
ta, diğer ikisinin imtihanı Haziranda 
yapılmalıdır. Tıp ıstılahları meselesi 
halledilmelidir. 

3 - Tıp Fakültesinin Şişlideki 

dershanesinin hali ıslah edilmelidir. 
Küçük bir odada yüzlerce talebe üst 
üste ders okuyamıyor. 

4 - Kitap meselesi halledilmeli
dir. Bir kısım kitaplar henüz çıkma
mıştır. 

5 - Ecnebi pofresöder. yanlarında 
senelerdenberi yabancı laboratuvar, 
UlUUnı&D\.Ul ?U~l'..--r;- a&& ""'i -

dir yerlerine Türk,.gençlerl yetiştiril
medi. Yerlerine Türk gençlerini koy
manın çareleri bulunmalıdır. 

6 - Bugünkü konferans salonu çok 
iptidaidir. Bunun yerine yeni bir kon 
ferans salonu yapılması liızımdır. 

7 - Talebeler tarafından verilmek 
üzere bir konferans serisi tertip olun
malıdır .• 

8 - Hasekide Bulaşık hastalıklar 

kovuşundaki hastalar yer yatağında 
yatıyor. Gebe kadınlan taşıyan ara
baların tekerlekleri bozuktur ve de
mirdendir. 

9 - Mezun olurken talebeler şaha
detnarneYt katipten bir broşür alır gi 
bi alıyorlar. Şahadetnamelerin mera
simle verilmesi usulünün konmasını 
istiyoruz. 

Rektörün Cevaplan 
Talebelerin bu dileklerine Rektör 

Cemil Bilsel hülasaten şu cevapları 

vermiştir: · 
"P. C. N. sınıfının liığvını ve staj 

müddetinin arttırılmasını Profesörler 
Meclisinin ruznamesine koyacağım. 

Askeri talebe ile yurt talebelerinin 
en çalışkanlarından yüzde 5 - 10 u
nun her sene Üniversiteye asistan o
larak bırakılması için yaptığunız mü
racaataSağlıkBakanlığı müspet cevap 
verdi. 

1 

Davacı Bekirol ve suçlu Avni Bayer, mahkemede 

Beyoğlu birinci sulh ceza mahke
mesi, dün bir hakaret davasına baş
lamıştır. Davacı, Londra ban memur 
larıİıdan Ahmet Bekiroftur. Suçlu da 
diş tabibi Avni Bayerdir. Dün, mah
kemede davacı ve suçlu hazır bu!un
muşla.rdır. 

Ahmet Bekirof, davasını §Öyle an
latmıştır: 

"- Diş tabibi Avni Bayer, vaka gecesi 
bir arlı:adaıı ile bara geldi, Evveli iki viski 
içtiler, Biraz sonra arkadatı dışarı çıktı, 
ve elinde bir konyak şi:;esl olduğu halde 
dönd!i, Malsahibinin emri üıerine Avni 
Bayerin masasına cittim. Burasmm bir 
Türk m!iessesesi olduğunu, vergisini, me 
memurlannm aylıiinı ancak müıterilerine 
sattığı içkiden ltazanacafı para ile ödiyebile 
ceiini söyledim ve dışardan getirdikleri kon 
yaf ı burada içmemelerini rica ettim o sözün 
paraya geçer, fazla konuşma!,. dedi ve bir 
çok küfürler savurdu, Ben hiç ıeı çıkarma 
dnn, Yalnız, malsahibiniıı emri ile Avni Ba 

J:~!n-'Cf:&aP'ta\~Q\!u~~~OJ'.\. ıl.C\f.i 
dı. Avni Bayer, pusulayı görünce, bunu 
benden bildi ve yanma çafırttı, Dövıni7e 
kalkıştı, başıma vurmak üzere bir sandal 
ya yakaladı, fakat tuttum, Savurduğu kü 
fürlerin bir tanesini bile burada saymak 
tan utanırmı, İote bunun için kendisinden 
davacıyım:,, 

Suçlunun sözleri 
Hakim B. Osman Nuri, bundan son 

ra, suçluya ne diyeceğini sormuştur. 
Avni Bayer, şunlan söyleJ?iştir: 

.. _ Bu, mürettep bir yalandır, Kendisi 
o akpm Türldüie hakaret etti, buna ad 
liyeye haber verdim, Bu husustaki tahkikat 

MÜTEFERRIK ~ 

Türk Köyünü Tetkik 

EdenViyan,llGazeteci 
Dört aydanberi Anadoluda tetkik

ler yapan Avusturyalı kadın gazeteci 
Elizabet, dün şehrimizden geçerek 
memleketine dönmüştür. Viyanalı 
meslektaşımız, Türk köylüsü ve Türk 
köyü hakkında esaslı tetkiklerde bu-
lunmuştur. Bu tetkikleri hakkında Vi 
yana gazetelerinde makaleler yaza
caktır. İyi intibalarla döndüğünü, her 
tarafta hüsnü kabul gördüğünü bir 
muharririmize söylemiştir ... Bayan 
Elizabet, biçrok köy ve kaabsaların 
tablolarını da kendi eliyle yapmıştır. 

devam ediyor, Her iki davanm birlcıtirilnıe 
ıini isterim:" 

Ahmet Beldrof, TürklilğU tahkir 
iddiasına karşı şu mukabelede bulun 
muştur: 

"- Ben, kanma yabancı bir bn brq 
ınamq Kırnnlı bir Türküm, Vatanunın is 
tiklil davasında ben de üzerime diqen va 
zifeyi yaptım, Türldüte hakaret, kendime 
hakaret olur, Bunan için de inaanm deli 
olma11 llzımdır:., 

Avni Bayer, vaka gecesi ca.zban-
dm zeybek havası çaldığını, Bekiro
fun bumı vesile ederek Türklüğe ha
karette bulunduğunu tekrarlamıştır. 
Bunun üzerine söz alan davacı, Avni 
Bayerin caza "çiftetelli,, çaldırtmak 
istediğini, fakat, bu havanm barlar
da çalınması menedildiği için arzusu
nun yer.ine getirilmediğini söylem~ 

ve şunlan ilave etmi§tir: 

"- Ben, bana kendisine anlattım, Kızdı, 
İ~!t\\.-.ltf.!~ ı'llwNd\ı, ~ :..l\rıa.. •DA 
yanm kaç bucak oldulunu anlaram:.,. dedi, 
Biraz sonra da beni karakoldan çaiırdılar, 
Vaziyeti böylece anlattun: 

Zaten, Avni Bayeri Beyoğlundaki bütün 
barlar tanırlar, Hepsinde buna beru:er va 
kaları vardt!', Haksız olduğu zamanlarda, 
ötekine. berikine bu çetit iftiralar savurur. 
Benim aleyhimde de böyle bir teY uydurdu, 
yalandır:., 

Mahkeme, Avni Bayerin Bekirof 
aleyhine mUddeiumumiliğe bir mü -
racaati olup olmadığını sordurmak 
ve şahitleri dinlemek üzere davayı bu 
ayın 28 ine talık etmiştir. 

BELEDİYEDE : 

Gene Sağdan Yürüme 

Tecrübeleri Y apıllyor 
Yayaların ana caddelerde yolun yal 

ruz sağ taraflarını takip etmeleri için 

evvelki aqam Istikla.I caddesinde bir 

tecrübe yapılm11tır. Katt karar ikin
ci terübeden sonra verilecektir. 

Tünel Ücretleri İnecek 
Tünel ücreti olarak birinci mev

kide Uç kuruş otuz para, ikinci mev
kide yüz para alınması pahalı görül
müştür. Belediye, ücretlerin bugünkü 
iktısadi şartlara göre indirilmesi için 
teşebbüslere giriş~tir. 

İngilizlere karşı bu kadar sevgi 
gösterilirken, sırf Abdülhamit Al
manlara dostluk gösterdi diye Al
manlara karşı bunun aksi şeklide 
tezahürler ve nümayişler yapılı

yordu. Gazetelerde Baron Mare
,aıın istibdat devrindeki rom 

hakkında imalar da eksilt olma
mıştı. 

Tecrübeli sefir bu yüzden hiç 
bir mesele çıkarmadı. Her

teYe tahammül etti. İdareyi ele a
lanların yüzüne güldü. İngiltere 
ve Fransanın müşkülat gösterdiği 
mali ve siyasi meselelerde hükô
mete yardımcı görünmek yolunu 
tuttu. Dahildeki siyasi mücadele- ı 
lerden tamamiyle uzak kaldı. Böy-

1 lelikle İttihat ve Terakki hüku- l 
metini az zamanda kendi ağı içi-

1 ne dil§ürdU. Zaten lngilterenin, KA. 

Hadiselerin 
Resimleri 

mil Paşanın şahsına gösterdiği hu- \ 
susi dostluk ve bağbhk İttihatçı- 1 
lan kızdırmıştı. İngiltere ile İtti
hatçılann arası bu yüzdn gitgide 
soğudu. Harici siyastin ibresi Ber
line döndü. 

Baron Mareşalın vaziytten isti-

ı - Unkapanmda, anaea.dde tızertnde bir Il

ğım süzgeci tıkanmıştır .. Bu yüzden biriken a~ 
lar caddenin bir kenarını göl haline getirmiştir. 
Civar SAkinlerinin müteaddit müııacaatlarına 
rağmen, iki gündür, bu süzgeci açtırmak milm
kün olamamıştır. 

2 - Universite Rektörünün Tıp ptaıebesine 
verdiği üçUncU çay ziyafetinde bulunanlar. 

bulunduğunu söyliyerek demiştir ki: 
"- Denlzba.nkm merkezi Anka.. 

rada olmakla beraber, lstaııbulda 
da kuvvetli bir merkez kurulma8ı 

htt halde lüzumlu olacaktır. Ba 
gün gezdiğhn müesseseler, vaziyet
leri hakkında birer rapor hazırlı
ya.rak vereoeıklerdir. TeşklJAt sıra. 
smda hu raporlardan istifade ede
ceğiz. Yeni işletme gnıplan için 
t.esbit edOecek e88Slar, bu t.etklkle
rin neticesinde ortaya kooabllecek 
tir. Bu ışıeri, 1~15 gün zarfaıda 
bitireooğiz ve iki ay içinde de ls
tanbuldaki işletmeleri faaliye~ 

getireceğiz." 
Umum müdür, yeni teşkilatta hiç 

bir memurun açıkta kalmıyacağını 

ilave etmiştir. B. Yusuf Ziya Oni,, 
bugün Tahlisiye idaresinde meşgul 

olacaktır. 

"Kitap Sergisi" Kayandı 
Beyoğlu halkevinin açtıgı kitap ser 

gisi, dün kapanmıştır. Sergiyi. 27300 
kişi gezmiştir. Tenzilattan istifade 
ederek kitap satın almak üzere halk 
evinden kart alanların sayısı 1500 
dür. Ziyaretçiler, edebi, ilmi eserlere 
karşı büyük alaka göstermişlerdir. 

TAN - Yeni nişanlıları ve ailele 
rini tebrik eder, sönmez saadetler di
leriz . 

ln9iliz Maliyecilerinin 
Ankarada Temasları 

Ankara, H (Tan muhabirinden) -
lngiltere müstemleklt nezareti sa.btk 
daiınt müsteşarı Sir John Ma!fey ile 
Maliye Nezareti mütehassıslarından 
mühendis M. Klerk bu sabah şehrimi 
ze geldiler, Ingiliz maliyecileri TUrk 
Ingiliz iktisadi iş birliği hakkında ba 
rada tetkikler yapacaklardır .. 

Bu ziyaretler esnasında şubatın 2:5 
inde Londraya gidecek olan milli ban 
kalarımızın umum mUdUrlerl ile Lon 
drada yapılacak görüşmelerin esas 
la.rı üzerinde konuşulacaktır. Müte -
hassıslar Ankarada bir hafta kadar 
kaldıktan sonra KarabUke gidecek -
ler, sonra Anadolunun bazı yerlerin-

DENİZ VE LİMAN : 
.... -.... -----··-- -· .. 

Salapurya Battı 

,..,.de küçük bir tetkik .sey.alıati yapacak 
ll!rmalfetı"Mi-u~hnuti·~~ .. :.ciw=t:a • 
raftan olduğu ve~Uk civarı~ 
yeni fabrikalardan bazılan ne ıSlah 
edil~ek limanlarm bazılarile de all ~ 
kadarlarla mutabık kalmak tasaVV1" 
runda oldukları anlaşılmaktadır. 

İnebolulu Ahmedin idaresindtıki 
bir salapurya, lsveç bandıralı Bağ
dat vapurundan 55 balya kağrt al
mış, Köprü gözünden geçerken sula
rın tesirile bodoslamasından bindir
miş ve batmıştır. içindeki kağıtlar, 

gümrük muhafaza teşkilatı ve lim:ı.n 
işletmesi memurları tarafından de
nizden toplanmıştır. 

Otuan Vapurlar Kurtuldu 
·Karadeniz sahillerinde karaya otu-

ran Sinop ve Tavilzade vapurlan kur 
tanlmıştır. Sinop vapuru dün, yanm 
da Gemi Kurtarma şirketinin Hura 
vapuru olduğu halde getirilmiş ve 
Büyükdereye demirlemiştir. 

Et 10 Kuuş İnecek 
Gıda maddelerinin ucuzlatılması 

etrafındaki tetkiklere Ankarada de
vam edilmektedir. Bu işle uğraşan 
komisyon etin ucuzlatılması etrafın
daki çahşmalannı yann bitirecek ve 
hazırlanacak rapor Başvek81ete veri
lecektir. Şimdiden vanlan neticeye 
göre eUn kilosunda on kunıt kadar 
bir ucuzluk temin edilmesi mümkün 
olacaktır. 

Tayinler: 

Emniyet lılerinde 
Ankara Emniyet Mlidürlüiii Amirle 

rindcn Hamdi, ayni vili)oet birinci, Şük 
ri1 ikinci, Mustafa dördüncü ıube mü 
dür maavinliklerine, Giresun emniyet 
Amiri Osman Kn"ıehir, Krrıebir emni 
)'et lmiri Atlf Gircawıa, açıktan Hilınü 

Türkiye • lsviçre 
Ankara, 14 (Tan muhabirinden)

Türkiye _ lsviçre ticaret muahedesi
ni hazırlamak üzere geleceğini yazdı 
ğmılj Isviçre heyeti bu ayın 24 ünde 
şehnmizde olacaktır. 

Memlekete Getirileceli 
Ölçü Aletleri için 

Ankara, 14 (Tan muhabirinden)
Olçüler nizamnamesinin değişen do.. 
kuzuncu maddesine göre memlekete 
getirilecek ölçü, tartı aletleri yal -
nız Ankara, lstanbul, lzmir, Mersin 
Samsun, Trabzon, Zonguldak gilıır 
riiklerinden geçirilebiiecektir. 

Yeni Kamutay Binası 
Ankara, 14 (Tan muhabirinden)

Ankaranın devlet mahallesinde yapı 
lacak olan büyük Kamutay binaamın 
projelerini tetkik edecek heyet bu ak 
pm şehrim.ize gelmiştir. Heyet Uç Jd 
tiden mürekkeptir. Bunlardan biri Ho 
landalı, biri Isviçreli, biri de lngilizdir 
Heyet a.za.sı müsabakaya iştirak e&• 
m~ milletlerden çağmlmıştır. 

/ TA~VIM_v_e _H_A_V_A ... 1 
15 lklnclkanun 1938 

CUMARTESi 

amam müdürlük ikinci ımd emnİ)'et 1 inci a)' Glln 31 Kaamı:69 

lmirliiine tayin edilmitlcrctir, Arabi:· 1356 Rumi: 1353 
• Kqebir poıta •e telırraf müdür . Zilkade: U İlcinciklnun: 2 

lüiiine GUmilıdane mlldtlrii Ali Gllnee, 
Gilmllthane>'9 amam müdllrlilk tefle Gilnet: 7.24 - Oile: 12.24 

İkindi: 14,50 - Aqam 17.04 
rinden Baki tayin edilmiırir, Yatıı: 18•40 _ İmlik: 5,38 

l,_eı_R_K_A_ç_s_~_rı_R.=LA==ı YURTTA HAVA VAZiYETi 
- Yurdumuan prk rnmtakalan kapalı .e 

Şehircilik mfitebaaaıaı Proet. ıabatm 
:rirmi betinde tehrlmiH plerektir, 

• eaıaıa köpriiaiinlln ild tan1m4üi ttart 
kale )'akmda )'lktınlacat •• J'Uleri 

bozulacaktU'. 

• K araköyde Ziraat Bafitraımm önünde 
ki )'&ya taldmİn~ misli ıeniı 

letilmeai kararlaıtırılmajtır, · 

yaimurla, orta Anadolu ıiali, Karadenil 
kıyıları çok bulutlu, diier yerler \uımell 
bulutlu geçmittir. Rüzc1rlar Trakya, Eı• 
•e cenubi Anadolada ıimalden orta ın..vet 
te esmit. orta ve .. rld Anadoluda saldll 
talmqtır, 

D!in İıtanbalda hava k11men bulutlu geC 

miı, rüzılr fimalden saniyede bir ile llcİ 
111etre bula camiıtir Hararet en çok 8,S v• 
en u 4,3 aantisrat 

0

01arak kaydedilmistir. 





Ma.h.kemelerde 
~ . . . 

Çarpışan Vapurlar 
"Kapapino,, Vapurunun Battığı 
Yerde Yeniden Keşif Yapılıyor 

Geçen haziranda Çanakkale boğa.-r------------
zında Magallano adındaki lsp!lnyol j TEHDİT. 
vapuru ltalyan bandıralı Kapopino • 
vapuruna çarparak batırmıştı. Batan M h Q 
geminin acentesi tarafından açılmış ay ar sman-
olan tazminat davasına, dün !kinci • 

ticaret mahkemesinde devam edilmiş dan lcazat Almış 
tir. Bu celsede iki tarafın avukatları 
hazır bulunmuşlar, kazadaki mesuli
yeti biribirlerinin üzerine atmışlar. 
dır. 

lsmaiJ isminde biri, evvelki gUn iki 
ş* konyak içip sarhoş olduktan son 
ra, Bakırköyde ~ ocaklarında bekçi 
Hikmetin koğuşuna gitmiş ve bir lira 
ödünç istemiştir. Hilanet vermeyin. 
ce, sustalı çakısını çekmiş ve: 

"- Ben Mazhar Osmandan şehar 
detnameliyim. Seni bununla vurur -
sam bana bir şey yapmazlar,, sözleri 
ile Hikmeti ölUmle tehdide başla.mış 
tır. 

Ismail za.brta tarafından yakalan -
mış ve asliye dördüncü ceza mahke 
mesine verilmiştir. 

Tehditçilerin Davası 
Lahinter isminde Avusturyalı bir 

tüccarı, tehdit ederek para sızdır -
mak isterken yakalanan Haralambo, 

TOPLANTILAR 

• DAVETLER • 
liUGUN: 

• Pertevniyal Lisesinden yetişenler, bir 
birlik kurmak üzere saat 14 te Halkevindc 
toplanacaklardır· 

HAFTA iÇiNDE: 

• Şehitlikleri İmar Cemiyeti, yarm saat 
14 te Eminönü Halkevinde yıllık toplantı 
sıru yapacaktır. 

• Yüksek Deniz Ticaret Mektebi mezun 
ları, aralarında bir birlik kurmak üzere ya 
rm saat 14 te Eminönü Halkevinde toplana 
caklardır. 

• Çoculı: Es~rceme Kurumunun hazırla
dığı müsamere, salı günü akpmı Fransız 
tiyatrosunda verilecektir 

• 29 Jı:inunusani cumartesi alqaım. Be
yoğlu Halk partisi, Tokatlıyanda bir balo 
verecektir • 

• Universite tarih dÖçenti Mükrimin Ha 1 
lil, aym 18 inci günü Eminönü Hallı:cvinde 
(lstanbulun muhasaraları ve fethi) mevzulu 1 
bir kQnferans verecektir: 

•önümüzdeki pazartesi cünü akşamı 21 
de Şehremini Halkevinde tanburi ve beste 
kir Malatyalı Fahri Kayaban, orta ve ce
nup Anadolu halk musikimizi ilcilendircn 
bir konser verecektir. 

• Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebinin 
55 inci yıldönilmil pazar günil 14,30 da melı: 
tep binasmda merasimle kutlanacaktır: 

----<>-
Divrikte Halkevi 

Divrik (TAN) - Burada bir Halle 
evi açılacaktır. Bu karar, gençler a
rasında sevinç uyandırmıştır. 

SENENiN EN GÜZEL • EN NEFiS • 

izdihamın önüne geçmek ve halkımızın istirahatini temin için 

iPEK ve MELEK 
Sinemalarında birden gösteriliyor. Filmin uzunluğundan bu gün seanslar 

iPEKTE: l,SO - 4 - 6,80 ve 9 da - l\IELl~KTE: 2 - 4,15 - 6,80 ve 9 da 

~ ................................................................. ...-
TORK SiNEMADA 2 GOZEL FiLM BiRDEN 

IS P AN YOL Ç I ÇEK LE R I GENÇ l<IZLAR MEKTEBiNDE 
Zevkli, şarkılı, rakıslı Ispanyolca Operet Fevkalade neşeli, gUlünçlü Fransızca komedi 

Madrid Operası artisUeri Primadonna RAQUEL M I L T O N 
RODRIGO Tenor: ROBERTO REY Fııaınçoise Rosay, Pic.rre Larquey, Robert Ardo 

Hukuk müntesiplerinin görmelerJ laznngcloo bir film! 
Şimdiye kadar bu derece hissi mevzuda bir film... Bu derece müessir 'W 

sahnelere malik bir dram .. görülmemiştır. 

