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ismet lnönü, Dün Ankaraya Döndü 

Cümhurreisimizin son seyahatlerine ait yeni bir intiba lnönünü karşılamak için meydanlara biriken halk 

istihlCik 
kabiliyetini 
4·r+tıralım 
~ cı.zan: M. Zekeriya SERTEL 

Tasarruf haf tasın dayız. Mille-
te te para tasarruf etmesini 

lktn ediyoruz. Çünkü para tasar
~ etmenin bir çok mimalan var-
ı.___ - - - -·- •.a..a •U\;J.AllCAC:l;IA;: yer-
"""t"lllesini istiyoroz: 
D~l>ara tasarruf etmek, istikbali 
oıı.0l'lnek demektir. 
itt Para tasarruf etmek, cemiyete 

anmak dernektir. 
~ara tasarruf etmek, bir mikta
~ bir kenara koyacak kadar ka-

~lllak demektir. 
bü ~ra tasarruf etmek, cemiyette 
~~k iş yapacak sermayenin te
~ ,~rnüne meydan vermek de-

e,,..tir. 
~~iilasa para biriktirmenin ge
~ferdi, gerek içtimai bir çok 
ı_h Yetleri vardır. Ve bundan do
lloı;.__ halka tasarruf telkini yapmak 

l::i'"U bir iştir. 

* Fakat, medeni insan demek i-
l)i Yi yaşıyan insan demektir. 
~ YaŞanıak için, iyi sarf etmek la
~dll'. lyi sarfedebilmek için, iyi 
ls~ak mecburiyeti vardır. 

~Uı tihıaıc kabiliyeti fazla olan 
~etlerin istihsal ihtiyacı fazla
'a~ı · ~azia istihsal ihtiyacı sanayie 
t'eta~ 1§ verir. Fazla iş memlekette 
~- l E\rttın.r'. • 

~t ıtekirn C$,Wl Bııyar da tasar
~thaftasını aÇ!Jla nutkunda bu 

aya işaret eaiyor: 
•c . 

ltG 93?. de umumi istihlak ye-
lı1a.,,_" ~6'9 milyona çıkmı,tır. 
laii QlQtımız cırttığı halde, da
~ cleki imalatımız 255 milyo
lı l>ulmqştur. lsiihsalat çoğa
;,.~?r, ithalat artıyor, demek ki 
& •lala4 kapasitesi yük11eliyor. 
h"-, elbette bir beşarettir.,, 

t <:lır . 
'~ac 1nsanın medeni seviyesi ih-
~ı '~n ço)dut u ile ö)çülür. Ip
~clir 1rısanın ihtiyacı basit ve ipti
t~y ·~ giinde bir kilo ekmekle de 
Uır.; ılır. Bir kulübede banna-

~~a~~~ medeni adamın · ' ihtiyaç
~ ~tri~tcnevvidir ve ço~tu~. E
tro tı\i~ '. 1:1dyo, havag;ızı, sınema, 
~ tı\i~ ~~Yu~mek, temiz bir yemek. 
~l a ır ev, musikiz tiyatro, me

~ıı.ı. ırdan:1ın tabii ihtiyaçları ara
~ ?ıı ~llnıstir Bu ihtiyaçların tat
~ ;ı~fıy Ccburiveti sarfiyatı arttırır. 
ıııtrıa:tın artması istihlfıkin ço-
l • 1 

demektir. ' 

~Vl e>rnıekctte istihlak kap 
~ Si ' ?ıiYet nın artması , refah 

seviyesinin yüks 
(Sonu Sa. 10 S 

/ 

Büyük Şef Merasimle Karşılandı --, Dr. Şahi lngilterege 

Cümhurreisimiz Çankırı Bazı Mühim Projeler 
dadaKö lülerl~Görü tü 1 Götürüyormuş! Y Ş Alman Bankası Şefinin Londra Seyahati 

•• 
ismet /nönü Parti Binasında Fasılasız Uc Saat Bütün Siyasi Mahfi11erde Alaka Uyarrdırdı 
Dilekleri Ve istekleri Dinledi, Notlar Aldı 

Ankara, 13 ( TAN l\luhabirinden ) -
Cumhurreisi İsmet İnönii, Kastamoni, lne -

1 bolu, Zonguldak ve havalisinde yaptıkları 
1 ı t

1
etkik seyahatinden bugün Ankaraya döndü
er. 