DeHatar P I E R R E B L A N C H A R O 
Taratmdan calibi dikkat biz tanda oyna.nan ve bir baba, oğlunu mah

ki'im etmek bakma malik midir? Tezln1 tasvir eden 

Davacı tarafın avukatlan, scyrUse 
fer nizamlarına göre, geminin sağdan 
gitmesi lazımken sol taraftan giderek 
Kapopino:>yu batırdığını iddia etmiş
lerdir. Karşı taraf ta, İtalyan vapu
runun seyrini değ~tirmesi üzerine so 
la kaçmak mecburiyetinde kaJdıkJa. 
rını ve kazanın bu yüzden önüne geçi 
lemediğini iddia etm.i~lerdir. Netice 
de mahkeme, mevcut planlara ve şa 
bitlerin ün.desine göre batma sebebi 
nin tayinini bir fenni mesele olarak 
görm~ ve bunun üç kişilik bir ehli 
vukufa havalesini muvafık bulınu~
tur. Ehlivukuf, tarafların arzusu 
üzerine mahkeme tarafından tayin 
edilecek ve her birine (100) er lira 
verilecektir. Bu para davacıdan peşin 
olarak alınacaktır. Duruşma gelecek 
hafta ouma günU saat 13,30 a bıra
kılmıştır. 

Yorgi ve Koço isminde üç gencin mu Norveç Acentesinin İtirazı 
hakemelerine dün asliye ikinci ceza 

M.DCR.iM 

Konya Asliye Hukuk Hakimli 
den: Konyanm Sırçalımesçit m 
lesinin 41 sayılı hanesfode muka 
Aksekili Mehmet Emin oğlu 310 
ğumlu Mehmet Tevfik Hnrbiuın 
de 1331 senesinde emsalile be 
bekAr olarak lstanbul talimgahın 
oradan da Kudüs cephesine sevk 
nup 334 tarihinden bu ana kadar 
disinden haber munkati olarak b 
ve rnematmdan ve nerede bulu 
ğundan bir gfına haber ve mal 
alınmamış olduğundan muma· 
Mehmet Tevfiğin 334 senesinden 
haren kayıplığına hüküm veril 
hususu mumaileyhin ana baba bi 
karındaşı Hüseyin Akseki bilgin 
fından ba arzuhal talep ve da 
dilmesi üzerine mumaileyh Mch 
Tevfikin seferberliğin ikinci 
askere giderek bir daha gelmedi_ 
hayat ve mematı meçhul olduğu 
mma gönderilen ve tebliğsiz ol 
geri çevrilen dava arzuhali sure 
ilişik tebliğ ilmühaberi altındaki 
haşir meşruhatmdan anlaşılma 
mebni kanunu medeninin 32 · 
maddesi mucibince mumaileyh ?J 
met Tevfikin sağ veya ölü oldu 
dan ve nerede bulunduğundan ııı 
lfimatı olanla.nn işbu ilan tarihin 
itibaren bir ay içinde bu baptaki 
gilerini şifahen veya tahriren mn 
memize bildirmeleri lüzumu ilAiı 

Yekta vapurunu batıran Norveç 
mahkemesinde b~lanmrştir. Yorgi, 

gemisinin acentesi, limanımızda konu mahkemedeki sorgusunda şunlan 
söylemiştir: lan haciz kararma itiraz etmiştir. J- Şaheserini S U M E ft Sinemasında 

•·- Ben, Lahinter'in yanında bir kinci ticaret mahkemesi, bugün saat 
buçuk sene çalıştım. Altı ay bana pa lO da bu itirazı tetkik ed"'"~'-' '- lı\lutlaka görünüz. Daveten EKLER JURNAi. dün!'& havadisleri • 

SUAT- Galata Çarpışması 
Şile açıkfarmda çarpışan Galata 

ve Suat vapurJarmm acenteleri, biri 
birleri aleyhine dava açmışlardır. !
kinci ticaret mahkemesi, bu işin tah 
Jdkine azadan Nazifi naip olarak ta 
yin etmiştir. Naip B. Nazif, dün Su
at vapunına gitmi~, zararı tesbit ve 
tetkik etmiştir. Davanın görülmesine 
yakında başlanacaktır. 

ra vermedi. Bunu istemek için Hara- tP'9"""""""!!~!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!""!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! l!!I•••••-• Meşhur Fra.n iz keman üstadı • - - - -
lamboya bir mektup yazmasını söyle . Acele Satıhk Hane JA CQ 
dim. o da yazdı. Ben okumak bilmi. UES THı·s 
yorum. Ne yazdığını bilmem. Koço ile Fatihte Çarşambada Tevkü Cafer ur 
beraber gittik. Kapıcıyı aradık, bula mah. Mesnevihane sok. 11 No. hane BiRiCiK KEMAN RESiTALiNi 
mayınca mektubu kapının yanına mü satılıyor. 19 ikincikiiıum ~amba akşamı 
nasip bir yere koyduk. Sonra polisler Müracaat: A')'?li sokağın 3 cü No. s Ar-,. A '7 
gelip bizi yakaladılar.,, lu hanede Mme. Loksandra ~ I Sinemasm.da verecektir. 

Diğer suçlularda ayni müdafaada 
bulunmuşlardır. Mahkeme, şahitle -
rin dinlenmesi için talik edilmiştir. 

MEVLOT 
Şhndidoo satılmıya başbyan biletler, o akşam tek boş yer kalmıya.. 

ca.ğnu göst.ermektedir. 

KAÇAKÇILIK : 

7 Kişil!k Eroinci 

HIRSZLIK: 

Suçlu Burhan Yine 

Hüsnütabiat matbaası sahiplerin _ 
den Asım Akdumanın oğlu, Yüksek 
ticaret mektebinden mezun divanyo -
lu maliye şubesi tahakkuk şefi ve 
yedek sUbay okulu talebesinden Mus 
tafa Nesip Akdumanın ölilmilnün se-

Teıekkür 

Çok gaorretli bir tedaviye ragmen 
aramızdan kaybettiğimiz eşim ve ba 
bamız, Sinop saylavı doktor Galip 

I FRANSIZ Tiyatrosunda 
Bugün saat 17,30 da MATiNE 

Parisin en meşhUJ' piyanisti 

Katllesl Muhkem~~
Zabıta, yedi lÖŞilik bir eroinci ka

filesini, diln asliye beşinci ceza mahke 
mesi müddeiumıumlliğine vermiştir. 

Plfıjlarda birçok hırsızlıklar yaptı
ğı iddiasile yakalanan Blirhan ismin 
deki genç, dün yeni bir suçtan dolnyı 
tekrar adliyeye getirilmiştir. Hadısc 

- - ...... -· - -
haf edilmek Uzere Kanunusaninin 16 de yattığı müddet esnasında başta 

ıncı Pazar günü öğle namazını milte başhekiµı doktor Rü~tü Çapç olmak 1 

l'A 7 AR~ 1 ~VY 
nin veda KONSERi 

lunur. 
L:.n~ıır..,a.ı.ı .....,u.ı.aJ. .u.a:a.ıı:n\.d.1.lc~aen ! 

Wıcan Hasan Efendi mahallbsi lı 
kından iken 936 senesi ikincite 
ayında ölen Erzurumlu Dede BeY 
rısı Afifenin terekesine mahkeın 
ce vaziyet edilmiş ve evvelce yap 
ilanat üzerine şimdiye kadar v 

akıp saat (1) de Aksaray Valde car üzere bütün mesai arka.drujlan ve ••••••••••••• .. 
miinde mevlfldü şerif okunacağından l~ ' 111 ~eledıyesı Şehır Tıyatrosu 

ı:İıaliye meslek, yedek sübay, yüksek hem§ireler tarafından gösterilen can fılllll~~1m.~· o R A M K ı s M ı Emine Ayten isminde bir ka1~"Un 
'.Alemdarda şiiphel1 \.aziyette dolaştı 
ğmı gören memurlar, üzerini aramış 
lar, eroin bulmuşlardır. Emine Ayten 
bu eroini Şaziye ve Saime isminde iki 
kadınla Hilmiden aldığını söylemiş ve 
onları da yakalattrrmıştır. Bu ilçilniln 
yakalandığı evde Melahat ve Suzan 
isminde iki kadm bir de erkek bulun 
muştur. Bunların eroin çektikleri tes 
bit edildiği için suçlular yedi kişilik 
bir kafile halinde adliyeye verilmiş. 
!erdir. 

§Udur: 
Bürhan, arkadaşı Tevfiğin evıne 

gitmiş, kendisini bulamayınca bekle

ticaret, Istanbul lisesi mektep arka _ dan ihtimam ve gayrete ve cenaze ~~ ~~! saat 20.30 da 
da.şlarile akraba ve dostl~ndan arzu merasiminde hazır bulunmak lfıtfun ıııı Erkek ve Hayaletleri 
edenlerin gelmeleri rica olunur. da bulunmuş olan saylav ve meslek lllllll Piyes 4 perde lJl tablo 

si zuhur etmemiş olduğundan bit 
re daha ilfmat .icrasına karar v 
miştir . .Mirasçılannın tereke ha 
liğine srfatlarını bildirmeleri ua.ıı 

mek Uzere odasrna ~rkmıştır. Oradau ~~....,~~..........,"""""'"""""'~""""'!'"""""'~"""""'~ 
a.yrılırk~ çekmeceden tabancasını 

çalmış ve b~kasına satmıştır. 
DUn Sultanahmet birinci sulh ceza 

mahkemesinden Bürhanm duruşmaEıı 
yapılmıştır. Ve Bürhan, mahkemede 
kendisini şu şekilde müdafaa etmi§. 

diye bozuk tabancasını aldım, tamire 
verecektim. Parasız kaldım. Bir tanı 
dığa 20 liraya rehin bıraktım . ., 

arkadaşları ile tarudıklarma ve bu il 
Saat 20,30 da. KOMEDI KISMJ '"!/~/fil~ 

acımıza tel ve yazı ile taziye etmek 
suretile iştirak eden zevatı muhtere
mcye ayrı ayn minnet ve şükranlan 
mızı sunarız. 

s:!~i ~:e~~IK ~111;,;;;~~~/lı lunur. 

tir: 

Hakim Reşit, bu üade üzerine ta
bancayı muayene ettirmiş, bozuk ol
madığı anlaşılmıştır. E~l 

Tevhide Üstün 
"- Ben arkadaşıma iyilik olsun 

Şahitlerin çağırılması için muha. 
keme başka bir güne bırakılm:~tır. 

Çocuk lan 
Güzin Ataman, Afife 

Üstün, Kemali Ustiln 

- NalAnla düşüp kalkmış olmak ve bugün bunu 
sizin yüzünüze söylemek herhalde bana zevk verecek 
tir. Çekineceğim hiç bir şey yok. Bana ne yapabilir. 
siniz • Fakat işte, yine tekrar ediyorum: Nalan bir 
ltere bile benim olmamıştır .. 

- Askerlik ferefin üzerine ıyemin eder misin'?. 
- Ederim. 
Duda.k.larını büktü. Inanmıyan bir bakışla beni süz 

dükten sonra : 
- İnanmak elimden gelmiyor, dedi 
Ayağımı yere vurarak haykırdım: 
- Efendi; herkesin vicdanını kendi vicdanınızla 

ölçmeyin.iz .. Nalana olan aşkımı ink&.Ji etmiyorum .• 
Fakat, inanınız sözüme .. bir gün evveline kadar, onun 
bana karşı olan aşkını bilmiıyordum bile .. Elinize ge
ç.en o menhus mektup meselesine gelince: O bir dal
gınlık eseri olarak zarfa yanlış konmuş bir hatıra 

parçasıdır ... lçinde kullandığım sözleri de inkar et
miyorum .. Birçok defalar başımı Nalanın göğsüne 
koymuşumdur .. Fakat dudaklarım, bütün sevgime 
karşılık, yalnız iki defa öptUm.. Yine inanmak ist~ 
mezseniz, siz bilirsiniz ... 

Beni dikkatle dinliyordu. 
Cebimden Nalanm kağıtlarını çıkararak ınasanın 

üzerine attım: 
- Bunlar, karınızın son sözleridir... Okuyuziuz .. 

Eğer bunlara da inanmazsanız, söylenecek bir söz 
kalmaz .. 

Kağıtları aldı. Masanın yanında duran bir iskem
leye ilişerek okumıya başladı. 

Ben ilerlemiş, pencerenin önüne gelmiştim. Dıua.
rıda kızgın bir öğle güneşi ortalığı yakıyor, esen bir 
sonbahar rüzg8.n, kuruınufi! ağaç yapraklarını hışır 
datıyordu. 

Ilhami Bey kağıttan yamn saatte okudu. Ayağa 
kalkarak onları bana uzatırken sordum:. 

- K.nnnatiniz h!la değ:İ§medi mi? .. 
Oevap vermedi. Manasını anlıyamadığnn bir ha.re-

-52- . 
ket ıyaparak tekrar yerine oturdu ve ba.şnu avuçları dığını ve bazı şartlarla. Tarablus ve Bingaziyi ltal-
arasma alarak d~ün.miye ba§ladı. yanlara terkettiğimizi öğrendim. 
Kapıya doğru yürüdüm: Arka.da§larım benim bunları yeni duyduğuma inan 
- Ben gidiyorum, dedim; siz iyice düşününilz.. mak istemiyorlar: 

Akşam üzeri konuşuruz. - Ya.hu, sen uykuda mısın?.. Ortalıktaki sefer-
Kapıyı çekip çıktım ve odama geldim. berliği görmüyor musun?.. Memleket biribirine gir-

; ; : di ... diyorlardı. , · 
O gün akşama kadar Dhami Bey meydana çıkma- O güne kadar belki uykuda değı1dim. Fa.kat o gün-

dı ... Odasında kapalı kaldı. Geç vakit onu merdiven den sonra tam yirmi iki gün uyudum. 
başında gördüm ki, gözleri kıpkırmıZı idi. Arkadaşlarım beni Gülhane hastanesine kaldırmış.. 

Perişan bakışlarını yilzümde gezdirdi. Sonra mı- lar, kolorduya da bir rapor göndermişlerdi. 
nldarur gibi: Bu yirmi iki gün içinde o derece zayıflamıştım ki, 

- Karnn tamamiyle günahsız sayılamaz... dedi. görenler beni pek güç tanıyabileceklerdi. 
Mademki seni sevmiş. Geçirdiğim şiddetli bir beyin humması idi. Doktor-

- Sevmek gUnah değildir, dedim.. lar bu hastalığın beynimde tahribat yapacağından 
Cevap vermedi Başı önünde merdivenleri inip korkmuşlar. Beni tya deli, yahut ta aptal olacak san-

g itti. • "'nnl ' • • ~ardı. 

Başım ateşler içinde. lstanbulda bulunan ve benim Hiç birşey olmadım. YürUyebilecek bir bale geldik-
mezuniyetimi haber alan birkaç zabit arkadaşım be- ten sonra. nekahat devresi için çamlıcaya çekildim. 
nimle görüşmiye geldiler. Fakat halimi görünce P- Handan orada idi. Neda.met eden babsı kızını evine 
şınp kaldılar. Kimi, iyi bir tedavi altına girmemi, ki- getirmiş ve kayınbabasiyle, uzun bir yalvarmadan ve 
m bir raporla. bir müddet hastanede Y,Btma.mı söylü· af talebinden sonra, barışmıştı. 
yorlardı. Zavallı küçük kız! .. Beni görür görmez boynuma 

Bu sırada siyasetten, harpten bahis açıldı. Bir Bal· atıldı. Sa.rqnn. başını göğsüme salçlıyarak: 
mı Harbi ilan edildiğini, bu lYilzden ltalyanlarl& ya~ - Anneciğim.. Anneciğim!.. 
lğmıız Ta.rablue Garp muharebesinin, netieeslz b.l- Diye aflaımya başladı. Bn ha~ ne kadar nzm-

- -ERTUGRUL SAD! 
!'EK T!YATROSU 

Pazartesi 
Kadıköy - Süreyya 
SOT KARDEŞLER 

KAYIP: 331 senesinde Konya 
n.atler mektebinden aldığım şeha ~ 
nameyi kaybettim. Yenisini ala 
dan hUkmU yoktur. 

Ahmet Muhtar lşgöreı' 
• 

düğümü yazmıya lüzum görmüyorum .. Saçlarını ok• 
şayıp öptüm: 

- Uzülme yavrum!. UzUlme! .. Diyerek onu teseUi 
ettim. · 

• 
• 

• • 
• 

. 
• 
• 

• 
• 

. 
• 
" • 

. 
• 
• 

" . . 
• • • • . . . 
• • • • 

• • 
• • .. . . . . . . ~ . . . 

Balkan Harbi bitti Umumi harp başladı. BalkBJS 
Harbinde memleketime hiçbir hizmette bulunanıW' 
mıştım. Fakat Umumi Harpte doğrudan doğruyJ 
Kafkasya cephesine scvkolundum. 

Omuzumdan ve bacağımdan iki büyük yara aldııxı: 
bir serseri kurşun kafatasnnı zedeliyerek geçti. F3" 
kat bana Nalirun hasreti kadar hiçbir şey acı verme
mişti. On sene rütubeUi siperlerde sil!hnna sarıldııJJt 
Nalan! dedim; on sene kan ve barut kokan topril'" 
tara kapanıp, Nalan! diye hıçkırdım; on sene ga.rni .. 
zonlann loş köşelerinde onun titrek hayalini görere1' 
çağırdım, seslendim .. Fakat o geri gelmed.L 

Beybabamla pek seyrek mektupl~ıyorduk. Bu ş• 
ralık, llhami Beyin Çanakkalede şehit düştUğilrıU 
öğrendim. Bu adam benim rakibimdi; benim saadeti .. 
mi elimden almıştı; benim sevgilime dUnyanın eJI 
büyük zulmünü etmşti. Fakat yine kalbim onun ötUJ!l 
haberi karşısında burkuldu; yine dudaklarını oııll 
bir n.hınet okumaktan geri durmadı!.,, 

- DORDUNCU KISIM -
" ... lstikl8.l zaferinden sonra, 6 Teşrinievvel 1923 

te lstanbulu işgal eden Türk ordusunun içinde ben d6 

vardnn. 
Herkes bu şerefli günUn sevinci ile çılgına dönnıill> 

şenlikler, alaylar yapıyor; koca şehir neşe içinde ç3l" 
kanıyordu. 

Yıllardanberi rengarenk ecnebi bayraklarının dıı.1• 
galandığı caddelerden, atımın üstünde geçerkeJ't 
kalbim iftihar ve silrurla kabarmıştı. Uzun senelef 
~ktiğiın acıları, istıraplan adeta. unutmuş gibi idiJJI' 

(Arkası varı 
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TAN 
Gündelik Gazete 

~~.ın hed~rde, fikirde, 
er §eyde temiz. dürüst, samimi 
0lınak, kariin gazetesi o1m.lya 

çalışmaktır. H • 
;~~=-<>-BEDELi =":c.. azın eye 
7so • 6 A-, ısoo • 
4
oo • S Ay 800 :t d 

J.f· ıso • ı A-, soo • 
ılletıerarası posta fttibadm.a dahiJ ol sene e ~ lllemlelı:etler için 30, 16, 9, 3,S lira 

tir: Abone bedeli peımdir, Adres deliş 
~ fttıelc 25 kuruştur, Cevap için mektup 
~ ıo kuruşluk oul ili.vesi tbnndır, 

ç:?oNON MESELELERi =ı elli milyon 
~utehassıs Şehircilere 

~· ihtiyacımız Yar veren o-lok 
[Yazan: M. Zekeriya] 

t.~ayet İstanbulun pllnı tedricen 
d~ ediyor ve şehrin müstakbel
'di alacağı şekil yavaş yavaş taayyün 

Yor. Yazan: 
'1 llüJuiınet te, uzun müddet müh
~ ~an, dünyanın bu en güzel şeb
~ ıınarına maddaten yardım et
!i~e. karar vermiş bulunuyor. Hatta 
t ~ıden plan dahilinde bazı icraata 

lstanbul Gümrük Başmüdürlüğünde bir faaliyet manzarası 

~~esi düşünülüyor. 
~ Şehrin imarı için plin birinci 
~ Plansız şehir yapmıya kalk
Otı Ortaçağa yakışır bir hareketti. 
,1, dokuzuncu asırdanberi A vrupada 
lılt ~sız Yapılmış şehir yoktur. Biz şe· 
lata ltışasına yeni başlıyoruz. Gerek 
\it nbuıda, gerek Anadoluda büyük 
_. lın~r ihtiyacı var. Her tarafta ye
~hırler kuruluyor, eski binalar 
)ot arak bulvarlar ve parklar açılı
~lt · bu Yeni imar faaliyetinde ilk ha
~ et noktamız plandı. Şimdi Dahi
hh~ \1 ~kaleti hiç bir yerde plansız 

8 t nışasına müsaade etmiyor. 
fi d ti, .büyük bir kazançtır. Fakat ka
~ebteiildir. Çünkü şehir demek, plan 
'-d ek değildir, ve şehircilik demek 
llit.e;; bu planı tatbik demek değil-; 
lıele il' §ehir plinının yapılması ıe
"~ ~e: fakat, onun tatbikı nesillere 
~iı:ı . t 1•asa taallfık edt?n birçok bilgi-

'iııd •d•resi, küçük bir devlet idare
~ll da.ha kolay değildir. Şehrin 
)~ da bütün şehir işlerinden anb
•la ' etı-afındaki teknik, ve mütehas-

~llsurl · kht· an organıze edebilen ve 
de fctn bütün ihtiyaçlannı kül halin
"'td ""tayan bir şehirciye ihtiyaç 

1.t, 

t Şehir ·ı·k cı~liıt· cı ı bugün artık ayrı bir ilim 
11\elttl almıştır. Avrupada ayrıca 
tııeltt epleri vardır. Şehir işleri bu 
lt"di epten yetişen mütehassıslara 
tıı•t ~luunr. Şehri mühendis, mi
tibi' •dareci, sanatkar veya doktor 
~ltt.ıaYrı ilıtisas sahiplerinin eline bı
tiliğj a~ on dokuzuncu asır belediye-
ttlt b 11111 Yapabileceği işti. Bugün ar
, ... 

11 hataya düşmek için sebep kal

B ir İf için matbaaya ge

len bir okuyucu ikaz 
etti: "lsanbul gümrüğünün ye
ni halini gördünüz mü? İna
ndmıyacak farklar var.,, 

lnanılmıyacak farkları ken
di gözümle görm.iye merak et
tim. Gümrük diyince hafızam
da çok eslcıi senelerden kalma 
levhalar vS:rdı. Bu levhalar 
bana, gıcırdıyarak işliyen bir 
kağnı arabasını hatırlatıyor· 

du: İflerini benimaemiyen az 
ma.&flı memurlar, aay11ız ka
lem odaları, uzayıp giden ve 
ticari hayata zincir vuran mu
ameleler, kalem odalarına iz
diham halinde dolan ve "Ya-
rın gel,, diye atlatılan it aa· 
bipleri ... 

- Gümrük Başmüdürlüğü ne
rede? diye soruşturdum. 

diler. 
"Ya, demek gümrük bianları dar 

gelmiş te başmüdürlük için bir 
handa birkaç oda tutulmuş!" diye 
düşündüm. 

telefon cihazından birşeyler soru-
luyor, Başmüdür kısaca emirler ve 
cevaplar veriyordu. İkimizin de 
vaktimiz kıymetli idi. 
Başmüdür, palto ve şapkamın 

kapı önüne indirilmesini, kapı ö
nündeki odacıya emrettikten son
ra dolaşmıya çıktık. Bu suretle ye
niden yukarı çıkmıya, oturmıya, 

konuşmıya, vakit kaybetmiye ma
hal kalınıyordu. 

E vvela bir dershaneye uğra
dık: Aydınlık, muntazam, 

güzel bir ders yeri... Düzgün, ra
hat. sıralar, bir tarafta camekan
lar içinde muhtelif eşya nümunele-
ri... 

Burası memurlara yeni kurslar 
vermiye mahsus bir yer... Bu su
retle muhtelif servislerdeki me-
murlar, vazifelerini gittikçe iyi, ça 
buk, rasyonel bir surette yapmayı 
öğreniyorlar. 

Her kurstaki dersler haf tada üç 
1_.:n. _ ,..-. 

Gümrüğü. muhafaza teşkilatı ha
riç olmak üzere 650 memur çalış
tıran bir dairedir. Gümrük dairesi, 
her modern müessese gibi memur
larının sıhhatile meşgul olmakta
dır. 

En yukarı kat, baştanbşaa bir 
kimyahane katı ... Burada insanı 

cidden güzel bir manzara kar
şılıyor. Laboratuvarlar, en mo
dern, temiz, muntazam bir suret
te kurulmuş, bütün tertibat en son 
ihtiyaçlara uygun ... 

Çabuk iş çıkarmak için en ileri 
usullerle çalışılıyor. Baş kimyage
rin yeri, laboratuvarlardan ve ka
lem odalarından cam bölmelerle 
ayrılmış. İleri büro tekniği muci
bince şef, bütün memurlarının ça
lıştıklarını oturduğu yerde dakika
sı dakikasına takip ediyor. Hiç bir 
laübalilğie imkan yok. Her kimya
ger ve memur, geniş bir fabrkia a
telyesinde dakikası dakikasına ' va
zife gören işçiler gibi çalışıyor. 

lışnıa zamanına dahil sayılıyor. Elde edilen verim, çalışmada-
Kursun sonunda imtihan var. İmti- ki intizam ve olgunluğa en 
hanı geçirenlerin siciline neticeye iyi ölçüdür. 1937 senesi içinde 
göre şerh veriliyor. E:urslardaki kimyahanece muayene edilmek ü-
dersler, mesela manifesto muame- zere 14,932 beyanneme ile 50,000 
lelerini daha iyi ve çabuk yapını- den fazla nümune gelmiştir. Bu 

Ç inili Rıhtım Hanının kapı- ya, yolcu eşyasını muayenede dik- 50,000 muayenenin verdiği netice-
sından girince gördüm ki kat edilecek noktalara, tarihe tat- ye iş sahiplerinden ancak 121 iti-

!stanbul gümrüğü denilen yer, me bikatma, ve dğier buna benzer ser raz gelmiştir. Bunlardan 44 tanesi 
ğer bütün bu kocaman bina imiş. vis mevzularına aittir. Bundan Mersin ve diğer gümrüklerden gel-
Beni modem, berrak, temiz bir ha- başka Ankarada 9 aylık esas kurs- miş itiraz mua'.melesi olduğu için 
va karşıladı. Kağnı arabasının ha- lar vardır. Burada yarım gün ders hakikette kimyahanenin faaliye-
yali silindi, yerine sessiz, sadasız görülür ve muayene memuru ye- tinden dolayı İstanbul iş sahpile-
işliyen en modern bir makine man- tiştirilir. rinden gelen itiraz elli bine karşı 
zarası geçti. 77 den ibarettir. Kimyahaneye ge-

Kapıcı, maksadımı sordu. Baş- o ershaneden sonra gümrük len işler, ince işlerdir. Mesela bir 
müdürü görmek istediğimi duyun- · doktorunun modern mua- kadın kumaşına kuştüyü karışmış. 
ca asansörcüyü faaliyete geçirdi. yene odasına uğradık. İstanbul Mikdar % 15 den fazla olursa bü-

tün kumaş kuştüyü muamelesi gö
recek. Demek ki karışık kumaş ve 

· maddeler de hem cins, hem de m.ik 
dar muayenesine ihtiyaç var. 

A şağı katlardaki çalışma oda
larından hepsinin koridor

lara pencereleri var. Böylece çalı

şanlar her saniye dışarıdan kontro 
le maruzdur. Muntazam bir çalış
ma haricinde vakit öldürmek ha
tıra bile gelemez. Kalem odaları
nın zemin katında olanlardan baş
kalarına iş sahiplerinin çok işi düş
müyor. Düşse bile içeri girmek 
yok, muameleler pencerelerin dı

şarısından soruluyor ve tkaip edili
yor. 

En aşağı kat iki daireye ayrıl-

mış. Birisinde manifesto muamele
leri yapılıyor. Kimyahanede oldu
ğu gibi şef, camlı yerinden herşeyi 
takip ediyor. Bir serviste halkın iş
leri birikirse derhal dğier servis
lerden yadnmcı yetiştirerek maki
n Pnin hk hir oarc:asın;ı yilk hin
memesi, halkın boş yere vakit kay
betmemesi temin ediliyor. 

Bir bankada işiniz nasıl dakika
sı dakikasına yapılıyorsa İstanbul 

gümrüğü de kırtasiyecilik ruhunu 
tamamile öldürerek işini bir banka 
gibi derhal çıkarıyor ve yarma bı
rakmıyor .• 

.. ııştll' 
ll·· . 

~ttlı~Y!~ şehirciliği alakadar eden 
~ebi) e if b:ranşlan kendisine tevdi e-

Yukanda terbiyeli bir odacı beni --:-:-:----------------------

karşıl~d~.' ~ir-bekle~e y~~e. ~~ı. J 1.t M U VA I!!! ~ .A.. aı. M ~ -, 
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z emin katının ikinci dairesi 
~ veznedir. Bu vezneden dev

let hazinesine hazan günde yarım 
milyon liraya kadar para akıyor. 
Bir defa düşünmeli ki gümrükler 
kanaliyle tahsil edilen devlet gelir
leri yetmiş milyondur. Bundan 
yüzde yetmiş yedi gibi bir kısmı, 
yani elli milyon lirası tek başına 1s 
tanbul gümrüğünden geçiyor. Se
nede elli milyon lirayı Mekez Ban 
kasının kasalarına nakleden bu o
luk, bir banka sürat ve intizamile 
işliyor. Bekliyen yok, telaş eden 
yok, vakti lüzumsuz yere ölen tüc
car yok. 

~ 1l:;~nıiz 'bir şehirciyi nereden 
lst._ b ulahm ? 

1-taJıctt 111 belediyesinde mütehassıs 
•tr.et tızuıı nıüddet çalışan Profesör 
••şu_ hbu suale şu cevabı veriyor : 

~fihe: .esizdir ki genç mimar ve 
itte ~ısler §ehirciliği mühendis 

O'Jc.p erinde; bir ihtisas şubesi ola
~ b~Yabilirter. Fakat itiraf etmek 

işimin, muavinlerden birile bite
cek bir mahiyette olup olmadığını 
anlamak istedi. Maksadımı anla
yınca Başmüdüre haber verdi. 

. hlt Yetindeyim ki, A vrupada bi
~ ilittJ '-2 ~ahsil müesseseleri şehirci
~ ~in .c~ddiyetle ele almıştır. Son
-.qı_ ı.. ıçın Yabancı şehircilerden de 
titu., Ott f 
~ ... 'İlıin ayda gelemez. Türk şehir-
ııı~ll b· hususi ihtiyaçları vardır ki, 
• ~ S~r. Yabancı duyamaz ve anlıya
~ele~zı~ ~ehir inşaatçulğınız kendi 
•'lf etti ~~ızde öğretilmeli ve inki-
~ ıııt- rıuqelidir." 

bı.·~ız 1) 
t~llt .. 11 ~ r. Vagner'in cevabı tehir 
l ı . ~ ıgı b k . 

'tı Sılldir a unından aranan şehır-
ti a !lteı · halbuki tehirci yalnız inşa
tetı iltıts:;ı ?la_n adam değildir. Şeh-

b"ht ı, lÇbnıai, kültür ve eğlen-
e 1~btas1\::rdır ki, şehirci bunu da 
t ııllti i 

1 
lln&elen adamdır. Teknik 

l!eeğj ! ~rde etrafında vücude ge
llde et- lilehassıs teşkilatlardan is

ıı f'ı_ ·cıekıe b 
• 1ıı:irJe . eraber, mütebassısla· 
ııe h l'ini şehr" •. h . 

~· İt) • ın umu.mı ı tiyaç-
.. '1eeelt :!brerek en doğru yolu bu-
.... ll' baş ih . i 
,.. 9ehirc·d· a tıyaç vardu. şte 
"tı l il'. 

~tişt~ için bi • 
111 

1ttıtek . . 2 hır taraftan şehirci 
~la b •çın lizııngelen tedbirle· 

eraber, bU2iin İstanbulun 

Bir saniye sonra tanıdık bir yüz
le karşılaştım, on sekiz seneden 
beri görmediğim bir yüz... Mülki
yede istatistik okuttuğum seneler
de şimdiki Gümrük Başmüdürü 
Mustafa Nuri, orada tahsilini görü
yordu. Diğer talebeden ayn olarak 
kendisini derhal tanımama bir se
bep vardı. O da İstatistik notlarımı 
zaptedip litoğrafya ile bastırması 

dolayısile daha yakından tanışma
mızdı. 

V azife yerinde ne eski mek
tep hatıralarından, ne de 

havadan, sudan bahsetmek hatın
mıza bile gelmedi. Muhitteki mo
dern hava, buna imkan vermiyor
du. Karşımda şileme halinde bir 
makinenin başmakinisti bulunuyor 
du. Vakit vakit Amerika usulü ses
sizce vazife gören, çok düğmeli bir 

iman işinde tatbikata ııeçerken mü
tehassu bir teihrcinin de yardımına 
mühtacız. Prost bize plim veriyor. 
Fakat o plimn tatbikatı ile alakadar 
değildir. Bu tatbikatı modern şehir
cilik mefhumu dahilinde tatbik an
cak şehircinin bile~eğl iştir. İşte biz 
hnırün irin bn EPhİrC'İvf anvoruz. 

Mutlaka Muvaffak Olacakmışsın 
, Gibi Hareket Et 

M uvaf:falnyetin birinci şartı 
şudur: Muvaffak olmamak 

imkansızmış gibi hareket etmek. 
İşe başlamadan evvel tereddüt 

geçirmeyin. Bugün başlanın, ya
nn ~aşlanın diye iradenizi zaafa 
uğratmayın. Yalnız zihni bir ha
zırlık yapın. Hani bir randevuya 
gideceğiniz zaman ne yaparsınız. 
Temiz giyiniz, saçınızı başınızı ta
rar, üstünüzü başınızı silip süpü
rür, bir defa da aynaya bakar öyle 
gidersiniz değil mi? 

Bir işe başlıyacağımz zaman zih
nen kendinizi böylece hazırlayın. 
Dimağınızda ve iradenizdeki toz
toprağı silkip temizleyin ve öyle 
işe başlayın. 

Bu hazırlığı yapmak için size bir 
iki fikir verebilirim: 

Evvela kendinize bir örnek se
çiniz. Hayatta muvaffak olmuş, bü 
yük işler yapmış, adlannı kendin
den sonrakilere bırakmış kimsele
rin hayatlarını tetkik ediniz. Bun
lardan birini kendinize örnek ya
pınız. 

Yahut mazide herhalde muvaf
fak olduğunuz bir iş vardır. Çocuk
hıeunuzda muvaffak olduiu.nu.z za 

manları hatırlayınız. O vakitki ru
hi haletinizi düşününüz. Sizden is
tenen şeyi yapabileceğinize emin 
olduğunuz zaman duyduğunuz se
vinç ve neşeyi hatırlayınız. O va
k.itki şeraiti gözönilne getiriniz. O 
havayı ve o şartları bugünkü işe 
tatbik ediniz. Kendinizi büsbütün 
başka bir adam duyacaksınız. 

O vakit sizi muvaffak edeıı se
beplerin bugün de mevcut olduğu
nu düşünerek ve mutlaka muvaf
fak olacağınıza inanarak işe baş
layınız. 

Artık kendi kendinize kumanda 
vermiş gibi, bütün enerjiniz faali
yete geçecektir. Ondan sonra artık 
iş kendiliğinden tabii mecrasını ta
kip eder ve varacağı yere varır. 
Tipkı bir arabayı yerinden kaldır
mak için ilk sarfedilen kuvvet gi
bi. Bu kuvvet sarfedilmezse araba 
kımıldamaz. Fakat bir defa da ray
lar ü.zernide yürümiye başladı mı 
artık yeni bh kuvvete ihtiyaç eös
termez. 

işte muvaffakıyetin ilk sırrı bu
dur: Muvaffak olmamak imkansız 
mış gibi hareket etmek. 

Prikoloj 

Birkaç sene evvel merak edip 
Nevyork gümrük binasını do
laşmıştım. Amerikalıların zama
na kıymet vermek hususundaki bü 
tün iddialarına rağmen şunu söy
liyeceğmi ki Nevyork Gümrüğün
de bugünkü İstanbul gümrüğün
den çok fazla resmi daire manza
rası ve kırtasiyecilik vardır. 

• J stanbul gümrüğünün bu 
günkü işleme tarzı, cidden 

görmiye, tetkik edilmiye değer, 
modern bir eserdir. Bir defa eskiyi 
tamir fikrinden kurtuludktan ve ih 
tiyaca göre yeni bir makine kur· 
mak azinı ve kararına varıldıktan 
sonra iyi bir teşkilatçının idaresi 
altında Türk zeka ve kudretinin 
az zamanda neler yaratabileceğine 
İstanbul gümrüğü canlı bir örnek
tir. 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanı B. 
Rana, bu modern tekniği kurmak 
hususunda çok iyi yol göstermiştir. 
İstanbul Başmüdürü Mustafa Nu
ri de modern makanizmayı cidden 
iftihar edilecek bir itina ve dürüst 
lükle işletmiye muvaffak olmu~ 
tur. 

İstanbul gümrüğünün iki sene 
evvel.ki haliyle bugünkü hali ara
sındaki fark, modern nıh ve usul 
sayesinde inkişafımızda ne kadar sü 
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iş Anlamı 
Bir haftadır takip ettiğim ve neti

celendiremediğim hususi bir işten 

yorgun, üzgün dönmüştüm. Evde Bü
lendbı ıu mektubunu buldum: .. 

•• 
Hatırlar mısınız, paso meselesi içtb 

mektepten iki etin izin almak mec
buriyetinde kalmıştım. Babam da si
nirlenmişti, siz de.. ne kadar haklı 
imişsiniz: 

Para i1ini halletmek için Berline 
gitmem lizımgeldi. Hesapladım: (N •• ) 

dan Berline 3 saat gitmek. 3 te gel· 
mek. Etti 6. Hiç değilse 2 saat te iş. ~t 
ti 8; bizim hesabımızla tastamam bir 
gün. Çalıştığım kısım amirine çık
tım. izin istedim. Aramızda aynen fU 
muhavere geçti: 

- 8 saat izin istiyorum. 
- Sebep? 
- Berline ııidip (XX) Banktaki i· 

şimi halletmk, hesabı buraya naklet· 
mek için. 

- Başka? 
- Başka hiç bir işim yok. 
- Vaktile düşünüp niçin yapma-

dmız? 
- Acemilik yüzünden. 
~ Kağıtlarınız yanınızda mı ? 
- Evet. 
- Veriniz. 
Verdim. Nazarları, gökte tayyare 

arayan projektör akışiyle kağıtlara 

sürilndü geçti. 
- Görünürde (XXX) markınız 

var. 
- Evet. 
- İzin veremem. Paydos bitince it 

başına! 

Kağıtlara uzandım. Sinirli bir kedi 
pençesindeki obuklukla elini üsUeri· 
ne att: 

- Kalsın! 
Biliyorsunuz ki, ısrar beyhudedir. 

Hecaları dinamit kapsüllerindeki ta· 
ra.kalarla seslendiren o dudaklar dün 
ynaın altı üstüne gelse birinci emri 
nakzetmezler. Seri ateşli bir tüfenk 
makanizmasındaki kati süratle selam 
verip çekilmek lazım. Ben de öyle 
yaptım; rap bir selam. Haydi dışan. 

Öğle paydosu bitti. Yüzbinlerce 
volt kuvvetindeki elektrik cereyanı 
gökteki yıldız kalabalığı kadar sayı
sız ve muhtelif çarkları döndiirmiye 
başladı. Koskoca atelyede çıt yok. Bil 
mem ki, bu millet nezle de mi olmaz; 
aksırmaz, öksürmez mi hiç ! Hayır : 
Ne laf, ne aksınk. Sade coşkun 
bir şelale sesini andıran muntazam 
bir uğultu. Dikkat ediyorum : Tabii 
zaruretler yüzünden dışarı çıkan da 
olmuyor. Sanki, büti.in işler paydos 
zamanında halledilmiştir. 

Akşam oldu. Cereyan şıp diye dur
du. Aletleri hemen elden bıraktık. 
Artık paydos. Ne işinizi paydostan 
bir saniye evvel bırakabilirsiniz, ne 
paydostan sonra bir saniye fazı, Y• 
rinizde kahnıya imkln vardır. Zira, 
üç dakika sonra ikinci kısım işçi gece 
mesaisine başlıyacak . 

Atelyeden fırladım. Giyindim. Av
ludan geçerken kısım amirinin elek
trik kıvılcımlarını andıran mavi göa
lerile karşılaştım. 

- Berrn! diye seslendi. 
"Hah izin çıktı." diye sevindim. 

Kağıtlar elinde idi. 
- İşiniz tamam. Hesabınız bura 

şubesine rınkledilmiştir. Yarın 11,55 
te imzalayacaksınız. 8 dakika izia 
V81'. • 

Dedi. Mihverinde hareket eden bir 
çark gibi döndü. O günkü mamulAt 
ju:rnalını mafevk amire götüren işba
şına seslendi ve yürüdü .. 

Cüzdana baktım, değişmiş; buraya 
nakledilmif. Hesap santimi santimine 
t~taJ_nam. İki de fiş, biri fabrikaya, 
dıgen bankaya ait. Her ikisinde şu 
rakamlar var: 11,52.. 11,55. Olduğu 
gibi cebime tıktım. Bu müddet zar
fında benden 80 - 100 adını uzaklaş. 
mış arkad,şuna yetişmek için arka
sından koşmıya başladım." 

• ... 
Mektup parmaklarımın arasından 

k~ydı. Deli gibi kahkahalarla gül
dum. Bu tarz iş anlamı ve bu sürat 
acaba kırtasiyeciliğe alışkın akluw 
nıı dokunmuştu ? 