Başvekil Celal Bayar, Büyük Erkanıhar 
biye reisi mareşal Fevzi Çakmak ve Dahiliye 
vekili Refik Saydam, Cumhurreisini Kalecik 
istasyonunda istikbal ettiler. 

i İsmet İnönüyü getirmekte olan hususi tren 
1 __!aat 19 da şehrimize geldi. ~arda, başta Bü -

yük Millet Meclisi Reisi lbdülhalik Renda, 
Vekiller, mebuslar, Milli Müdafaa ve Genel 
Kurmay erkanı ile Vekaletler ve daireler rü· 
esası şefi selamladılar. 

İsmet İnönü, trenden iner inmez doğruca 
istasyondaki kabul salonunu teşrif ettiler Ye 
burada kendilerini karşılamağa gelenlerin el 
lerini sıkarak iltifatta bulundular. 

Büyük şef, istasyondan doğruca köşkle
rine gittiler. 

(Sonu Sa. 10 Sü. Z de) 

Kanun Projesi Meclise Veriliyor Üstündağın 
Posta idaresi Ucuz Muhakemesi 
Fiatla Radyo Satacak Başlıyor 

--<>-
Sabur Sami Hakkındaki 

Londra 13 lA. A.) - Alman ban
kası şefi doktor Şahtın buraya gel -
mek üzere bulunması, gazeteleri ve 
siyasi mahf elleri alakadar etmekte -
dir. Umumi telakkiye göre doktor 
Şaht, iktısat nazırlığını haiz olduğu • 

sırada kendisile ticaret işlerini ve sa 
ir meseleleri konuşmağa imkan var
dı. Fakat bugün yalnız Devlet ban -
kası şefi olduğu için onunla sarih ve 
esaslı anlaşmalar yapmağa imkan 
yoktur. Bununla beraber doktor Şah 

1 tın şahsiyetinden istifade ile birçok 

meselt?lerin konuşulacağı ileri sürül
m,, ı,.tedir. Bu münasebetle İngiltere 
Ticaret meclisi şefi ile Denişaşm şefi 

nin g~çenlerde Alman ticaret usulü 
aleyhindeki beyanatı hatırlatılmak -

ta ve Şahtın arada rekabet çıkması -
na imkan bırakmamak için müzake
relere girişmesi beklenmektedir. 

Ziyaret esnasında yahudiler mese

lesine temas olunacağı anlaşılıyor. 

Bazı gazetelere göre, Doktor Şah
tın bu meseleye ait bir takım proje- ' 
leri taşımakta olması kuvvetle muh
temeldir. Dr. Şaht 

Erzurum Hattı 29 Teşrinievvelde Açllacak, 
lstanbul • Bolu • Ankara Demiryolu Katileıti 

Adlf Tahkikata 
Geçilmek Üzere 

Ankara 13 (TAN muhabirinden)- Ankara, 13 (Tan muhabirinden) -
Erzincan demiryolunun açılış mera - Devlet Şurası umumi heyeti, eski İs
siminde bulunan vekiller ve diğer tanbul valisi ve belediye reisi Mu
davetliler bugün şehrimize döndü - bittin Ustündağ ile muavini Ekrem 
ler. Nafia vekili, trende gazetecileri Sevencan hakkındaki lüzumu mu
kabul ederek muhtelif nafia işleri hakeme karannı tasdik etti. Umumi 
üzerinde beyanatta bulundu. heyet, Sabur Sami ile diğer iki kişi 

Chamberlain'in Beyanatından Sonra 

Ali Çetinkaya, bu arada radyonun hakkında da takibat yapılmasına lü
ucuzlatılması hakkında hazırlanan zum gkördüğü için bu husustaki ka
kanun projesinin yakında Büyük Mil rar Adliye Vekaletine bildirildi. 
let Meclisine sunulacağını haber var Uç suçlu, halen İstanbulda bulun
di. Nafia vekili, bu beyanatında dedi duklan için, Vekalet, şu günlerde 