Bülendin Amcan 

rat istidadı olduğuna canlı bir öJ. 
çüdür. Buna karşı İstanbul Beledi
yesinin on iki sene evvel.ki haliyle 
bugünkü hali arasındaki yerinde 
sarı:na ve hatta fenaya doğru git
me ıstidadı, dünden miras kalan u.. 
sul ve zihniyetin ne dereceye ka· 
d~ akamet doğurabileceğine bir 
numunedir. 
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1 HikAye ---~"~!:~~ ---Bürhanıyedeki Güreşlerd --Bir Haksızlık --Bürhaniyeden yazılıyor: : .. 
Geçen hafta burada bir deve güreşi ya- : 

pıldı ve başa Bigalı Dübeş Basanın TWü E 
devesile Burhanıyeli Hamzanm Giunulcu- : 
neden gelme gtireş p.mp1yonu olan deve.al E 
güreştirildi: Bu iki pehlivan deve yarım u : 
attan fazla olarak boiuıtuktan ınra Biga E 
lı Tülü hasmını rnai:lQp etti ve 60 liralık :: 
mükifata hak kazandı: : 

Lakin hakem heyeti, programda olmadığı -
dalde Tüfünün ıah bine: : 

- Deveniz başaltına yazılan (Ali Tülü) 

ı 
ismindeki deve ile de güreşecek . Onu da :: 
mağ)Qp ederse ikramiyeyi alacak. -:i 

Dediler ve bu ikinci deve ile de güreştir : 
diler . : 

Zaten yorgun düşen Bigalı deve müsa : 
baka meydanında bir müddet yine güreş : 
tikten sonra ayrılarak biraz irkildi. fabt : 
kaçmadı. Bu irki1mcyİ ma&liıbiyet sayan ha : 
kem heyeti, ba$a konan parayı ıözde galil' : 
saydan o Ali Tülüye verdi Bu hak:nılık -
seyirciler arasında da teessllr uyandırdı. 1: 
Hakem heyetinin bu §ekilde hareketi do~- : 
ru mudur?,, : . -.. --------= 

Tamir Edlimiven Bir Sokak 
Gümüşsuyu Bafodalar sokağı 27 numa

ralı evde mütekait binbaşı Maz~r yazı-

~= = 
Ömer Avni efendi mahallesinde Kabataı 5 SEKER LEME 

Futbol: Mücadele Sporları 
Askerlere Y aklŞllJOr B~ş!ktaşdan 

Gümüşsuyu ve civarı ıokaklamıdan geçen : 

!er bu ııokaklarm fena vaziyette olduğu \.ıulllllllllllllt• K. 
nu görürler. Bu semtın sokakları uzun yıl 

NE y y İ R 4 lllllllllllnl 

- Nıçın Oyuncu 

Evvelki akşam ~==~~!.v~~ef Şefik Çağınlmadı ? 
de yapılan Askeri liseler boks mııss- ı ~ A l l Q l Gelecek hafta Ankarada yapılacak 
bakaJarmı dikkatle, zevk.le seyret- 1 i Istanbul - Ankara mu~teliUeri ma-
tim. iyi ki, gitmişim ... Iyı ki. en sev. A L l Q 1 _ çı için lstanbul Futbol Ajanı, Be-
diğım ve bütün gençlik heyf"•·anımı $ şiktaş klübünden h .çbir oyuncu da-
toplıyan boksta asker ç~cuklarını Güneıin Şampiyonlu(juna: vet etmem.iştir. 
gördüm. Beşiktaş itiraz Etti ! Bu mesele hakkında kendisine mü 

Ingiltere gibi bir yerde "AsD ·a- $ racaat ettigı-·miz FutbJI A.ianı: Beşik-
tki hafta e\-vcl nihayet bulan 

nat . .. denilen b. oks sporunun nt: kı.dar : taş klübünden oyuncu çağırmaması 
lik maçlarında. Güneş. Fener· t 

mükemmel bır şey olduğunu nuradr. • sebebıni şöyle anlatmıştır: bahçe. Beşiktaş kliiplcrinin yir- • 
uzun uzadıya anlatmak ve metnet- i "- Biliyorsunuz ki, Istanbul -mi dörder puvanla başta olduk-
mek nıyetinde değilim. Avrupa ve Bükreş maçı iç n muhtelif klüp!er_ 

lannı bildirmiştik. i 
Amerikanın gUzide sınıfını ve fik r den oyuncu çagır-dık. Bu arada Be-

a.d 
Hafta içinde futbol ajanlığı 

nmlarmı en zıyade alakadar eden şıktaş klübünden bazı ovunculan is-
bo 

tarafından beynelmilel averaj • "' 
ksun. her spordan fazıa insan oğ. t temiştik. Çachnlan oyuncuların bir 

1 
usulüne göre yapılan hesapta t o· 

unun erkek kab liyetlerinı yükseltti- t kısmı geldi. Buna mukabil Hakkı ile Güneş kliibiinün eniyi vaziyette 
ği nı.nl\ı'l'r\d'''I"' • ~~-;ro..&.a .\ııı..ıi."9'-'• -..Jı.. - uıuugu an••••-.ıııı•--.. .. _ ...... ~~ •- , MAÇ &...:--. h~- ___ ..... ı.... .:1..ı:ı--..-. 

rese. boks kadar yu""ksek muharrir 1 . ld hl. • len gelmediler. ı tanbo şampıyonu o uğu te ığ 
len işgaı etmemıştir. Tahsil jerece. : edilmişti. J Hakkı ile Şerefin cumartesi günü 
leli ilk mektebı geçmiyen bir çok pro t Haber aldığımıza göre. Beşik· f B takınılan maçını seyrettiklerini. 
fesyonel boksörlerm b rkaç ~ne rin~ J ta şklühü lik maçlarında en faz- • pazar günü de Istanbulspora karşı 
te uğraştıktan :mra ne hale ge1dik· : la gol yapan kendileri olduğu J oynadıklarını gördüm. Bu vaz;yeti 
lerını görUyor ve okuyoruz. ı için şampiyonluğun kendisine ı olduğu gibi alakadarlara bild;rdim. 

Böyle bır sporu askerlerin ne tarz.. 'l · · · · k F h 1 A • Halbuki Beşiktaş klübü bu iki o-verı mesını ıstıyerc ,ut o - t 
da yaptıklarını ve ne kabl!lyett\! janhğının verdiği karara Umu- ı yuncunun hasta o'.duk'arını iddia edi· 
gençler çıkarab "ldiklerini görmek. be • mi Merkez ve Futbol Fcderas- ı yordu. Milli küme kurasını çekmek 
nim ıçin en zevklı bir fırsat o:du. ı \'onu nentind.- itira7. etmic;tir. ı üzere klüpleri mmtaka merkezine da 

Askeri liselenn talebeleı, adet Jtı. --•••••·---·•-•••••••• 
barile göz dolduracak kadar kn'a · 
balık takımlarla müsabakalara gir- Klüplerde: 
miştilq.r. Kıymet derecelerine ge?ın. 

ce, antrenörsüz!Uklerine rağmen. b -
raz ehemmiyet vermek ve uğraşmcl.it 
şartile içlerinde çok iyi dereceler va. 
deden istidatlar f arkediliyordu. Hele 
dısiplin ve tevazulan!. Hakikaten 
"Asil sanat,. denen bir spora ya.kı

ean şekilde ıdi. 
Evvelki gUnkü mUsabakalarda Be· 

nelerce unutamıyacağım güzel bır 
hareket oldu; Deniz l sesinden bir ta 
lehe Ue rakibi dövUştUler. Deniz ll· 

seli daha şuurlu ve daha boks kai. 
delerwe uygun vuruşuyordu. Rakibi 

Boyabatta a·r SFOT 

Klübü Kuruldu 
Boyabat. (TAN) - Kasabamıaia 

Boyabat spJr klübü namı altında tıır 

gençlik yuvası kurulmuştur. Şımdıhc 
yalnız futbol ile meşgul olacak otP.ıı 
klübUn açılış töreninden bir resuo 
göndenyorum. 

Sümer Spor Klübüncle 

vet ettlğim gün. Beşiktaş klübü ikin. 

ci re.si Bay ;:'uat Balkan. artık Be

şiktaş klübünün, yapılacak herhangi 

bir davet için bir tek :>yuncu vermı-

yeceğini resmen bildirdi. Bunun UU>

nne ben de Beşikta§tan oyuncu ça-

ğırmadım.,, 

Tayyare Maçının Hakemi 
Hava kurumu tarafından tert:p e

dılen tayyare kupası maçlarmm dö. 

mi finali bu pazar günü Taksim sta-

dmda oynanacaktır. 

Evvelce bu maçın hakemi, Futbol 

Ajanlığı . tarafından lstanbulsporlu 

Samı olarak ilan edilmiş ise de dün 
akşam aldığımız son bir habere gö· 

lardanberi tamir yiizıi görmemiştir. Sokak 
!ardaki c:ukurlar. göller gelip geçenleri Öy 

le rahatsu: eder ki, düşenler, yaralananlar 
bile vardır: Bundan başka. sokklr cok piı 
tir: Belediyenin dikkt nazarına koymanızı 
rica ederim. 

Cevaplarımız: 

• *. 

Uşakta askeri mütekaitlerden Mecit S. 
Özgene: 

- Bahsettiğiniz üc; aylık maaşlardan ver 
gi kesiltniyeceği meselesi Maliye Vekile
tinde tetkik edilen bir mevzudur. 

Bütün maaş v ücretlerden alınmakta o
lan buhran ve muvazene vergilerinin bir 
miktar tenzili esas itıbarile kararlaştml
ınıştır, Bir formül aranmaktadır: Peyder 
pey bu vergiler büsblıtün kaldırılacaktır, 
Uc: aylık maaşların vergi vaziyeti de, bu 
tetkiklerin icindedir, Kül halinde. bir 
layiha hazırlanaçağı ic;in, üç aylıklar da o 
vakit sarahaten tesbit edilmiıt ola caktır Bu 
husustaki kanun layihası yakmda Meclise 
gelecektir, 

• .. 
Giresu"da Halil imzasile mektup yazan 

• - sa ınıza hlldm olunu.. K.esınn sırll;C" 
küpüne zarar verir , diye bir atalar ıö:ı:ü 
vardır Her iki taraf aileden de kimseyi 
danlt~adan harekete çal~mız . Tatlı dille 
her $eY hallolur : Göreceksiniz ki. neticede 
siz kazanacaksmn: Acele ve sinirli hareket 
!eriniz siz.in aleyhinizedir. 

Atatürkün 
Tebrikleri 
ve T eşel<kürler 

Ankara, 14 (A.A.) - Reisicüm -
hur Atatürk ile Suudi Arabistan kra 
h Majeste Abdülaziz Ibnissuud ara
sında aşağıdaki telgraflar teati edil-

miştir: . 
Tahta culusunuzun yıldönUmü mü 

nasebetiyle en samimi tebriklerimi 
sunar ve şahsi saadetıerile dost mil
letin refah ve saadetinin devamı için 
beslediğim dilekleri tekrar eylerim .. . .. 

sert ve canlı hücumlar yapıyordu. 

Fakat isabetsizdı. Ekseri hamlelen· 
nı de Deniz liseli mukab·I sol yum
ruklarla durduruyordu. Bu suretle 
hamle rakibinde olduğu halde Denıı 
liseli mukabelelerındeki teknikle faık 
çarpışıyordu. Fakat dövüşün bu za. 
viyeden tetkik ed lmcdJği zamanlar· 
dakı manzarası Denız liselinin alev· 
hinde görünebilirdi. Hakem heyeti. 

KlübUn esas nızamnamesınin h:ıv 

maddelerinin tadili ve d ğer husu
satm görüşülmesı ıçin 23. l, 9~!:S pa· 
zar günU saat (14) te Koca Muc;;tafn. 
paşa caddesinde C. H P. Sıımaty:ı 
kamun binasında fevkalade bir kon. 
gre yapılmasına karar verilmiş ol -
makta kayitli üyelerin gelmeleri rica 
olunur. 

re, hakem değiştirilm:ş ve maçm ha
kemliğine Eyüp klübünden Feridun 

Kılıç tayin edilmiştir. Değiştirilme -

den klüpler haberdar edilmişt:r. 

Cülusumun yıldönümü münasebeti 
le lütuf buyunılan ve yüce ihsasat 
ve temenniyatınızı taşıyan telgı;afı . 
nızdan dolayı teşekkür eder ve zatı 
devletlerinin sıhhat ve afiyetlerinin 
devamını ve necip Türk milletinin 
terakki ve refahını dilerim. 

• •• 
Ankara, 14 (A.A.) - Yunan Veli 

ahtmın evlenmesi münasebetiyl~ Re
isicUmh ur ile Yunan Kralı arasinda 
aşağıdaki telgraflar teati olunmuş -
tur: 

Deniz liseU ıeh nde karannı verdiğ: 
zaman, müsabakanın görlinUş man11 
sına ve mağlüp addedilen talebenirı 

daha fazla hücum yaptığına kapılan 
subaylar, cenı.:ıwenler sporuna ıayık 
olan şekilde. ancak şu cümlelerle iti. 
raz etmek istediler: 

- Hal•em heyeti isbnJerde p
şrrmış olmasın akm ! 

Hakem heyetintn isimlerde şa.511'
mıyarak ()!)rlizli~i galip il&n ettı. 

,:1:1nl hll<11r nee. <'..a.nlarmm sıkJ'dıf'ı· 
nı \•p \'erllm hiikiim'e tatmin ~ilP 
med lde.rlnl en l..iiçUk bir ta,,rıa 

meydana \'ermeden hü~1ik bir ,.,._ 
karla ustular ve karara hUrmet 
ettiler. 
Boksun askerlere ne kadar lüzum 

ıu bir mümarese olduğunu, Ameri • 
kan, lngiliz ve Alınan ordularmda ve 

bilhassa bahriyeleıinde bu spora ve-

lzmirdP Bir Antrenör 
Tzmir. 14 (Tan muhabirinden) 

Evvelce Karşıyaka klübUnde çalışan 
Macar antrenör ŞUvenk. gelecek haf 
ta ıçerlsinde Izmire gelecek ve lzmır 
futbolcülerini çalıştırmıya başlıya_ 

caktır. 

rilen ehemmıyetten anlıyoruz. Heıe 

son zamanda Almanlar. b:>ksun as 
keri kabiliyetleri en fazla mk şaf et
tiren bir ekzersiz olduğuna iman et
tiklerınden orta mekteplerınde mec. 
buri haJe soktular. 

Asken liseler n evvelki günkU boks 
şampıyonasından key fli ve Umıtıı 

çıktını. Fakat bir Şey çımde yer et 
miş oldu: kendi kendime dedım ki: 

- Keşki. başı bozuklardan ıyi bol< 
sör çıkarmak üzere önuil esklterek 
sarfettiğim emeklerden b!r pa.rç&Bı
nı, askeri mekteplerin mütevazi ve 
perhizklr ~ocuklarma vernrlş olay. 
dım!. 

B. Takımları 
Birinci küme B takımlan arasm-

da tertip edilen lig maçlarına bu~n 

Şeref ve Taksim statlarında dev&.m 

edilecektir. 
Şeref stadında Güneş _ IstanbuJ-

spor, Taksim stadında Fenerbahçe -

Beykoz klüpleri ka.r§ılaşacaktır. Mii-

sabakalara saat 14,30 da başlana-

caktrr. 

Atletizm: 

Askeri Liseler dl 
Askeri liseler arasında bu pazar 

günü yapılacağını haber vercllğ·mız 

atletizm milsabakalan, meve-'-in 
çok ilerlemiş olması dolayısile. aıU

fettişlikten gelen telgraf üzerine be
I'i btrakılmışt.Ir. 

'Müsabakalar martta yapılacaktır. 

Veliaht Altes Ruaval Prens Pol'un 
evlenmesi münasebetile. en hararetli 
tebriklerirnle müfahharn evlilerin ve 
ailenizin refahı hususundaki çok sa
mimi dileklerimin kabulünü Majeste 
nizden rica ederim. 

Bu mesut hadise vesilesile de Ma
iestenize, mufahham ailenizin bu bay 
ramının bir milli bayram teşkil ettiği 
dost ve müttefik Yunanistana kar$I 
Tiirk milletinin sarsılmaz dostluğunu 
beyan eylerim. 

• •• 
K. Atatürk 

Ekcıe1Pnstnızm lütufkar telgrafın 
rl.a.n fevkalli.de mtiteha-~is olarak. 
'rutladuhmız sevinGli güne karşı t!Ö!" 

terdikleri alakadan dolayı derin min 
nettarl•ğımı arzeder ve bu fırsattan 
istifade ederek asil Türk milletine 
ve onun Büyük Şefine olan sa.nnl _ 
maz dostluğumu tekiden be~n eyle 
rim. 

'Jori 

Sevgili Rerta'cığun, 
uzun zamandır mektuplaşa-

madık. Biribirimizi görm
yiyeli yüz yıllar geçti sanıyorum. 
Nasılsın, kocan nasıl? Öyle bir er
keğe düştüğün için kendini çok 
talihli saymalısın. Az kalsın o gün 
görür görmez ben de gönül vere
cektim. Sakın üzülme. Şaka ·söy
lüyorum. Bilirisin, senin saadet:ne 
ben hemen hemen senin kadar tit
rerim. Küçüğün ne alemde? Ya
ramazlık lan aklıma geldikçe ba
la gülüyorum. 

Sensiz burası çok tatsız. Yalnız 
ben değil, bütün işçiler ayni şeyi 

dizili masalara kızlar yanyens 
turur. (Kızlar diyorum. yani Y'' 
kızlar. Bu işe körpe yaşta ı,,; 
yanların çoğu burada yaşlı ıoı 
lup kalır, olduğu yerde pa~l3 
küflenir.) Akşama kadar. sa 
şekerleme kutusu bu kızların 
rinin elinden öbürüne geçer. a 
biri ona muayyen bir kaç şeket 
zer. Benimkiler sıra ile Umo 
portakallı, vanilyalı üç şekerl 
dir. Saatlerle gözlerimiz yere 
kili. bir yandan aldığın yarı 

kutuya hep bu üç şekeri sır 

mak, yanındakine geçirmek. 
ra bir makine hızıyla dönüp Y 
sini uzatan elden almak... Hetıl söylUyor. Yeni baş işçi çekilmez 

bir kadın. Zaten bizim yaşayışı

mızda iyi olan ne var ki. .. Otuz be
şimi bitiriyorum. Yakında etra
fımdaki 'yaşlı kızlar., kafilesine 
~arış!c~Jtırı:,; ?a~an bir akar ~u 
başladığımız ilk gün elbette hatı
rındadır? Hemen hemen bir ço
cuktuk. Sen kurtuldun. yuva kur
dun. Ben ilk gençlik ~ibi. gençlik 
sonunu da hep bu yerde bitirmek 
teyim. Nerede ise saçıma ak düşe
cek. Gönlüme ilmitsizlik çöktü 

• buha yıllar ve yıllar katlanJ1\ 
Sana neye anlatıyorum? Hepsi 
diğin, acısını tattığın şeyler .. 

bile. 
Geçen hafta bir toplulukta genç 

bir erkekle tanıştım. Sana onu na
sıl anlatayım bilmem. Bunaltıcı 

bir sıcak ortasında esen serinlik 
gibi ferah veren bir insan. Yakı

şıklı, hoş. Nasılsa o da beni me
rak etmiş. Biribirimize tanıtblar. 
Dansettik. Konuştuk. Dönerken 
beni eve kadar götürmeyi istedi 
Babamın, akşamları nasıl sarhoş 

olduğunu bilirsin. O. haline bak
madan bir de köşe başında mutlak 
yolumu bekler. Beni görür gör
mez bağırmıya başJar. Düşündüm, 
onun bu hali yanımdaki erkekte 
iyi bir tesir yapmıyacaktı. Büsbü
tün 'olmaz,. demiye de kıyama

dun. Çünkü bu. bana bütün genç
liğim içinde ilk alika gösteren er
kekti. O olmasa evlenmekten ne
rede is'e bütün ümidimi kese-

cektim. 

Gençlik. insan gönlünde bir 
yığın ışık Rerta. Her geçen 

yıl o ışıklardan birini söndürüyor. 
Ben içimde böyle kaç aydınlığın 
söndüğünü ve yavaş yavaş artan 
bir karanlığa gömüldüğümü duy
muştum. Hiçbir insan eli :> geceye 
kadar uzanıp, beni g ttikçe ka
raran yalnızlıktan kurtarmak is
tememışti. Bır gün bütün bütün 
ihtiyarlıyacaktım. 

Bunlan düşününce onunla kili
se sokağına kadar yürümeye seve 
seve razı oldum. Orada iki eski 
dost gibi aynlıdk ve bir daha Sa
lıya -yani bugün için- birlikte 
bir eğlenceye gitrniye sözleştik. 

Çoktandır bir yere gittiğim vok
tu. Bunu tabii ona söylemedim. 
Yalnız "gelirim .. dedim. Ve git
tim. Yarım saat önce beraberdik. 
Bunu sana vazarken hıçkıra hıç

kıra ağlıyorum. Kağıttaki karar
tılar, döktilğüm yaşlardan kaıryor. 

Neden mi? Dinle, zaten söyliye
cek çok şey de kalmadı. 

B izim iş salonu ne sıkıcıdır bi
lirsin. Orta yerde yanyana 

~ on zamanlarda bu iş beni 
değil öyle yakışıklı bır erkek. 
ta bir sakat bile çıksa ve beniJ 
vlenmek istese seve seve kabol 
decektim. Hele bugün. akşatnl ~ 
heyecanla beklediğim için. iŞ ~ 
tün bütün çekilmez hal aldı. 
bitmiyecek gibi uzadı . Bereket 
nımdaki kız pek iyidir. Bir 
dan kendi şekerlerini. b:r 

dan da benim acele ile dizem 
terimi yerlerıne koydu da baŞ 
nin azanndan kurtuldum.. Ne 

saat beşte zil çalındı . Başım d 
done masadan kalktım. Ve y 
ettim. Bir daha elime ne bir • 
kerleme kutusu alacaktım. ne 
bu kutulara dönüp bakacaktltıl' 

Sözleştiğimiz saatte onu pa:o 
nenin önünde buldum. Laci 
bir elbise giymişti. Yine · 
içine tatlı bir yaz rüzgan gibi 
yordu. Bakışlarında. el sıkı 
öyle yürekten gelen bir seviı1C 
dostluk vardı ki bir dakikadıı 
tün yalnızlığımı unutur gibi 
dum. Birkaç adım, konuşnı• 

yürüdük. Yine başım dönüyo 
Bütün gün gözümün önıındefl 
yan kutulan hala göruı gibı 

yordum. ( ... ) de varvete v 
Oraya gitmiye karar verdik . 

O tomobilde bana birşeyi 
sevmedığimi sordu. Neyt• 

anlıyamadım. Elindekı paketi 
uzattı. Bağını. kağıdını çö:ıd 
Ve ... Ne görsem beğnirsin? 0 
mahut şekerleme kutulanndıaf' 
ri ... Tam ortasında benım dıı:t 
ze ömrümü tükettiğim lirrıo11 

portakallı. vanilyah o uç şel< 
me ... Gözüm onlara ilışir ~~~ 1 
ne olduğumu bilmiyorum. 1V' 

dım. kutuyu yere attım Ayar 
ezdim. Yanımdaki genç et re". 
yüzü birdenbire renkten f 
girdi. Dudakları titredi. şo 
durmasını söyledi ve ... tıic se5\ 
karmadan indi. hızlı hızlı ytjt1' 
kalabalığa karıştı Onu. hiC 
he~iz bu c;on eörÜ!':Ürn... GtC~ 
ğan güneşim ne kadar erkerı t> 

~ Yanm saattir a~hvorurn 
bilir daha kac vanm c:;aatle1' 
günler ve ytllar ağlıvacn~rı'l 
dedim de sakni daha o ilk ~ 
nerede çalıştığımdan. nasıl 
ğırndan bahsetmedim. Ne t> 
zavallı ... Suç onun değil. .Jf 
de değil. Bcrta, hep o menb 
kerlemlerin... · 



' 
YENi BUlMACAMIZ 

TANın Çoc-ufı ilavesi 
. 
lnat91 Değirmen 

(Be.ş, 2 incide) pencereleri zangır zangır titretti. Az 
geliyor gBrUnce korkulanndan kaçıp bk hayvanlara yapacak iş kalmamıı 
gizlendiler. Değirmen, at sürllsUnU tı. En küçüklerinden en bUyUkleııne, 
gördU. Bir kahkaha attl. en zayıflarından en .kuvvetlilerine 

- Şunlara bak, kantet" içinde kal- kadar hepsi tahtadan bir yeldeği.r

mışlar. Ne o, beni yerimden !mr.ılda menine yenilmişti. 
tacaklar. Kırk yılhk değirmen sizi Fakat el elden Ustündür. Değirmc-
dinler .mi hiç? nin ne inadı, ne de ,keyfi uzun sürme 

Sahiden de dinlemedi. Atlar :\asıl- dl. Birdenbire sert bir rilzgir çıkmış 
sa bir halat bulup getirdiler. Onun tı. Dönüp baktı. Karayel esiyor. Olae 

\

bir kanadına bağladılar. Halatın bir çatlasa onun önünde ~urulmaz. So
ucunu hep birden tutup çektiler. Ip murttukça somurttu. Başım eğdi ve 
koptu, atlar düştü, kanat yerind~n inliye inliye dönmiye başladı. inli· 
oynamadı. Değirmenin kahkaiıasını yordu. Çünkü: Hem kanadı çatlamış 
duymalıydınız. Ne gülüyordu, ne gU tı, hem keyfi kaçmıştı. Hem de yılla 
lUyordu. rın yorgunluğunu daha alamamtştı. 

Bu yenilme atlan pek sinirlendir- Onu somurtkan gördükçe rüzgarın 
di. hiddeti arttı: 

- Gül sen eski değirmen. Bak bu 
gülmen yanında ka lır mı? De~lill'r. 
Sen bizi yerui.in. Çünkü ip çUrlik. 
Bizim kuvvetimize dayanaca!< ip yok. 
Ellerimizle de sana sarılamıyoruz. 

Bekle şimdi sana gösteririz. 

Hayvanlar kralı file haber 

- Dönnn, dönnn ! 
Diye ıslık çaldı. 
Inatçı de~innen döndü, döndü, dörı 

dil ve inledi: 
- Döneceğim, döneceğim, dönece-

ğim .... 

- Sen şu aksiliğe bak A;>1.en, kaç 

388ttir yalnız üç OO:lık avlıyabUdim. 

- Ya ben ne yapayım ağabey. Tu

ta tuta bir eski çaydanla bir pabuç 

tuttum. 

!kisinin de tuttuğu şeyler resmin 

şurasında burasında gizıidir. Arayıp 

bulunuz. Resmin UstUne kalemle işa
retleyiniz. En çok (15) gün içinde 

(TAN - Çocuk) a.dresine yollayınız. 
Kazananlardan (50) kişiye birer he
diyemiz var. Geç kalanlar müsabaka juçunı'du! O da faydasız..:_ 
ya giremezler. - -

1 

Ovle ya. korku dağlan bekler. Riiz 
gar önünde durulur mu? Sabahki bu 

·ı lut yine oradan geçiyordu: 

61 Numarah Bulmacamızdan 
Hediye Kazananlar 

61 numaralı mcmuamızdaki "Bul. caddesinde kahveci Zahir oğlu Tzzet, 
maca,. yı ancak 30 kariimiz doğru Ankara O. D. ~llannda Veli Katlan 
halledebilmiftir Bunların kazandık- oğlu Cahit. 
lan hediyelerin listesi şudur: BffiER KüçUK KUTU KALEM 

Bffi.ER BUYUK SULU BOYA . BOYASI KAZANANLAR: 
KAZANANLAR: lstanbul 6 ıncı ilkokul 97 Selma An 

Dl.izce Namık Kemal okulunda 748 daş,Ankara _Zonguldak hattında Ce 
Rüştü, Konya Ereğlisi ismet ilkoku. beciler istasyon şefi Reşit vasıtasile 
lunda 414 Zehra Yıldız, Kayseri Is. Yenice okulunda 2 inci sınıf 11han 
tikli.1 ilkokulunda 301 MUkerrem Çerci, Çatalca ilkokulunda 320 Atili 
Gökhan, Nazilli noterinin oğlu Nimet Ozvalnrn, Konyıı F.reıWsi T~et Pa
Usberk, lstanbul Süleymaniye 7 inci şa iUookulunda 287 Suavi Sükan, Kay 
ilkokul 5 inci sınıf Safa Kozan. seri lisesi 850 Müzevven Gökhan 

BiRER KUÇUK SULU BOYA BTRBR :.«JREKKEPIJ KALEM 
KAZANANLAR: KAZANANLAR: 
Qarıakkale ortaokul 1177 Orhan Bakırköv ortamektep 2 inci sınıfta 

Salka.ş, Konya Şükraniye mahallesi Revnak UP'ur, Usküdar Suıtantepe 
U inci sokak 4 numarada Nihat, A~ okulu 173 Berin Kumbasar. Sultan -
hna Gazipaşa okulu 681 Sacit Ak - selim Cebeci sokak. 49 numarada 
ınan, Çerkt.sköy ilkokulu 281 Şükrü Mehmet bzı Fikret, Bakırköy Zeytin 
Es, Adapazan istiklal M. Aydın so. lik Omer Naci sokak 38 numRrnda 
[ak 31 numarada LQtfU. : Haver. Şişli Terakki Jlsesi 703 En-

BlRER BUYUK KtrrU KALEM der Sayar. Kumkapı Nişancası Çeş_ 
SOYASI KAZANANLAR: me sokak No. 34 Havdar. 

Konya Ereğlisi lsmetpaşa ilkoku- BffiER KART KAZANANLAR: 
!unda 315 Selim Erel, lstanbuJ Şeh- Konya lisesi 359 Mustafa Güler. 
:-em.ini Saray meydanı caddesı 55 nu- lstanbul Bayezit Demiröz apartıman 
ın~ Nuri, lstanbul Beylerbeyi 13 numarada Ali. Beyoğlu 16 ıncı ilk 
Çamlıca caddesi 58 numarada Sa~ okul 74 Avten Aydın. UskUdar Par 
ye, Bandırma ~bit Silleyman Bey şa limanı 6 num(lrada Nüvide Maz -

K.olay re.im yapmanın yolu 

O - Nasıl, dedi, dejfümenctk, beni 

de hiç bu kadar kuvvet hareamnmış
tı. Buna tahta ne yapsın. Kaııat ç9t
l11dı. Fakat defrirmen yine dönmNli. 
Zorundan terliven file hıı.kTp hak;p 

bir kahkaha attı, bir kahkaha attı ki 
-- -- -
har, Konya lisesi 72 Nihat. 

61 numaralı mecmuamızdaki renk 
li tabloyu en güzel boyıyan üç kari. 
imiz ve alacakJan hediyeler: 

1 - Haydarpaşa Nemlizade sokak 
66 numarada Bayan Alkohe, bir sulu 
boya takımı. 

1 
2 - Tstanbul Aksaray 64 üncü ilk j 

okul 530 Menal Sümer, bir kuru boya 

1 
takımı. 

3 - lstanbul Dizdariye ~şmesi 

sokağı 18 numarada Türkan Dai, bir 1 
kuru boya takımı. 

sUrlip götüren, seni dinl~r mi sanır
sın! 

O zamandanbcridir, inatçı değir
men hiç durmadan döner. 

DP.qirmenin Yolu 

Bu köylü kızı annesi un gctır ru. 
yolla.mıştı. Zavallıcık değirmenin yo 
lunu kaybetti. Bu yolu siz bulabifir 
misiniz? Elinize kalemi alıp arayın. 
OnünUze çizg çıkınca dönüp bru?ka 
yol araştınnız. 

TAN· Çocuk 
Bilmece Kuponu 

[Bu kuponun kesilerek bilmer 

ce hal kağıttan ile beraber gön. 

derilmesi lizımdır. Kuponsuz 

mektuplar gelmemiş sayılır.] 

Bay kablum~ağanın resmini nasıl yapmalısınız? 
1

, - 1 1 o - 1 -- 1 ~ 1 
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Biri büyük biri kilçllk 

Ud uaua 11&nrlak. Bir 
,apka ve bir kaç çizgi. 
Yaka. kıra.at ,,. ap&. 

kaplar. Gtlzel bir kabuk. 
Butoa. Ve ufak tefek 

aOalU çizgiler. itte · Baı 
kapıumbep. 

Çinin Porselen Kulesi Kahraman Çocuk 
Bugünlerde Çinden çok bahsedili

yor. Bu arada Nankin şehrinin de 
adını sık sık duymuşsunuzdur. (Nan 
kin) Deyince akla ilk gelen şey onun 
porselenden yapılmış kulesidir. Bu 
kule ne yazık ki, 1853 yılında bir is
yanda yıkıldı. Halbuki dilden dile do 
laşaca.k kadar gilze1 ve kıymetli bir 
,OQOT'rlf 

Yapılması on 
dokuz sene sür
müştü. 1412 den 
(1431) e kadar. 

Miny sUlalesin
den bir 1mpara
toriçenil) namı -
na dikilmişti. 
Yüksekliği 5 4 
metre kadar var 
dı. Minarelerin 
sivri yerine ben
ziyen külft.hı ary
nca 6,5 metre j 
uzunluğunda idi. 
Bu külilbın tepe 
sinden sekiz zin
cir sallanırdı. 

Her birinde do
kuzar tane çan 
a!ılıydı. Damm 
çıkıntı yerlerine 
t3kılanlar da he 
saba katılınca 

kuledeki çanla -
nn sayısı (144)U 

bulurdu. Bu çanlar akşam rüzgarın 
da hafif hafif sallandıkça çok hoş 

sesler ç~Jrnnrlardı. 

Faydalı bilgiler 

ı. 
Erkek Çocuk - Sen arabayı yal

nız siirebilir mi.sin kardeşim! Benim 
burada daha biraz işim var. 
Kız çocuk - Sürerim korkma ar 

fa.bey. Babam öndekilerle gitti. Ben 
• ona çabuk ulaşırım. 

2. 
Amerikalı yerli - Babanız bugün 

yola çıkmamalıydı. Bak fırtına baş
lıyor. 

3. Yerli aldanmamıştı. Aradan bir 
kaç dakika geçer geçmez mUthiş bir 
fırtına kopttu. Arabanın atı bir yıl-

dırımdan ürktü. Deli gibi koşmıya 

başladı. 

4 - Eyvah, uçurum~ doğru gidi

yorlar. Koşupp onu durdurmalıyım. 
5 - Kahraman çocuk ~ dediği gibi 

yaptı. Atını dörtnal sürüp araba.ya 
yetişti. Urken atın üstüne atladı. 

6 - Onu büsbütün durduramadı 
amma, başını başka yana çevirdi. U-

çuruma düşmekten korudu. Böylece 

kardeşini ölümden kurtardı. 

7 - Çok geçmeden babalarına ka 
vuştular. 

Aya ve Yıldızlara 
Gidebilecek miyiz? .. 

Bir zamanlar Jül Vem adında bir olsun. Içindeki insanlar havayı nere· 
muharrir, kitaplarından birinde aya den bulacak? Diyelim ki bu makine· 
giden insanlardan bahsetmişti. Gu- ye içindekilere yetecek kadar ha va 
ya t op mermisi gibi havaya f ırlıyan aJmabilsin. Iş bitti mi? Hayır. Fazla 
ı--. ' ıkinenin içinde bu insanlar, hiç ~ksclince dışarıda hava azalacak
bir zarar görmeden al}'a ka.dar gidi- tır. Makine de uçamıyacaktır. Kug 
yorlar, oraları görilyorlar .. Bu, tabii bile havasız yerde uçamaz. içinde su 
uydurma birşeydi. Bu yolculuk şimdi olmıyan havuzda yüzülür mü? Bu da 

. ye kadar yapılamadı, yapılamaz aa. onun gibi. Işte aya yahut yıldızlara 

1 
Çünkü: Bir defa o kadar uzağa gidemeyişitnizin sebebi. 

gidecek bir makineyi yapmak kolay • Sizinle şöyle yalancıktan bu olmaz vasız bir yerde uçtuğunu düşünelim. 

ı iş değil. Diyelim ki makine yapılmış şeyi de olur sayalım. Makinenin ~ Ya soğu~··· . • . 

• 11uım111111t1111111111111nın1111111111111111111111m111n11111111Hlltl'IHla I Bu; yüz bınlerle, hatta mılyonlar· 

Q . · ·' ' ~ soğuğu ne siz, ne ben, ne de başka-
: ©· · ;: ca mil süren yolculukta geç~celı 

Faka_t kulenin dilden dile dola~a 1;; , ~ K' 'Ü c A F 1 L § lan gözün~ ö~üne ~tireınez. O ka 
sına seocp olan şey yalnız bu değil- : ·· 'l ~l .. · J . E dar fena bır soguk ki her canlıyı he-
dir. Içini, dışını, tavanını, her yerini E '\:!:.. ". •; ) E men dondurur. .· lşte bunun için. isteni 
kaplıyan kıymetli porselenlerdir. Bu 5 \ ·· lJ-" i len makine yapılsa, aıya veya yıldızla 
porselenlerin güneşin altında pınJda : \....}. : ra yolla.n..c:qı bile .içindekiler daha ora 

yışı gerçekten eşsizdi.. 1; Kocafil Bisküi 'Ziyafeti Veriyor s ya varmadan öıur1er. - ~ 

Köpepkler : 2 - Bak aynaya koca fil . Herhal-
1 - Koca fil! Koca fil, sen ne gU- de çok bisklli yedin de ondan böyle 
~ ıtDellqtin değil mit 

3 - Ben çok bisktli yemedim am- 4 - Al sana at, alın siz de köpek· 
ma fimdi prada unutulan torbadan ler.. Biskilide beveeinia kalmasın. 
gtlzel bir ziyafet çekebilirim. Do)"& doya ylyinla. 
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Çocuklara mcuallar: 

·~ . 
Vaktiyle bir "Yeldeğirmeni,, vardı. 

Yani rüzgarla dönen deği;r_men. Yıl
lardan beri dönmetken bıkıp usan
mıştı. Bir gün inadı tuttu. Kendi ken 
dine şöyle bir karar verdi: 

- Dönmiye<:eğim, dönıniyeceğim, 

Ne yapsalar artık dönmiyeceğim. 
Tepesinden bir bulut geçiyordu. 

Bunu duydu, güldü: 
- Sen akılsızın birisin değinnen. 

Hiç seni kendi isteğine bırakırlar mı, 
ne yapar yapar döndürürler. 

- Ne yapar yapar döndürürler 
mi? Yapsınlar da bir görelim. 

- Görürsün. Bak beni kimse ken 
di keyfime bırakıyor mu 

Bulut bunu dedi, geçip gitti. De
ğirmen sözünde durdu. O sabah hiç 
dönmedi. Zavallı ihtiyar değirmenci 
ne yaptı, ne ettiyse nafile, onun kanat 
!arını yerinden oynatamadı. İhtiyar 
dı. Beli bükülmüştü. lyi yürekli bir 
adamdı. Iyillk etmediği kimse yok
tu. Sa.de insanlara değil, hayvanlara 
da elinden geldiği kadar yardım eder 
di. 

Zavallı değirmenciye 

tavŞanlar hile acıyorlardı: • 

Kan ter içinde çalışıp çaball!-yıp bir 
ışey yapamadığını gören tavşanlar o
. na pek acıdılar. Biribirlerlne: 

- Çocuklar, dediler. lhtiyar de
ğirmenci bugün pek yorgun. Değir

menin inadı tutmuş, dönmüyor. Gelin, 
biz elbirliği ile ona. yardım edelim. 
Şu in'atç1 değirmen dönsün. lhtiyann 
yüzü gülsün. ; ' 

Hepsi el çırptı. Yalnız biri : 
- lyi amma bunu na.sıl yapa

lım? 

iz sanki değirmenciden daha mı 
kuvvetliyiz? Diye sordu. 

Bupa baş tavşan cevap verdi. 
- Değiliz amma o bir kişi, biz sa

yısızız. 

- Peki, nasıl olacak bu iş? 
-Çok kolay. Arka arkaya dizile-

eğiz. Biribirimizin kuyruklarını tu· 
cağız. En sorula kalan ayaklariyle 

değirmenin' bir kanadına sarılacak. 
Bizim ne yaman koştuğumuzu dÜillV'a 
bilir. ündeki arkadaş koşunca arka
dakiler de is~r istemez ardmdan gi
decek. Değirmenin kanadı da yerin
den oynıyacak. Bir oynadı mı iş ta
mam. Kanatlar birlbirinden ayrtla.
maz, hepsi birden dönmiye başlar. 
Tavşan baş~n bu düşüncesi pek 

beğenildi. Bütün tavşanlar değirme
ne koşuştular. Onünde sıralandılar. 

Yel değirmeni onları gördü, bir 
kahkaha attı: 

- Hah, hah, hah!... Güleyim ba
ri, şunlara bak, o kadarcık canlariy
le beni yerimden oynatacaklar. Aman 
ne akıl! 
Tavşanlar ona aldırmadılar. Yüz

leri pek ciddiydi. Çünkü mühim bir 
iş görüyorlardı. Hepsi dizilince en 
arkadaki tavşan değirmenin bir ka. 
nadına sıkı sıkı sarıldı. Baş tavşan 
"Bir, iki, üç!.,, derdemez hepsi bir
den yerlerinden fırladılar.' Fakat bir 
yanlışlık yapmışlardı. En öne koy
duldan tavşan en tembelleriydi. ö
bürleri kadar koşamazdı. Arkadaki
ler hızla yerlerinden fırlayınca onun 
üstüne düştüler. Bir kargaşalıktır 

başladı. 

Değirmenin keyfini sormayın ar
tık. 

Bu sefer de kuşlar, inatçı 

değirmeni döndürmiye 

uğraşıyorlardı: 

Derken oradan geçen bir kuş, gör 
düklerini arkadaşlarına anlattı. 

- Hani bize kı§m karlı havalar
da ekmek kırıntısı veren ihtiyar de
ğirmenci yok mu, işte o zavallı bu 
sabah pek yorgun. Değirmeni dön
mek istemiyor. Tavşanlar yardıma 

gitmişler a.nuna birşey yapamamış

lar. Boşuna bağırışıp çığırışıyorlar. 

Geçerken gördüm. Değirmen de on
lara gülüyordu. 

Kuşların bu haber pek yüreklerine 
dokundu. iyilik edene iyilik etmeden 
durulur mu hiç. Hemen toplandılar. 
Kocaman bir kafile oldular. Yine iç
lerinden biri, galiba bir serçe: 

- Iyi amma kuş arkadaşlar, de- , 
di, tavşanların yapamadığını biz na-

' 

kurtlar vamıış diyorlar. 

T ANın Çocuk ilavesi 

yazı.sız hikaye 

Salmcak Tek Diye 
Kavga mı Etmeli? 

sıı yaparız? Biz sanki onlardan daha 
mı kuvvetliyiz 
Baş kuş: 

- Değiliz amma dedi, onlar uçar 
maz, biz uçabiliriz. Hep birden değir 
menin bir kanadına konanz. Kanat
larnnızı çırpa çırpa onu döndürürüz. 
Olur mu? 

Hepsi bir ağızdan cevap verdi: 
- Olur. 
- Oyleyse durmayıp pyola çıka-

lım. 

Çıktılar. Ve az sonra değirmene 

v~ar. ·Tavşanlar bala orada: 
- Sen yaptın, ben yaptrm, diye 

biribirlerlyle kavga ediyorlardı. Gök 
te bulut gibi süzülen kuş yığmını gö 
rünce şaşırdılar, sustular, ağızları a
çık durup baktılar. 

Onlar da gösteriş yapar gibi birkaç 
kere değirmenin tepe.sinde döne döne 
uçtular. Sonra hep birden"en tepede 
ki kana.dm üstüne kondular. Kanat 
hiç tınmadı bile. !çinden kıskıs gül
dü. Kuşlar hep birden kanat çırpmı
ya başladılar. Hani salıncakta kulan 
vururlar. Onun gibi. Gfıya onlar da 

böyle yapa yapa koca kanadı ·döndü 
receklerdi. Nerede? lşi becereıniye

ceklerini anlayınca is~r istemez vaz 
geçtiler. Birer birer uçup gittiler. Gi 
derken de şöyle cıvıldaşıyorlardı: 

- Hınzır değirmen, inatçı değir

men! Arkamızdan kah kah gülüyor. 
Gelin f}una bir oyun edelim. Tavşan
larla biZi yendi amma atlara da di
yeceği yok ya ... 

Gittiler, köyün bütün atlarına ha
ber verdiler . 

Nafile ! Değirmeni atlar 

bile döndüreıniyorlardı : 

- Cesur atlar, siz bu kadar kuv
vetli olun da şu pis değirmen inat et
sin, hiç olur mu? Gelin de onu ina
dından döndürün. Zavallı ihtiyarın 
keyfi gelsin. 

Bu sözlerden atları:İt koltuklJ rı ka 
bardı. Çayırda otlamayı brraktrlar. 
Kişniye kişniye biribirlerinl çağırdı
lar. Hep birlikte koşa koşa değirme~ 

ne geldiler. Tavşanlar artık kavgayı 
kesmişlerdi. Onları böyle dolu dizgin 
· (Arkası 4 üncüde) 

TANm Çocuk ilavesi 

t(TE; B U·t'l .U , 
~ .. ,,.._ ~iiiBILMIYORDUM · . 

Dev Kertenkeleler 

l . 
Kertenkelenin en büyüğü ne kadar 

olur sanırsınız? Çok çok -nn, on beş 
santimetre. Haydi diyelim yirmi. 
Şimdiye kadar gördüklerinize baka
rak bundan daha büyüğü var diye
meı.ısiniz ya. füılbuki vardn-. Hem de 
ne kadar daha büyüğü. Bunlara 
(Dev kertenkele) demek daha doğru 
olur. Çünkü boyları bir buçuk metre 
yi bulmaktadır. 

lşte şu resmini gördüğünüz bilyiik 
kertenkele Cenubi Amerikanın sıcak 
yerlerinde yaşıyan bir hayvandır. 
Büyliklüğtlne bakıp ta onu saldırır 

sa.nmayınız. Insanlara hiç zaran do
kunmaz. Çok korkaktır. hısan gördü 

mü hemen kaçar. Bunlardan bir cinsi 
de siyah renkli, san noktalı, Başlan 

altın beneklerle süslü. Uzun kuyruk
ları, siyah, san halka halkadır ge
zerlerken- başlarım daima dimdik tu 
tarlar. Dilleri çatal tıpkı bir ok gibi 
sivri. 