Gazeteler Bu Beyanatın 
ItalyayıBoş Yere Ümide 
Düşüreceğini Yazıyor 

ki: Şurayı devletin kararını İstanbul Londra, 13 (Hususi) - Mister \paktının yalnız bir Alman taarruzu-
"- Beraber yaptığımız bu seya - Müddeiumumiliğine tebliğ edecek 1 Chamberlain, dün Avam Kamara - na karşı Fransaya yardımdan bah

hatteki intibaım Türk milletinin ya- ve takibat yapılmasını bildirecektir. j sında İtalyanın bir tecavüzü karşı- settiğini anlatmaktı. 
p.cılık kabiliyetinin, milliyet hissi - Eski vali ile muavininin muhake- ısında Fransaya yardımı icap ettiren (Sonu Sa. 10: Sü. 1 de) 
nin ve cumhuriyete bağlılık aşkının melerine yakında başlanacaktır. ibir muahede veya misak bulunmndı-~~ 

yurdumuzun terakki ve inkişafında * ğını söylemesi İngiltere, Fransa ve C •• h • • • 
en emniyet verici bir ziman olduğu - Ankara, 13 (A.A.) - Devlet Şu- İtalyada bir çok mütalealar yürü- Um UrrelSlmlZ 
nu bir daha görmüş ve hissetmiş ol - rası umumi heyet eski İstanbul bele-1 tülmesine sebep olmuştur. Bugün •• ı · • ,. , B b 

• maklığımdır. Erzincana kadar olan diye reisi Muhittin Ustündağ ile mu- İngilterenin Paris sefiri, bu beyanat OY U e GŞ GŞG 
Eln hücra sahalarda, istasyon boyla - avini Ekrem Sevencan arasından o-1 dolayısile Fransız Hariciye Nazın f f • 1 smet nönüniin Karabiik ve 

• nnda gördüğümüz halk tabakaları - tobüs meselesinden dolayı hakların- B. Bonnet'yi görerek izahat vermiş- Çerkeşteki tetkiklerine ait ya. 
nın ve masum yavruların sevinç ve da mülkiye dairesince verilmiş Ôlan tir. Anlaşılan Mister Chamberlain'in 
ı;. zılan altıncı ve yedinci sayfa-

• . l·. • ~._ .Jleyecanlarını . tasvir edebilme~ çok lüzumu muhakeme kararına karşı maksadı, İngiltere ile Fransa arasın- lanmızda bulacaksınız. 
,'Ç_et~~X.CJ 

1 
• (Sonu Sa. 3 Su. 4) (Sonu Sa. 3 Sü. 3) daki 1919 muahedesi ile. Lokarno ~ 0 0 • 0 0 ~ 
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M. Turhan TAN 
Ple\•ne, Türk kanile tarihin göğsü

ne işlcıım~ bir hamnset kasidesidir. 
Bu heybetli ~iirin mürekkebi Tiirk 
dnmnrlarndan döküldü, etrnfındaki 

kızıl çerçeve de o gün için TUrke 
düşman durumundn bulunan ordula
rın kanile örUldü. 

Fakot Plcvne, göz knmoştırıcı ve 
akıl dondurucu bir destan olmokla 
beraber saymz oyfalı bir celfıdet di
vanından porlak bir sayfa soyılnbilir. 
Çünkü Türkün Plevnc gibi on değil, 

K n Sanlan 
Leke er ırmızı 

Boya imiş 
--o-

Şüphe Üzerine Yakalanan 

Arnavut Lutfi Adliyeden 

Polise iade Edildi 
yüz değil bin destanı var. Ve bundan " . . 
dolayı o1acnk ki, onunla TUrklerdcn Polis ve Muddeıumumıllk dün de 

Yugoslavyadan Bir Heyet Geldi 

Türk - Yugoslav 
Afyon Mukavelesi 

Yenileniyor 

Hal adrosunun 
ihtiyaca Kafi 

Geldiği 
Söyleniyor 

--<>---

Maamafih Alakadarlar 

Belediyenin iddialarının 

Aksini Söylüyorlar 

S - Taksimdeki şelıit Jf ıJı 
tar bey caddesinde oturuuo • 
rum. Şehit JJI uhtar kimdir ve 
nit;in o ad ı•erilmi*tir. 
C - 1908 d(' .Meşrutiyet ilnn ı:<1i~ 

mişti 1909 senesi martında padış~ 
Abdülhamit el altından bir irtica iS• 

yanı çıkartıp milletin aldığı ~.ü:ri~: 
ti yeniden kaldırmak teşebbusun 
bulundu. O zsman bir hürriyet ord~· 
su teşki ledilerek lstanbula yüründll· 
Buna o tarihte hareket ordusu nanıı 
verilmiştir. Genel kurmay binba~1; lanndan Muhtar bey de bu ordu 1 

gelmiş ve mürtecilerle çarpışırken 
caddenin Taksim tarafındaki başla~ 
gıcında Cısilerln kurşunları ile şel:ı1• 
düşmüştü. Kahramanlığının hatıra 't 
sına hürmet için bu caddeye Şelı1 

Muhtar bey adı verilmiştir. 