Böcek, kurt, kurbağa, · kuş yiyerek 
yaşarlar. Yumurta ile balı da çok se 
verlermiş. 

Bu ker~nkelelerin etleri yendiği 
i<:in avcılar pe.şlerinde dolaşır durur
.-=== . .. 

Ses Veren Kaya 
Büyük boş bir odada, kırlarda fi

lan şarkı söylerseniz ne olur çocuk
lar? Siz bağırır bağırmaz sanki i!'-....ş 

ka biri de size cevap veriyormUŞ' .gi
bi sesiniz tekrar size döner. Yani ak
se.der değil mi? Bu ses dönüşü bazan 
insanı ne kadar eğlendirir. "A .. .,, 
derseniz biri sanki "A ... ,, der. Bir şar 
kı tutturursunuz. İkinci bir ses te 
hemen sizin arkanızdan ayni şarkıyı 
tekrarlar. 

Amerikada "Arizona,, da böyle 
ses vereıı meşhur bir kayalık var. Bu 
kayalıkta biri şarkı söyledi mi bu şar 
kı bizim bildiğiıiıiz gibi hemen akse
diverip geçmez. Uzun uzun çınlar. 
Hem de bağıranın sesinden çok daha 
yüksek perdeden. 

Bunun için musiki sevenler, güzel 
şarkı söyliyen artistler bu kayalara 
giderler. Şarkı söylerler. Çalgı ça.. 
tarlar. Kayalar bu seslen büyütür, 
çoğaltır, uzatır iki.İıci bir defa sahip 
le.rine tekrarlar. 

Bu kayalrk "ses veren kayalar,, 
diye anılır. Resimde ora.da şarkı söy 
liyen birkaç artist görüyorsunuz! .. 

Odun lrmağı 

TAN· Çocuk 

Bilmece Kuponu 
il 

Bu gördüğünqz, rastgele bir akar 
su değildir. Odun dolu bir ırmakttr. 

' Yüzünde su yerine hep ağaç parça
ları görünür. Bunun için ona (odun 

[Bu kuponun kesilerek bilme.. 
1 

1 ce hal kağıtları ile beraber gön-
1 derilmesi lazımdır. Kuponsuz 

mektuplar gelmeirıiş saytlır.] 

:ı.r.m.ağı} demek daha doğru olur. 
Bu ağaçlan ormanlardan keserler. 

Irmağa atarlar. Su, onları kolayca 
taşr. Gittikleri yerde ezilip kağıt ha 
munı olurlar. Bu hamurdan kağıt 

yapılır. 

İki Akardeş Yolcuyu Kurtların! Elinden Nasıl Kurtardılar 

~-: .. -.. 
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Kahkaha Kosesi 
' •••••••••••••••• • ••••••••••••• 

Canll Korne 

- Otomobilimin kornPsi pozuldu. Sana beş kuruş vereyim de gel kor-! 
ne lazım oldukça boru çal. 

Filin Muzipliği 

Filler, çok zaman akıllı, uslu ve çok 
düşüncelidirler. Fakat bazan de işte 

Profesör Kelbaş 

Soruyor 

onların böyle müziplikleri tutar.. 1 Şurada bir dört köşe görüyor-su 

nuz. Bunun arkasından yukarıya 

RESİMLi EGLENCE : 1 doğru yanyana üç eğri değnek uza-

Şu Qizgili parçalan dediğim renkle
re boyayınız. Bakınız ne güzel bir 
sabah tablosu çıkacak. 

O: Beyaz. 
1: Demir rengi - gri. 

myor. Aşağıya doğru da (yani sol ya 

nında) bir tanecik değnek yere ka
dar uzanıyor. Acaba ucu yere değen 
bu, tek değnek yukarıdaki Uç tane. 
den hangisinin ucudur? 

Ne kadar dikkatli bakarsanız bakı 
nız muhakkak enalttaki değneğin u-· 
cudur diyeceksiniz. Çünkü: Bu resim 
gözü aldatır. Doğrusunu bulmak içiJıı 
elinize bir cetvel alıp yukandaki üç, 
çizgiyle aşağıdakini düz bir çizgi gi
bi birleştrmye çalışınız. Göreceksniz 
ki ancak ortadaki değneğin ucu yere 
kadar uzanacaktır. 

2: - Çok açık demir rengi - gri. 
3: Mavi gri. 
4: Çok açık mavi gri. 

5: Koyu gri. 
6: Açık yeşil. 
7: Koyu ye§i.1. 

1 - lk kardeş kızakla ormanlık
tan geçiyorlardı. Küçük: - Ağabey; 

dedi, ~ buk geçelim. Bu ormanda. 
- Yalan. Oyle §cylere aldırma sen 

kardeşim. 

2 - lşte kurtlar. Bir yolcuyu sı

kıştnınrşlar. Adamcağız bir ağaca 

pkmıj. 

3 - Çabuk ağabey şı daUardan 
keselim. 

4 - Kestikleri dallan uçlarw 

tutuşturup kurtların Ustlerine yürü
düler. 

5 - Ateşten korkan haY,van sürü-

SÜ ürküp kaçtı. 
6 - Acö-aç tepesine sığınan yolcu 

kurtuldu. Bu, köyün en zenginiydi. 

Kendini kurtaran çocuklara bütün 
kö)ji imrendiren güzel heıdiY.eler aldı. 
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Mecliste Dünkü Müzakereler 

Tahviller Layihası 
Münakaşa Edildi 

Cesede Bugün 
Otopsi Y apıhyor 

F ransada Frank 
Buhranı 

(Başı 1 incide) :n ruhunda, vekalete, idare ve mea 
kavele mucibince, düyunu umumiy~ 
ile ihtlli.funız oldu. Dolar intihap ( t. 
tikleri- zaman altın doları teklif etti
ler. Hükümet dedi ki, hayır, doları 

intihap e!mek hakkınızdır, fakat bu 
yüzde 40 nisbeti, devalUe olmuş bir 
raradır. Onn gÖM, doları hesap et
mek lazım ~e· .-. 

Halıcıoğlunda bulunan cesedin hü
viyeti henüz anlaşılamamıştır. Cese
din İzmitli Samiye ait olduğu y.olun
daki ihbar doğru çıkmamış, polisçe 
yapılan tahkikat menfi netice ver
miştir. 

diye ayrılan memur arkadaşlan -
::: içinde mesleğe intisap etmiş· o -
ın .. ~ ayrılma muamelelerinı it 
-....ııı etmek vardır. Bir de teşkilatı 
:nİ§letmek vardır. Uçilncii bir nok
ırır: da ilave ederek kanunu hülisa et 
~olayım: 

Hadisenin tahkikatile meşgul olan 
Müddeiumumi Muavhti Hikmet Son
e! ,ceset üzerinde otopsi yapılmasını 
Adli Tıp İşlerine bildirmiştir. Otopsi 
ıtırasında, çehrenin değişmemesine iti 
na edilecektir. 

Old n:vletimizin pek çok şubelerinde 
ktı Uğu gibi, hariciye de milli teşek-

ııe doğmuş ve safha safha tekem 
:uı etmiş, bu tel.1mülil devam etmek 
, bulunmuştur. Bu sebeple hariçte 
~ bir mektebi olmayıpta kendi ve 
l'irıi eti ve kendi işi içinde milntesiple 
le ~etiştirmekte olan Hariciye ve.ki 
ti ti ilk aldığı ve sinesinde ye~tirdi 
ti ita.dar derecede ve onunla müic:l'ı 
~ .nıenıuriyetler muhafaza etr.ıt"miş 

Uzun münakaşalardan sonra hüku 
metin noktai nazarı kabul edilmışt r. 
Şu halde, yeni bir mukavelenın bit 
maddesi vardır ki, tediye akçe.cıi o1a. 
rak int hap olunan para yüzde 2:5 
fazla devalüe olacak olursa bıı yfü:
de 25 ten fazla amortisman tahsis <'

dilir. Binaenaleyh arzettiğim yüzde 
40 devalile olmuş yüzde 25 ten fazla. 
aı, yüzde 15 i fevkalade amrotismana 
tahsis edilecektir. Bu fevkalade amor 
t'sman şimdi içinde bulunduğumuz 

sene takriben 120 bin, önümüzdeki 
sene 140 bin. üçüncü sene 165 bin, 
dördüncü sene 195 bin olmak üzere 
dört senelik bir devre zarfında 620-
650 bin tahvile baliğ olacaktır. Yani 
bu kadar bir tahv't mevcudun sülü-

Polis ve Adliye, yeni ziler üzerin
de tahkikatını derinleştirmektedir.· 
Mogr raporu, ölünün bir cinayete 
kurban gidip gitmediğini tesbit ede
ı:eği için ehemmiyetlidir. 

POLİSTE: 

iki Tramvay Çarpıştı 

Biri Y o!dan Çıktı 

tiftirdikçe ilave eylemi~Ur ve ede
~UJ:· Bu itibarla dahilde ve hariçte 
dtr ıhdas edilen memuriyetler var-

Dün saat 13 te Erninönünde iki 
tramvay arabası çarpışmıştır. Vaka 
şöyle olmuştur: 

lwtila eden Bafvekil 
B. Chautepmı 

CBaşı l incide) 

kat Chautemps bunu kabul etmemiş. 
tır . . Derhal arzularını tatmin ıç.ın. ha 

~ yapılacak sefaretler meyanın
til ~ubi Amerikada da ticaret itıôa 
~ nıUnasebetimiz ehemm'yet k~bet 
't kumnıarda sefaret tesisi muta.sav 
~er olduğunu arzederim. A vrupada 

llıenelerdenberi yalnız maslahatgü 
~ ile idare olunmakta olan dele 
~Yonlanmızın bazılarınm sefarete 
;"!>edileceğini bu münasebetle arze 
...,riın.,, 

sünden fazla olan 650 bine baliğ ola
cak ve bu miktarı düyunu umumiye 
meclisi, tophyacak ve itfa edecektir. 
Şimdi normal olarak itfa edeceği rnik 
tarı ilave edersek doların intihabın. 
dan dolayı tereffüe olan temayülün 
gittikçe devam edeceğini ve 3-4 se· 
ne sonunda bu tahvillerin f:y:\t1r.ın 

nominal itibarile kıymetlerinin 25,5 
liraya kadar çıkacağını tahm~n et -
mek kalay olur. Binaenaleyh teşrını 
san .deki 14,5 liralık kur, arzettigım 
gibi muvakkat bir vaziyetten ibaret
tir. Y1.'.>ksa devletin karmı ve zarannı 
hesaba esas teşkil edecek kati bir 
§eY ifade etmemektedir. Bu, nazan 
itibara almmca bu b'r buçuk Hn~ 
diye gördüğümüz miktar haro:Hne 
fazla olarak verilmiş bir para değil
dir. Bilakis bu tahv·ııerin atisine gö
re. belki biraz noksan kesilmiş bjr 
paradır.,, 

Şişli - Bayazıt hattında çalı~an 

199 numaralı tramvay, Eminönü du
rak yerine gelirken, ErninönünJen 
Kurtuluşa hareket eden 57 numar&.lı 
tramvay da kav si dönmek istemış
tir. Müsademe, bu sırada olmuştur. 
Durak yerine gelmek üzere bulunan 
tramvay, kavisi dönen arabanın ar. 
ka kısmına çarpmış ve :y~ldan çık
masına sebebiyet vermiştir. Berek~t 
versin, kaza hafif savuşturulmuş. a
raba, parke üzerinde Uç, dört metro 
kadar yürüdükten sonra durmuştur. 
Hadise hakkında tahkikat yapılıyor. 

Bay Ağralı Kürsüde 
ıı ~iı~akıben hava kuvvetleri için 
~on beş yüz liralık taahhüde 
ti esi hakkındaki kanunun birin 
~ llladdesile verilen salahiyete ilive
I ~evazım ve teçhizatı harbiye ve :::•ye için yedi milyon liraya ka
t._ taahhüde girişmeye Milli Müda
~ıı:e bu tediyatın hadleri dahilinde 
"~·ak üzere bono çıkannıya Maliye 

iletıerine mezunyiet verilmesi. 
lliıı İlk ve orta tedrisat muallimleri
~ terfi ve tecziyeleri hakkındaki 

t> ~.fıkralar ilavesi. 
l'iy ah~ye Vekaleti mahalli idareler 
't1tl '-ti teşkili, vazife ve salahiyetle 
l~ini. 

~ 50 1lumaralı muhasebei umumi-
~ ~~nunun 44 üncü maddesinin 
~l§tırıımesi. 

~ • 1334 dahıli istikraz tahvil
l&a .~938 ikramiyeli tahvillerile ve 
luıı 3. 'I'.urk borcu tahvillerinin de da
'tikraz tahviUerile mübadelesi, 
~ lldaki kanun liıyihalan müzake ;e kabul edilmiştir. 
~i u son kanun layihasının müzake-
1\lı llr~ında Maliye Vekili F_uat Ağ 
ı.ıu~•lıl Menteşe ve Berç Turkerin 
tir lti:ealarına cevap vererek demiş-

" ~Arkadaşımız Halil Menteşe ka-
~ • bu~ tedavül fiyatı 14 bu-
1-'tla lira olan ünitürklerin tahvil do
~ 1Yle rayiç kıymeti 19 ve itibari 
~~i 20 lira olan bir thaville de
~~ekte hazinenin zaran bulun
~darı dolayı tereddütleri oldu
ltlt " \Pe bu bapta izahat vermekliği-

'& ~ ettiler. , 
h ir kere fW'asını arzedeyim ki, 
~~iınu% kanunun en birinci hedefi 
~erin, Türk hamillerinin, 
cloı. .!rangının develuasyonundan 
ttr. Yı ıordülderi zararı telifi etmek-

t\t~isi ~e kendilerinin d~~ ~t 
~hile piyasada spekuluyon 
~ çleri yapan bu ünltürklerin 
'Anadoluda yaptığımız gibi kaldı 

tt ~~Yasada bir istikrar temini~ir. 
"- :~klertn bugün devlet itiban
'-llh.t Ulat ederek itibari kıymetlerini 
.. b aza etmekte olan, sabit bir hal 
'i.L-'llltınan diğer tahvilAt ile müba-
.... ~ + ... _ ,_ • 
ltlikı; ... uun etmektir. 

8o '11etin Menfaati Meaeleai. 
tı~ tı.ra hükumetin menfaati nokta
.._ " lelince, bir kere faizden istifa
t'iıt ~r. Bugün ünitürklere verilen 
~8? kuruştur. Yüzde yedi faizli 
"1aı d liralık dahili istikraz tahvilleri 
~e 140 ı veriliyor. Aradaki kırk 
~h b~k devlete kalıyor. Binaena
~6~ ır Bene içinde ı 00 bin tahvil 
~ ele ederseıc 40 bin lira istifa
~~~ olacaktır .Bugün ünitürk
... soo hın kiısur tesbit ediliyor. E
~letin bin unitürk tebdil olunursa 
~ ..., failden kan senede 200 bin 

Maliye Vekilimizin bu izahatı :ılkış 
larla tasvip edildi. 

Mille t Meclisinde 
Yeni Layihalar 

Ankan., 14 (Tan mu.habirinden)
Türkiye - lran hudut anlqınasınm 
tasdiki lAyihaaile halk bankası ve 
halk aa.ndıklannm sermayeleri hak • 
kında.ki layiha meclis ruznamesine a
lınmrştır. Hazine bu sandıklara 200 
bin liralık sermaye ile iştirak edecek 
tir. 

Eaki Nafıa memurlannın 
yapamıyacağı ifler 

Ankara, 14 (Tan muhabirinden)
HU~et, hizmetten aynlan nafıa 

memur ve müstahdemlerinin yapamı 
yaca.klan ifler hakkında.ki kanunda 
geçen imtiyazlı eirketler tabirinin tef 
airini meclisten istemişti. Adliye ve 
na.fıa encUme.nleri kıanunun bu nokta 
dan tefsire değil, tadile muhtaç oldu 
ğu neticesine va.rmtf ve fıkrayı şu şe 
kilde değiştirilmiştir: 

Hizmetten aynla.n nafıa memur ve 
müsta.hdemleri sermayesinin tamamı 
veya yarısından fazlası umunıt, husu 
si, ve mUlhak bütçelerle idare olunan 
daire ve müeseeselere ve belediyele
re ait olanlar müstesna olmak üzere 
Nafıa Veki.Jetinin kontrolü altında bu 
lunan imtiyazlı şirketler nezdinde de 
hiçbir hizmet göremiyecıekleri gibi, 
bu ıirketlerde idare meclisi reisi, i
zası ve mUrakip dahi olamazlar.,, 

MAARİFTE: 

Yeni Ders Aletleri 

Gümrükten Çıkarıllyor 
Dört ay evvel gümrüğe geldiği hal

de vergisi ödenmediği için çıkanla
mıyan lise ve orta mekteplere ait 
ders levazımı için Vekiller heyeti ye. 
ni bir karar vermigtir. Buna göre, bu 
AJetler, hemen gümrükten çıkarıla

rak mekteplere dağrtılacak, resimle
ri Uç ay tecil edilecektir. Dlin, bu '
Jetlerden bir kısmı gümrilkten çıka
nlmlfbr. 

Müfredat Programlaı İçin 
936 dere yılmm başmda tatbik e-

Sarhoş Aklı Bu ! 
Sirkecide Hocapaşa. hamamında 

çalışan Ali, gece sabaha karşı son 
derece sarhoş olarak hamama dön. 
müş, kapıyı açtıramayınca, merd ven 
dayayarak pencereden girmek iste
miştir. Fakat, bu sırada merdiven 
devrilmiş, Ali, yere yuvarlanarak 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya 
ralanmıştır. 

İS YERLERİ : 

iş Yerleri için Yeni 

Bir Talimatname 
Kırk sekiz saatlik haftanın dışmda 

kalan iş yerleri •çin yeni bir talimat
name hazırlanmaktadır. Bu talimat
name hükümlerine, perakende satış 

mağazaları, nakliyat müessese!eri, 
matbaalar da girecektir. iş dairesi 
tetkiklerinin neticesini Vekilete bil
dirmek üzeredir. Bunlar hakkında da 
yakında bir umurnt emir çıkarılacak
tır. 

Otobüs Şoförlerinin Dileği 
Ob.:>bilslerde çalışan şoför ve bilet. 

çiler, fazla çalıştll"Ildıklanndan şika
yetçidirler. Dün matbaamıza müra
caat ederek fl!nları anlattılar: 

''GUnlUk mesalıı!.n en hid milrtan_ 
na katlanmış vaziyetteyiz. Sabah sa
at beşten, gece 24 de kadar çalışıyo
ruz. Uyku ve istirahat için ancak bir 
kaç saatimiz kalıyor. lş dairesi, on 
beş gün kadar evvel arabalarda iki 
şoför çalıştırılmasını tebliğ etm ~ti 
Fakat, bir netice çıkmadı. Ali.kadar. 
lann nazarı dik.katini celbetmenjzi 
rica ederiz." 

İngiliz Heyeti Ankarada 
Hükiımetimizle iktısadi ve mali te

maslarda bulunmak üzere İngiltere
nin eski müstemleke Nazın B. John 
Mafey ve Maliye mütehassıslanndan 
Sir Klark şehrimizden geçerek An
karaya gitmi~lerdir. İngiliz heyeti, 
Mart ayı içinde Londraya gönderile
cek Türk heyetile de Ankarada görü
şecektir. 

Adliye Sarayı Ankazı 
Hafrlyat yapılacağı için MUr.eler 

idaresi, eski Adliye sarayındaki en
kazın kaldırılmasını istemişti. Bele. 
diye, bu meseleyi. allkası dolayısile 
Milll Emlak mUdUrlUğllııe bildirmiş
tir. 

Tercüman Adedi Artacak 

Bundan başka Radikal Soayalist 
şeflerinden meclis reisi Herriot. Da,. 

ladier ve Sa.rraut til kabine teşkili 
tekliflerini kabul etmemişlerdir. 

Cümhurreisi bu arada çekilen ka
binenin Maliye Nazın B. Bonnet'ye 
yeni kabineyi teşkil vazifesini vermi§ 
tir. B. Bonnet istişarelerine b~loa -
mıştır. Bu istişareler müspet netice 
verirse B. Bonnet yeni kabineyi tcş.. 
kil vazifesini Uzerine alacaktır. 

Halk cephe•ine gelince 
Paris, 14 (A.A.) - Siyasi mahfel· 

ler "Halk Cephesi" formülünün çare 
siz bir şekilde akamete mahkum ol· 
duğu kanaatindedirler. Bu mahfeller 
yeni kabinenin parlamentoda Blum 
ve Chautemps hükumetleri kadar bü· 
yük bir ekseriyete sahip olmalan ih· 
timali olduğunu söylemektedirler. 

Sosyalistler Halk Cephesinin deva· 
mına karar vermişlerdir. 

Dün akşam, Chautemps mecliste be 
yanatta bulunmadan biraz evvel Mec 
lis koridorlarında söz söyliyen eskJ 
Başvekillerden Flandin ezcümle de
miştir ki: 

"Şimdiki ahvalde ancak iki siyaset 
kabildri: Kambiyonun murakabesi, 
üç taraflı itilafın feshi ve siyasi dik
tatörlüğe müntehi olan hususi ekono
mik kontrolundan ibaret olan Halk 
Cephesinin siyaseti veya Halk Cephe 
sinin dağılması." 

lngilitere - Amerika 
Londra, 14 (TAN) - Gerek bura

da ve gerek Amerikada, Frank hak
kında Fransadaki son vaziyet ehem
miyetle tetkik ediliyor. Frangın suku 
tu kal'§ısında, Amerikadan Fransaya 
yapılmakta olan altın sevkiyatının 
duracağını zannediyorlar. 

Dilencinin 
Lirası Çıktı 

1700 
Uskildarda Atpazarında oturan 60 

yaşlannda Nebiye .sminde bir kadm, 
iki gün evvel evinde ölü olarak bu. 
lunmuştur. Nebiye, mahallesinde çok 
fakir olarııık tanınmıştı. O kadar ki, 
komşularının yardımları ile ancak 
geçinebilmekt.eydi. Çok defa da dilen 
miye mecbur kalmıştır. 

Nebiyen!n, kendi ecelile öldüğü tes 
bit edilince, cenazesini kaldırmak U
r.ere belediyenin yardımı istenmiştir. 

Fa.kat, bu sırada komşulan evinde 
bir araştırma yapmışlar, yatağmm 
altmda 700 kUsur lira ile b r banka 
defteri bulmuşlardır. Kadınm, ban
kada da 1000 liraaı bulunduğu anla
şılmıştır. 

Bunun üzerine, cenazesi bu para i
le kaldırılmıg ve terekesine UskUdar 
hukuk hakimliği el koymuştur. 

Tarih Sergisini 

Ziyaret Edenler 

9 

Tuz Fiyatlarında ~MAKALEDEN MABAAT 

Y • T •ıAt ilen Adımların 
enı enzı a H d. 

lnhisarlar idaresi, evvelce Tuz fi. ava ıs 
yatlarında yaptığı tenziıata ilave ola- Kıyın eti 
rak bu sene başında mutfak tuzıan:ı-
da yeni bir tenzilit daha yapmıştır. 

Bu tenzilata göre, şimrl ye kadar 
toptan fiyat olarak kilosu 5.25 ~ııru_ 
şa satılan mrutfak tuzııı.rı, bwıdan 

sonra 3,80 kuruşa satılac<ıktır. 
lnhisar sofra tıuzlarile mutfak 

tuzları hakkında, ev ıdar~CJ;nde na-
7.Jm vaziyetinde olan kadın okı:yucu
lanmıza faydalı olabi\mek düşünce. 

<Başı 1 incide) 

narlar. Bu his çok yanlıştır. Umumi 
hayatta yaratılan hiçbır kıymet şah
si değildir. Hepsi umumıun malıdır. 

Bunu duyurmıya uğraşmamak, u
mumi hayatı 9.>1r kıymetli bir ıyilik 
ve manevi zenginlik amılinden mah
rum bırakmaktır. 

sile. bazı malfımat verelim: G azetelere gelince, bir yolsuziu.. 
Sofra tuzu imalindek. hususiyeti.en ğu tenkit etmekte, bir zabıta 

&~layı çok ince ve akıcıdır. Tuz'uk- vakasmm heyecanını duyurmakta, 
larda topaklanmaz ve daima kıuru, havadis kıymeti bulan gazeteler, üe
kahr. Bu keyfiyetten dolnyı sofra- riye doğru atılan her adımın, yara
mızda, sofra tuzu bulundurmak karlı tılan her yeni kıymet n bu memleket 
ve zevkli bir şeydir. için en mühim havadis olduğunu, bu_ 

Mutfak tuzlarına gelince; sofra tu_ nu çok haklı bir ütiharla duyurmak 
zuna nazaran daha iri taneli bu1unan ve yaymak li.zım geldiğini henüz ta
bu tuzun da, iriliğı ve tıu~luluk kabi- mamile takdir etmemişlerdir. Eğer 
liyeti daha fazla olduğundan yemek- etselerd . Istanbul gUmrUk idaresin
lerde kullanılması doğru bir şeydir. de vücut bulan a.kla hayret verici de.. 
Çünkü alışkıu bir el bir ker~ ayarını ğişikliğin hakkında birkaç gazetede 
bulunca, artık tuzun fazla veya ek. birden röportaj serileri çıkardı. 
sik kaçmasına imkan yoktur. . MU~pet 1:1hlu . bir ~kuyucu beni 

Bu tuzlar fabrikada tamamılc fen- gümrükteki yenı muhit hakkında i
ni ve sıhhi §artlara uyularak el değ- kaz etti. Istanbul gllmrUğünii kendi 
meden ve tertemiz b!r şekild~ hazır_ S:özüml~ görmiye merak ettim. Git
lanmakt ld - d fi t 1.::ı • tim, gördüm. Intıbalarmu da diğer a o ugun an a. ça o ,.ugu b. Utu d 1 tıyo 
gibi, sıhhi ba.kımdan da diğAr tuı!sır- ırG~. riln k: anöardiikrul ~ ,,._

1 la kı k bul tm l B . um e g enm, ""u c;ok 
yas a e ez er. unun ıçın dUşU dU dil G te ilik 'f 1 . 

bilhassa kadm karilerimizin mızan n r · ~ c var e erm. 
dikkatlerini tuzlarm b h de boş kalan bır noktayı görmeme 
. u usus yetle- ve duymama ıebep oldu Yukardaki 

rıne celbeder ve kendilerin,. cidden dü .. n 1 . d b telkin.· tti. .. qunce erJ e ana e 
mukemmel olan Inhisar tuziamu Gümrü-·· zi ti ti · d 
tavsiye ederiz gu yare m ne cesın e 

· zihnimde uyanan bir meeele de, ma.. 

Son Çin Tarruzu
nun İlk Zaferi 

(Bap 1 incide) 
derildiği hak.kında.ki haberler burada 
resmen tekzip edilmektedir. 

Çin hükfunetnin, konf eransm karar 
tarı hakkında malUma.tı olduğu be -
yan edilmektedir. 

Çin mahfellerinde zannedildiğine 
göre, Japonya Çine ili.nıha.rp etmiye 
cek ve Hankov hilkfunetini tanmııya 
devam edecektir. 

Yeni Japon bombardmcuh 
i}a.uc;h ... ;y , 'l.1. ( A • .t...) -:- n.o, 1."'"' ._ 

jansı bildiriyor: 
Dün Hainnan adasındaki Hoik w 

açıklarında iki Japon harp gınıisi 

görülmüştür. Bundan biraz e\'\'el bu 
vapurlardan kalkan beş tayyaı e HoL 
kov ve Kiungçeu üzerine 15 boınba 
atmıştır. Halk, bu sırada sığınaklara 
gird ğinden yalnız altı kişi ölnıtlş ''e 
8 kişi yaralanmıgtır. Tayyareler, mü 
teakıben gemilere dönmüş ve gemiler 
de hareket etmiştir. 

Çinlilerin ami 
Şanghay, 14 (A.A.) - Arne.,. 'kah 

muharrirlerden Bayan Agnes Smed
ley, sekizinci Çin ordusu kara'fgahın 
da üç ay kaldıktan sonra Hankova 
gelmi§tir. 

Bayan Smedley, büttln Ç.ıı ahalisi
nin. bu mücade!ede hemen hemen im 
kaıunz olan zorluklara rağmen :-wıilt. 
tehit bulunduğunu kaydettikter. son
ra, binlerce Çinli muharibin kariar 
içinde yalın ayak yUrüdUklerlm ve 
bunfardan bir ÇQğunun gece harekatı 
esnasında donan el ve ayakltu"llll kay 
bet tikler :ni anlatmaktadır. 

Bütttn bir millet kendi kendini ağ
reten bir ordu haline gelmiş ve bu 
surette şimal Çininde. Japon i ~galini 
pek zorlaştırmıştır. Ekser.ya 100 ki
şi. elli tilfekle hareket etmekte ve 
s·ıaıı1ı olmıyanlar ölen arkad8§larnım 
ve yahut Japonların sil!huıı kullan -
maktadır. 

Eski Bir Mermi 
infilak Etti 
Izmir, 14 (Tan muhabirinden) 

Kemalp8.§&nm Armutluköyünde A
rap Şerifin zeytinliğinde bir Lrüillk 
hadisesi olmuştur. Yapılan araştırma 
neticesinde, patlıyan cismin 7 ,:S luk 
bir sahra mermisi olduğu tesbit eC.il
mi§tir. Bu merm!, htiklil harbinden 
kalmadır. O vakittenberi, rU+ .. '" .. ~ırlz 

kumların arumda gizlenmi§ ·ıe niç 
bir ~Y olmamıştır. Son yağan ~ · iet 
li yağmurlar netices1nde, bazı !op. 

ziden kalan mirasın tasfiye şeklidir. 
Bundan bahsetmeyi diğer bir maka. 
leve bıra.kıvorum. 

Alamet Emin Yalman 

İzmirde 
Dil Lisesi 
Açılıyor 

Izmir, (TAN) - Dil muallimlerin
den Sait, Ali Kemal Karadayı, Meh
met, Şeref, Nevzat Cemal ve Mehmet 
Alinin tı>c:1>hl.n .. 1 .. ...:1,,,. x .. n ..... n .. ~ ... ı.: 
ders yılında burada bir dil lisesi aç1l 
masına karar verllmittir. Program 
hazırlanarak Maarif Vekaletine glSn
derilmiştir. Lisede eaaıı yabanın dD 
Jngilizce olacak, Fransızca yardımcı 
lisan olarak İiergün bir saat okutula 
caktrr. Tarih, yurt bilgisi gibi dere
ler TUrkçe verilecektir. Spor, BmJf 
geçmede çok müeuir olacaktır. 

Mektebin gayesi, garp dillerinden 
birini iyi surette bilen talebe yeti§tlr 
mek ve bunlan yüksek tahsile ha.zir.. 
lamaktır. 

B ORS A 
13-1-938 

PARALAR 
Dolar 123,- 126.--
Frank 78,- 83.--
Wet 99.- l06.-
Belçıka P'r. 80.- ...._ 

Drahmi 18.- 22.--
!ıvtçre Pr, 570,- sao-
L.eva 20.- as.-
Flona u- 70.-
Kron ÇeJr 7&.- 12.-
$ilin A911at1U'71l 21.- Zl.-
Mark 26.- 29.SO 
Zlod 20.- zı.-
Peaco 21.- u-
l.e7 12.- 14.-
Oiaar 41.- 52.-
1( rnn lsvec 30- J2-
Altm 1078,- 1079.-
Sterlin 625.- 630,-
Banknot 273,- 274.-

ÇEKLER 

Aetht 1e • .,... .. 
Paria 24,125 24,225 
Nev,.orlı: 0,794425 0,7925 
Millno 15,0972 15,0825 
Brübel 4,6975 4,6950 
Atina 87,0225 86,SS..0 
Cenevre 3,4446 3,4384 
Sof:ya 63,6942 63,5930 
Ama ter dam 1,4286 l,4264 
Prq 22.Ml2 22.6150 
Viyana 4,2133 4,2066 
Madrit 13,6942 13,6725 
Bedin l.9745 1.972!1 
Varwova 4,1895 4,1825 
Budapqte 4.- 3.9944 
Büluet 106.5286 106.3593 
Belsrat 

l\.. ... ~~ .. \' 
=-~ lıaıı ekillıniz. bu arada daha 
lıl11, Ak• ~t verdikten sonra §unl&n .. """"'· -u"" ırurıcUstı, Yeni akdetifimiz mu 

d'lmiye bqlanan müfredat program. 
larmdan alman neticeler hakkında 

bir dergi yapılmıya başlanmıştır. Bu 
dergide programın iyi ve kötü taraf. 
lan gösterilecektir. Onümtl.rıdeki ta
tilde, buna göre programlarda değl. 
liklik yaptlmur muhtemeldir. 

Bu yıl fazla seyyah geleceği için 
belediyenin tercüman kadrosu geniş
letilecektir. Yeniden bilhasea kadm 
tercümanlar alınacaktır. htek!iler a. 
rasından ingllizce bilenler terc:b e
dilecektir. 

Belediye Turizm müdllrltlğii, sey -
yah i§lerinde kolaylık olmak Uz.ere 
Galatada bir turimı bUrosu kurmıya 
karar vermiştir. 

Dolmabahçedeki tarih sergisini, a
çıldıfı 7 Birinciteırin 1937 den Bi
rincikinun 1937 sonuna kadar 42,407 

kişi ziyaret etmiştir. Bunlardan 13 

bin 555 i mektep talebesidir. Ziya
retÇ.ilerin her aya isabet eden mlkda
n da birincitfıtrincle 9408, lkinclteş
rlnde 18623, Birinclkinunda 16 

bin 378 dir. 

ra.k kaymalan olmue, bu arada, mer
minin bulunduğu saba da sarsmt.ı ge
çırmigtir. Mermi bu sarsmtıda yuı.-ar 
l&narak dereye dUtmUt ve patlaD".Jl
tır. insanca zayiat yoktur . 

Yolı:obama 
Stolı:bolm 
Londra 
Moako.a 

\... 

34,355 34,0 
2,7356 2,7312 

3.0890 3,840 
628,- 629.--

23.7075 23,7450· 

• 
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Çankrıda Camgöz 
Mustaf anın Otelinde 
Ç ankında Camgöz Mustafa.. 

nın oteline indim. Sobayı 
çattılar. Yemekten sonra otelciyi 
çağırdım. lskilip için bir araba pa 
zarlık etmesini söyledim, ne kadar 
zamanda götürebileceğini sordum. 
Zeki Camgöz, bıyık altından ya -
nm tertip gülerek: 

-A beybaya! dedi. Fiyatını, za 
manını bırakta, gidecek araba bu
lunur mu, bulunmaz mı? Onu sor. 

- Ne demek? Parasuu verince ... 
Bana muntazam §Ose var demişlt!l'. 
di. 

- Onlar masa başında söylenen 
laflar. Belki altıda bir kısmı şo

semsidir. Ust tarafı arabacılnrm 
uydurdukları tarla gedikleri. Bu 
yağışta, bu çamurda.. Araba bu
lunmazsa at anyalmı mı? 

- Allah saklasın! Bu havada at 
sırtmda daha ilk günü sırıtır, ka. 
Jırım. 

Ertesi gUnü Çankıryı gezdim. 
Oğle vakti hoşça bir haber aldım. 
'.Arabacı Pala.bıyık Şükrü dem.iş .lri: 

- Benim atlarım Yavuzdur. Mu 
allim Bey istediğim parayı vedrse 
ben ulaştınrnn. 

Ben kırk, 'elli lira istiyecek ıan
mıştım. Bilemedin otuz, otuz beş. 
Meğer bu patırtı on lira içinmiş! 
Palapıyık Şükrü gözü pek, yaman 
tavırlı, yiğit duruşlu bir adam. 

Ertesi sabahın alaca karanltğm
da bindim. Af erin Pala bıyık! Ara. 
banın içine döşek, yorgan, ve:en
se, ne lazımsa yerleştirmiş. Beni 
sarıp sarmaladı. Rahatımı iyice tt.
min ettiğine kani olunca yollandık. 
Bir uğursuzluk çökmezse iki gün. 

Şükrü beni müdürle tanıştırdıktan 
sonra çekilip gitti. 

I• lk görü§te hüküm vermek 
kadar yanlış hareket ol • 

maz. olamaz amma bunu ş•mr& 
söylersin. Tahtcşşuura, gönüle' an
latamazsın ki ... 

Genç olmasına rağmen tüysijz 
bir kafa. Merhum Hasanı hatırla
tan bir burun. içi güler · gibi görü. 
nüp te fıldır fıldır, velfecri okunan 
bir çift göz. Çene mi çene! Tayya
re motörü mUbarek. 

- Emriniz elinizde mi? 
- Hayır, hareketim günü pos-

taya verileceğini söylemişlerdi. 
- Emriniz gelmeden sizi işe baş 

la.tamam: 
Eh, o1ura, disiplinci bir adam -

dır, hakkı var. 
Bugün müdür bey, pek mültefit 

davrandı. Arkadaşlara takdim et
tL Mektebi gezdirdi. Oturduğu e
vin bir odasını bana verdi. Harç_ 
lığım olup olmadığını P:lrdu. Te
§ekkür ettim. Hatta bir aralık ken 
di kendime: 

- Budalalık ediyorsun? Hissin 
seni galiba aldatıyor. Bu insan 
fena bir adam değil, diyordum. 

iki gün sonra derse başladık. 
Ne masum, ne sevimli, ne ter

biyeli çocuklardı. Ben derslerimi 
şetaretle veririm. Suratımı asmam. 
Onun için dersime öyle alaka gös_ 
terlyorlar, öyle· sevinçle dinliyor -
lardı ki, öğretmek şevkim artıyor
du. 

(Arkası var) 

I.stanbul UçUncü Icra Memurluğun 
lük :y.)lwnuz v~. 1 

O gUn akşam ezanına yakın dan: lstanbulda Emin Bey hanmda 
Yayanpmarı köyUne geldik. Sadi. M. Behar J. Müllerin zimmeti-

.. • • • • • _ -• ~• L7ıt-.Ui. - -- ---•-- s- --·-·---= 
sok.Jzzet, ikraı:o gösterdi. 

Yolun asıl kötUsil, bataklISI er
tesi gün başlıyormuş. Erkence köy 
den çıktık. Etraf çİnlçıplak. Tel: 
ağaç değil ya, diken bile yok. Oğ
rendim ki, bu arazinin biraz altı 
tuzmuş. Çoraklığın sebebini aı:tia. 

dım. ikindi üstü Palabıyık haykır
dı: 

- Eyvah, saplandık! 
- Tuza mı, şapa mı?! 
- Bal gibi çam'Ul'a, çamura.! 
Tekerlekler yarıya kadar gömül

mUştU. 

Bereket versin yanm saat son
ra iki köylü göründU. Şu Türk köy 
lüsü hem yaman insan, hem yaman 
adam vesselam. Oyle adamca, öyle 
kardeşçe yardım ettiler ki, bizi bu 
berzahtan çekip kurtardılar. Para 
vermek istedim. Dik dik baktılar: 

- Adam, yardıma para mı alır? 
Dediler. Sigara verdim, memnu

niyetle yaktılar. Akşam kavuşur
ken (Kayaağzı) köyüne geldik. Is. 
kilibc ulaşamadık. 

- Beybaba! Firengi bu köyU 
çok kemirmiştir. Ihtiyatlı buluna· 
lım. 

- Dediğin o şey insana hap! di
ye geçmez, onun usulU, erkanı va.~. 

dır. Onlar da bizde yok. Korkma! 
Bu köyün misafir istemezliğıne da
ir çıkan sözlere rağmen bize !'ev
kaliıde ikram ettiler. Burada da 
rahat bir gece geçirdik. 

Kayaağzmdan sonra yol can sı
kıcı bir hal alı;>•.:ır. Kocaman, de
rin bir çukura. inil:yor, inildikçe et. 
raf yükseliyor. insana bir kısığa 
giriyormuş vehmi veriyor. Bunun
la beraber bol ağaçlı, bahı;eli bir 
yer. Baharı, yazı gUzel olacağa ben 
ziyor. 

Kasabaya gelince, Hakkının ha
nına ind k. Sobayı fayrap ettiler. 
Niçin geldiğim anlaşılınca orta mek 
tep muallımlennin oturdukları kah 
veyi tarif ettiler. Hemen gıttiro. 
Orada jımnastik muallimi Bay 
ŞilkrfiyU buldum. Beni mektebe 
götürdü. Mektep binası ilk bakış. 
ta insanı hoşlandıran bir koe'l.1ık

ta. Dikkat ediyor musun? Güı..ıllik, 
ihtişam, şu ve bu demiyıorum. Ko
calık, koeamanlık diyorum. Ba\.· 

tutan bulunan 384,98 liralık borcu • 
nuzdan dolayı dairemizin 937 / 70 sar 

yılı dosyasiyle yapılan takibat üzeri 
ne gönderilen ödeme emrinin ikamet 
gft.hmızın meçhuliyeti hasebiyle bila 

tebliğ iade edildiği mü~irin meşru 
hatından anlaşılmış olmakla tebliğa 
tın ilanen ifasına karar verilmiştir. 

Binaenaleyh işbu ödeme emrine bir 
itirazınız varsa tarihi ilandan itiba -
ren bir ay zarfında icra dairesine bil 
dirmeniz veya ayni mUddet zarfmda 
borcunuzu tediye eylemeniz ve mal 
beyanında bulunmanız lazımdır .. Ak. 
si halde icra ve iflas kanununun 76 

ve 337 inci maddelerine tevfikan mu 
amele yapılacağı ilan olunur .. 

(3693) 

Beyoğlu 1 ci Sulh Hukuk Hakim
liğinden: Sirpuhinin Beyoğlu Asmar 
lımesçit Kamhi hanında Pepo Zozepe 
Eskenazi ve Ojeni Eskenazi ve Vitn
li Eskenazi ve Viktor Eskenazi ve 
Klara Eskenazi ve Cemi Eskenazi ve 
Cems F.skenazi ve Sara Eskenazi ve 
Jozef Eskenazi aleyhlerine açtığı iza 
lei şuyu davasından dolayı müddei.a
leyhlerden Ccms Esken.azi ve Sara 
Eskenazi ve Jozef Eskenaziden gayri 
,Sına illı.nen tebliğat edildiği halde 
muhakemeye gelmediklerinden ve ma 
hallen ehlivukuf marifetile keşif ya.-

il pıldığından bahsla mUddeinin talebi 
le hukuk usulu muhakemeleri kanu 
nunun 141 ci ve müteakip maddeleri 
mucibince (20) gün müddetle ilanen 
muame!eli gıyap kararınm tebliği mu 
hakemece karar verilmiş ol<luğundan 
muhakeme günü olan 9 2.938 tarihi 
ne müsadif çarşamba günü saat 10 
da müddeialeyhlerin bizzat veya bil. 
vekale muhakemede bulunmaları ve 
kanuni müddet zarfında itiraz etme
leri ve aksi taktirde gıyaplannda 

muhakemeye devamla karar verece • 
ği ikametgfililn.nn ~eçhuliyeti hase • 
bile gazete ile ilft.n olunur. 

KAYIP: Mevlevihane.kapı Om.er 
Naci Bey ilkokulundan 1340 senesin 
de aldığım şehadetnamem yanmak 
suretile zayi olmuştur. Yenisini ala
cağımdan hUkmü yoktur. Şehremini 

Pazar tekkesi sokağı 23 No. Halit 

• 

" .. 
1 TURK ANTRASiTi 
SATIŞ YERLERi: 

1 - Galata Yolcu salonu kartısında Tahir hanında Gilkrist 

Voker ticarethanesi: Telefon: 44915 
• 

2 - Kadıköyünde Rıhtım caddesinde No. 36- 38 Fazıl Za- Baş, diş, nezle, 9rıp, romatizma 
im kömür ticarethanesi: Telefon: 60728 , 

lıtanbulda Eminönü ve Sirkeci • mıntakalarmda, Galatada 

ve Beyoğlunda alıcının yerine teslim ve Kadıköyünde depoda 

teslim tartile Türk Antrasitinin beher tonu (24) liradır. 

~ ·,. ( ' . . ...,,. ~ . . ~ .... ,,. . 
- ; •' . . . . . 

Komisyonundan : 
1 - Merkezimize ait İzmir Motörü teknesinin tamiri ve makinasmın 

Dizcl'c tahvili keşfi mucibince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur • 2 - Keşif bedeli (6,900) liradır. 

HAYATIMIN 
En Büyük 
Heyecanı 

YEN/ SiNEMA 
YILDIZI 

Uç merasim gününde adi bir pudra 
kullanmak mecburiyetinde kaldım. 

Pudra, cildimde parça parça ırapışı. 
yor ve yüzüm "makiyajlı,, bir şekil 

gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfı nazar etilin. Ve havalandırılmış 
ve krema köpüğü ile karıştırlmış ye. 
ni ve tamamen görünmez bir pudra 
kullnnmıya başladım. Beni görenler 

şaşıyordu. ÇünkU ben artık ayni de
ğildim. 

Pudra aleminde keşfedilmiş en bü

yük sırdır. Bu yeni pudranın formülü 

ve istimal hakkı bUyUk mali fedakar 
lıklarla hemen Tokalan müessesesi 

tarafından satın alınmıştır. Şimdi 

Tokalan pudrası namile ve her gün 

daha taze, daha nermin, daha güzel 

görünün üz. 

Istanbul UçUncü lcra Memurluğun -..-----··---· L A N ----------11 
dan: Galatada Omer Abit hanında 2 j Tu·· rk End:.:-+r·ı y.-.. T....-.r- •• 
11u.ıcUO&GUG. v . .oa.z.u uıoyçc vryent: oan .. .,, - _. ~ 
kasının zimmetinizde olan 756,15 li. 
raJık alacağından dolayı dairemizin Anonim Şirketinden : 
937 / 513 sayılı dosyasiyle yapılan ta. 

Gerek Türkiye Şeker Fabrikalan Anonim Şirketi namına, gerel< kibat üzerine gönderilen ödeme emri 
Şirketimiz namına 1938 takvim senesi zarfında Sirkeci, Haydarpaşa. nin ika.metgahıruzın meçhuliyeti ha-

sebiyle bilAtebliğ iade edildiği müba Derince, Samsun ve lzmir limanlanna Avrupadan gelecek malzeme -
şirin meşruhatındaıı anl~ılmış 01 _ nin gümruklenme ve verilecek tal ima ta göre ait olduklan ilk istas.. 
makla tebliğatın ilanen ifasına karar I yanlara sevk iJji münakasaya konulmuştur. Münakasa 24 Sonklı.nun 
verilmiştir. Binaenaleyh işbu ödeme 1 1938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 de Bahçekapı Taşhatı 

emrine bir itirazınız varsa tarihi ilan 1 üçüncü katta 42 numarada yapıla. caktır. Istckliler şartnameyi şirke-
dan itibaren bir ay zarfında icra dai timizden parnsız olarak alabilirler. 

resine bildirmeniz veya ayni müddet •------••
1

•-----------------

zarfmda borewıuzu tediye eylemeniz 
ve mal beyanında bulunmanız lazım. 
dır. Aksi halde icra ve iflas kanunu
nun 76 ve 337 inci maddelerine tev. 
fikan muamele yapılacağı ilan olu. 
nur. (3964) 

Çok Zengin 
Bir sayı hazırladı 

48 SAYFA 
Aynca bir ömek paftasne 

Uykusuzluk, asabi öksü

rükler, asabi zayıflık, bat 

ve yarım b&f ağnaı, bat dön

mesi, baygınlık, çarpınb ve 

sinirden ileri gelen bütün 

rahatsızlıkları iyi eder. 

lktısat Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünde": 
30 lkinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan TürkiY~ 

çalışmasına izin verilen ecnebi şirketlerinden Romanya tabiiyetli (Ste , ~ 
Romana) Şirketi Türkiye umumi vekili bu defa müracaatla Izmir şıJ tıı 
besini 31/ 12/1937 tarihinden itibaren kapatacağını ve acenta H. A. W'( % 
ker ve Hüseyin Zeki'ye vermiş olduğu vekaletnamenin 31/ 12/ 1937 tariııil" ~i 
de nihayet bulacağım bildirmiştir. ~ 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hU kUmlere muvafık göıiilmüş oımsJC1' 
ilan olunur. • ,, 
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FENNiN BiR HARIKASI : K E S K i N K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 
kutuları vardır. 

BÜTÜN TÜRKIYEDE EŞ 1 OLMAYAN MODERN 

T O R K iY E MECMUASI 
En değerli muharrirlerin llmi, Felsefi, Edebi, Sıhhi, Mimari, Tarihi, Fenni, Coğrafi, Askeri ve 
Spor yazılanru ihtiva ederek en nefis kağıt ve zarif bir tabı ile pek yakında çıkıyor. Herkesi 
alakadar edecek olan bu mecmuayı sabırsızlıkla bekleyiniz. lda reha.nesi Postahane arkuı 

1 

Q~KALOAi 
.f>35WATT ~ 
OSRAM 

D 7'ovo~ 

O~~AlvA, 
Dl.O 35 WATT ~1-

0 S RAM 
D 

Ampul üzerindeki' marka, 
ziya kudretini ve istihlak 
edilen vat mıktannı garanti 
eder. Her vata mukabil da
ha ziyadar bir ışık veren 
Osram ~ ampullerini alır
sanız daha ucuz bir ışık 

elde edersiniz. • 

Dekalümen lambası asgari hir istihlak temin eder. 

GRiP 
NEVRALJi 

1 BAŞ ve DİŞ AGRILARI 
ARTRITIZM 

ROMATiZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir 

MEOKALMiNA 
lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan : 

l:>. No: Sem.ti ve mahallesi 

....____ 
SlJ.a 

Sokağı Emlak No. 

E. Bağlar Y. Rum 

Cinsi ı·e hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

Tarlanın Icareteynli Yeniköy Güzelce 
Ali Paşa 

' 
kabristanı E. 101 mahallinin 18/96 ve 

3997 Hasköy Abdüsselam Yağhane E. 6Y. 8 

4036 Çengelköy Kuleli Cad. E. 35 Y .. 84/1 
-84/2-84/3 

4374 
YeşilköY, E. Kuyu Meydanı ;y, 7-9 

Y. Yeşilbahçe 
4547 Ortaköy 
·~9 Kunıçeşme 
~ Heybeliada 

?716 
lstinye Çavuşbaşı 

Akıntı, Bu.mu E. 2 Mil. 

Lebiderya E. 2 

E. Arka E. 6 
Y. Dağ Arkası Y. 28 

E. Yeni sokak E. 13 
Y. Mahmut Çavuş 

7992 
ArnavutköY. yeni mahalle E. 16.16 Mü. 

Y.60 
8122 

ArnavutköY. Büyilk Ayazma. 15 

mukataalı mahallinin 150 Açık 81'1-

630/2520 His. t.Irma 

Kagir Hanenin 1200 Kapalı 

1/ 3 His. zarf 

Kagir deponun 
1,5/4 His. 3800 ,, 
Dükkanın 112 His 430 Açık ar. 

tırma 

fstiritye Tarlası 400 " 
Istiritye Tarlası 400 

" 
Ahşap Hane 650 ,, 

Arsa 60 n 

M.aıhzenli Arsanın 

5/8 His. 500 

Bağyeri ve kulube 
ile tarlanın 1/ 4 His. 450 ,, 

."tllka.ııda evsafı yazılı ~ayrimen Jtuller On gUn müddetle satışa çıkarılmıştır. Dıaleleri 26.1.938 tarihine 
ı:l{l§en Çal'Şanıba günü ıta.at 14 tedir. Satış münhasmın ga.yrimlibadil bonosiladıT. 
~ta 

: b!lU Uçüncü lcra Memurluğun tinin % 75 ini bulmadığı takdirde 

~ Ya 937/ 2440 mahcuz ıe sa.- 20/ 1/ 938 tarihine müsadif Perşem-
l!L 

1 ~u. kan-er 14 adet mı1htelif b 1 M ~ a be günü ayni · saatte Istan u da ar 
11193 \tız.e~~ birinci artırması 
U aa! tarihıne müsadif Pazartesi puççularda Kohen hanında ya.pılaca.. 

t 8 den 10 a kadar ve kıyme ğı ilan olunur. <3962) 

Istanbul ikinci İflas Memurluğun
dan: Müflis Ieak Tavdidişvilinin tas 
fiyesi bittiğinden mahkemece iflasın 
kapanmasına 10.1.938 tarihinde ka
rar verilmiş olduğu ilan olunur. 

(3946>: 

Basiret Ham 28 No. Telefon: 23125 

1 SAÇ BAKiMİ , 
Güzelliğin en b' ... nc; Nn~rdır. 

-.ı.~~~ 
PETROL N 1 ZAM 

Kepekleri ve saç dökülmesini teda-

vi eden tesiri milcerreb bir ilaçdır.-

Istanbul üçüncü lcra Memurluğun 
dan: Istanbulda Cümhuriyet Matbaa,.. 
~da Ibrahim Cahide. Sovyet Sosya
list ctimhuriyetleri Türkiye ticareti 
hariciye mümessilliğinin 1zmir Asliye 
ticaret mahkemesinin 929/ 3470 numa 
r.aJı ilamile zimmetinizde matlubu bu 
Iunan 2597,65Iiranm tahsili için daire 
mizin 937 / 1930 sayılı dosyasiyle yar 
pılan takibat üzerine gönderilen icra 
emrinin ikametgahmzm meçhuliyeti 
hasebiyle bila tebliğ iade edildiği mti 
ha.şirin meşruhatiyle anlaşılmış oldu
ğundan ilanen tebliğ.at ifasına karar 
verilmiştir. 

Binaenaleyh tarihi ilandan itibaren 
bir ay zarfmda borcunuzu t~ye et 
meniz lazımdır. Bu müddet zarfında 
icra hakimliğinden veya iadei muha. 
keme yolu ile mahkemeden icranın te 
birine dair bir karar getirmediğiniz 
takdirde cebri icraıya tevessül edile.
ceği ve yine bu müddet zarfında mal 
bey.anında bulunmadığınız takdirde 

1 

icra ve iflas kanununun 76 ve 337 in 
ci maddelerine tevfikan muamele ya 
nrıcı.~agı teı.ıug makamına kalın. olmak 
üzere ilan olunur. (3965) 

Tasfiye halinde bulunan 

Şirketi Ticariye, Sınaiye 
ve Maliye T. A. Ş. ti 

Hissedarlar umumi heyeti, aşağıda 
ı ki hususlan görüşmek üz.ere, 21.2.938 
tarihine rastlıyan Pazartesi günü sa,. 

at 11 de Şirketin Galata, Karamus. 
tafa sokak, Hovakimyan han, 4 cü 
katta kain idare merkezinde a.diyen 
içtima. edecektir. Şirket nizamname. 
si mucibince en az yirmi hisse sene 
dine malik olanlar asaleten veya ve
kaleten müzakereye iştirak edebilir
ler. Hissedarların içtima tarihinden 
Iaakal on gün e'vvel hisse senetlerini 
şirketin idare merkezine veyahut ma 
li müesseselere tevdi etmeleri ve mu. 
kabilinde alacakları makpuzu göster 
meleri iktiza eder. 

RUZNAME: 

1 - Tasfiye memuru ve murakip 
raporlannm okunması, 

2 - 937 senesi bilançosunun tet
kik ve tasdiki, 

3 - Tasfiye zamanmaaki masraf
lar ve tasfi~e Memurunun ücreti. 

Tasfiye memuru 

Muhammen bedeli 7860 lira olan 65500 kilo 14 ve 20 m/ m lik yuvar
lak demir 27-1-938 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada Garbi
nası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alma
caktlr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 589 1/2 liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 1-7-937 gün 3645 No. Iu 
nüshasında intişar etmiş o1an talimatname dahilinde alınmış vesika ve 
teklifleri muhtevi zarfların ayni gün saat 14 on dörde kadar Haydarpa
şada gar binası dahilindeki Komisyon Reisliğine vermeler lazımdır. Bu 
işe ait şartnameler Komisyondan parasxz olarak dağıtılmaktadır. (151) 

• • • 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarlan aşağıda yazılı 9 

grup tezg8.h, grup grup ihale edilme k şartile 18-3-938 Cwna günü sa
at 15 den itibaren Sira ile Ankarada. idare binasında ve kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek isteyenlerin aşa ğıda gösterilen muvakkat teminat. 
larile, kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün sa.at 14 de Komisyon Reisliğine vermeleri 18.zım.
dır. 

Şartnameler parasız ola.rak Anka rada malzeme dairesinden H. Paşada 
Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtıl maktadır . .(153) 

Tezgahın cins ve miktarı Muhammen Muvakkat 

I - Sutumlu ve Masa matkapları 
ll - Radial matkaplar 

m - Şeping tezgahlan 
iV - Varagel planya 
V - Ufki delme ve freze tezgahı 
VI - Dik tornalar 

VII - Zımpara tezgahlan 
VIIl - Saç tezgahlan 
IX - Kaynak makinala.n 

43 adet 
10 .. 

15 " 
1 ,, 
1 ,, 
3 ,, 

31 " 
11 .. 
25 ,. 

• • • 

Bedel Teminat 
Lira Lira 

55000 4000 
25000 1875 
30000 2250 
20000 1500 
16000 1200 
30000 2250 
32000 2400 
70000 4750 
35000 2625 

Muhammen bedeli 8000 lira olan 200.000 kilo ateş t.opra.ğı 17.1.938 pao. 
zartesi günü saat 15 'te Haydarpaşa da gar binası içindeki komisyon ta•· 
rafından kapalı zarfla satın alınacak trr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 600 lira lrk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaik ve resmt gazetenin 1.7.37 G. 3645 No. lu nUshasmda 
intişar etmiş olan talimatname dahilinde alınmış vesikaları muhtevi teklif 
zarflannı ayni gün saat on dörde ka dar Haydarpa.şada gar binası dahilin 
deki komisyon reisliğine vermeleri lamnd.ır. Bu işe ait şartnameler ko-
misyondan parasız olarak d~ak tadır. .(8683) 

• • • 
ır ~T\i ve eene'bi m.tı.'l.tı. 11.it nıuhamm cu 'Ucüt:1\ vt: ısını aşagıaa yazılı nıun. 

telif ebonit malzemesi 2/ 3/ 938 ça.rşa mba günü saat 15,30 da kapalı zart 
usulü ile Ankarada idare bin.asında satm alınacaktır. 

Bu, işe girmek istiyenleriıı teklif edilecek malın yerli veya ecnebi oldu 
ğuna göre hiza.1armda yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve Nafı:a Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 18.znndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar ada malzeme dairesinden Hayda.rp,.. 
şada tesellüm ve sevk şefliğinden dağrtılma.ktadır .. (206) 

l S M l YERI.J MALA AlT ECNEBI MALA A1T 

Vagon akki.imüJatör. 
leri için ebonit kutu.. 
lar ve muhtelif ebonit 
parça çubuk ve lev
haları. 

Muhammen Muvakkat Muhammen Muvakkat 
bedel teminat bedel teminat 
Lira Lira Lira Lira 

• 
23365 1752,38 18500 1387,5 

Galatasaray Lisesi Alım Satım 
Komisyonu Başkanlığından : 

Ilk Teminat Muhammen Fiatı Miktarı 
L. K. K. S. Kilo 

116 14 44 1,900 Şeftali kompostosu konserve 
47 50 1,500 Enginar konserve 

Galatasaray lisesinin Mayıs 938 so nuna kadar ihtiy.acı olan yuke.nda 
cinsi ve miktarı ve ilk teminatı yazılı konservelerin 1211/ 1938 gününde 
yapılan eksiltmesine istekli çıknıadığ mdan on gün uzatılarak 24/ 1/ 1938 
Pazartesi günü saat 15 te Istanbul Kilittir Direktörlüğü binasında Lis&
ler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe gireceklerin şartnameyi görmek üzere okul idaresine ve ticaret o. 
dasının yeni sene vesika ve teminat makbuzlariyle belli gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. (235). 

Osman Hindinin Alacaklılarına Ait Sıra Cedveli 
No: Alacaklının Istediği Kabul olu. Sıra cetveli Reddolu-

lsm.i Para nan para nan para Mülahazat 

1 lş Bankası lst: 
Şubesi 18275.00 18275.00 6 o na.ma müstenit oldÜğundan. 

2 Muhtar Vekili 
Feyzi Yüksel 2680.00 2680.00 6 o Mesarifi muhakeme hakkında 3 Türk Ticaret izahat olmadığından red. 
Banka.81 3831.06 2773.37 6 1057.69 Fazla.ar almdığı anlaşıldığından 4 Posta ve Telgraf red. 
Müdüriyeti 20.65 20.65 6 o Dama Müstenid olduğundan. 

24806.71 23749.02 1057.69 
İstanbul ikinci iflas Memurluğundan : 
Müflis Hindi Osmanın alacaklıları na aid tetkikat bitmiş tanzim edilen sıra defterinin bir sureti yukanyıı 

çıkanlmıştır. 

Alacaklılann ikinci toplanması 4/ 2/ 938 Cuma günü saat 15 de yapıl aoağından alacaklıların muayyen sa
atte dairede hazır bulunmaları alacağı red olunanın ilandan bil itibar 5gün zarfında iflasa karar veren İstanbul 
birinci ticaret mahkemesine dava açabileceği bilinmek üzere illn olunur., (3940) 

• 



====~12 -================================================ TAN ============================== 15 _ ı - ~as ==:::-
Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz, iştihanız yok mutlaka 

1-1 A .S A N Meyva •• •• 
O·ZU 

alnm. Y anm bardali au içinde alman ve meyva uaarelerinden yapılan bu harilia ~idenize rahat ve liuzur verecektir. 

şise 25 l:>il~rilk: 40, dört: ı: I ılsli 60 I Cr • .. 

H AS A N 
Ga.zoz o ·zü 

Limon, Portakal, Frenk üzümü. Muz ve MandaRna çeıltleri çıkmııtır. 

Meyva usarelerinden yapılmııtır. Şampanya gibi lezzeffl ve mldevldlr. Misafirlerinize HASAN GA'Z.'f' 

öZU ikram edihiz. Yakında, Ananas, Çilek, Kayısı, Ağaç Çileği nevileri çıkacaktır. 

Şlıeıi 

r~ E N 1 Z Y Ö L L A R 1 ~O O P E R A T i F 1 N 1 N 11 

i KOCATAS SUYU ve GAZOZUNUi 
HER YERDE ARAYINIZ 

ÇfuıkU, K•ocataş suyu lstanbuJun en hafif ve şifalı sulanndan biridir. Mikyası ma' derecesi birdir. Hl. 
zmı ve ml\drirdir. Membamda fennin en son terakkiyatına göre toplanrnakta ve emaye borularla aahile ~
tirilmektedir. Şişeler her defasında sodalı kaynar su ile ve otomatik tesi satla deunfekte edilmekte ve el değ · 

meden doldurulmaktadır. Şimdiye kadar Karakulak sulan hakkında gösterilen emniyet ve rağbetin Ko. 
cataş suyu ve guozlan hakkında dalU esirgenmemesini Kooperatif muhterem mtlşterilerinden rica eder 
~·~~----..... 

Kooperatif 
Merkez Depon 
Beyoğlu Bayilfğıf 

btanbul Bayiliği 
Kadıköy Baylliğl 

Galat& Bayfll~ 

• ezzau ..,._....___,,...--.---• -·-====-- ıu B aew • 

: Tophane. Telefon: ff893 
: Galata Fermeneciler. Telefon: 40712 
: Taksim Aydede caddesi Talat IneU 
: Sultanahmet, Akbıyık. Şeref Memişoğlu. Telefon: 21934 
: Muvakk thane sokağı No. 15 TelPfon: 60466. 
: Necetibev caddesi No 84 Mehmet Ali. 

ÇAGLAYAN'da 
Büyük fedaıki.rbklarla celbine muvaffak 

olduiumuz methur rakkaseler 
MISIRLI 

AMIRA CEMAL 
VE 

SUDANLIZEYNEB 
Yarın akşam seanslarına ~ıyacaklardır. 

vapurda. evinizde ve isinizde 
Muhakkak bir kate 

Bulundurunuz. 

811 vfü~ümdeki taraveti ve aü
zeUiği ancak 

Nezoe - Grnp- Baş- Diş 

ROMATiZMA ve Bütün Airıları Krem 
METAMORFOZ 'la 

temin ettim. Acı Badem yağm
dı-.n yapılmı' hakiki krem ME
T AMORFOZ'u tavsive ederim. 

0 I 0 100 geçir:r. 
Ka!bi ve mideyi bozmaz 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. 

25, bUyüli 35, dört mlıll 50 liuruıtur .. 

• 

25 iNCE 15 
20 KALIN 

,, ' · 

KUR USTUR~ 
- )atılık t.şy' -t 

1 
~ztepe:ıe ist.asyon caddesindl 

ıO No. evde yarınki Pazar günil 
saat 10 dan itibaren mUzayede 

Taklitlerinden sakınınz ve her yerde M k• • f A 1 SahiW: Ahmet Emtn vAı.,.,. 
G lftl5 ranıyor . 1' Umı.im) Ne~rıyatı idare Ede0; 

ile ev eşyası satılacağı ilin o. 
• ıunur. 

. ısrarı~ s E F A L i N • i aravınız. Ekskavatör makineler:nde ınaktniatllk yapmış operatörlere iht? s. SAi.iM 
yaç vardır. hteyenlerin yazı ile ve (Maki.niat) ru~uzile latanbul 17f 'azetecilik ve N n at nırlr 

No. lu posta kutusu adresine mtın.caatlan . eş Y ---------------------.;! Sırketi. BaE1•11ığı ver TA"1 mat 