önce yabancılar, o hamaset neşide- geç vakte kadar meşgul olduğu hal
sine bir nokta o1nrnk dahi ilgilenme- de iki gün evvel Okmeydanında bu~ 
miş kütleler iftihar ediyor. Bulgaris- lunan cesedin etrafındaki esran çö
tanda çıkan Zora gazctes,nin Plcvne zemcmfşlerdir. Yalnız polis ·· h 

l ğı ı d "k· gü l ' şup e -baş ı a tın ° ve 1 n n ev\•e yaz- lendlği için Kulaksızda kah Tk 
dığı tefnhilrlerle dolu makale de o ya Caf in ğı veçı ı 
cümlcdendlr. . ~an er orta Arnavut Lut-* f ı-~~ !~a-~ail~mış ve üzerinde lekeler 

Plcvne nedir?- Bu yfiksek mevzu go ugu çın zan nltına almıştır. 
fizerlnde bir lahza duralım: Ne Istrn- Cafer yakalanırken evinde tabanca 
bon, ne Herodot Plevneyi tanımaz- bulunmndığını söylediği halde polis 
lnr. ilk çnğlnnn medleri, cezirleri a- ler araştırma yaparlrken kerevet al
rıısında da böyle bir i me tesadüf o- tında bir tabanca ile kama bulınuş
lunmaz. Hatta orta ı.•c son çoğlat'da, lardır. Esasen cesedin başında ta -
Tunanın kaynadığı noktadan denize banca kurşunu şüphesini veren de
döküJdUğU yere k dar yüzlerce eler Ukler bulunduğu i i b"t"n - he-
ve yüzlerce akın yapını~ olan Tüt'k· 

1 
• _ • ç n u u şup 

ler bile Plcvneyle ilgilenmez. o, ta- ~r L11tfı uzen.nde toplanmıştır. HA
rihin her devrinde mcı;hul bir köy- dısenin tahkikıne elkoyan müddelu
dU, Balkanlar haritosındn minimini mumi muavini Feridun Bagana, Lllt 
bir noktaydı. fiyi getirterek sorgusunu yapmıştır. 

1877 yılının temmuz ayı içinde bu Lutfi, hfıdise hakkında hiçbir şey 

Türkiye : Yugoslavya arasında 
mevcut müşterek afyon satışı anlaş
masının müddeti bitmek üzere oldu
ğundan yeni anlaşma hakkında mü
zakerelerde bulunmak üzere Yugos
lavyadan şehrimize beş k1şllik bir 
murahhas heyeti gelmiştir. Heyet, 
Yugoslavya İktısat ve Ticaret neza
reti başmüşavirf doktor Obradovi
tch'in reisliği altında dört mütehas-

sıstan müteşekkildir. Mütehassıslar, 
Yugoslavya toprak mahsulleri ihraç 
müessesesi umum müdürü Doktor 
Markovitch, İktısat Nezareti mü§a
virlerinden Doktor Mihalovitch ve 

afyon inhisan müdürü Suriyaçiç ile 
nezaret eksperlerinden Kariçten mü 
teşekkildir. Aynen şehrimi:zıdeki 

merkez bürosu murahhası Rtbaş ta 
müzakerelere iştirak edecektir. 

İktısat Vekaleti ihracatı teşkilAt
landırma müdürü Servetin reisliğin-

de toprak mahsulleri ofisi umum mil 
dürü Hamza Osman, ofis idare mec- Trakya Umumi Müfettişi General 
lisi azasından Ali Sami, ofisin af- Kazım Dirik, İstanbulda kaldığı müd 
yon şubesi müdüril Şakir Turalı ile det zarfında Trakya meyvalannın 

İstanbul şubesi müdüril Vahit De- kıymetlerini kaybetmeden İstanbul 
mirkan ve Ziraat Veklleti müşavir- piyasasına arzedilmeleri hususunda 
lerinden Azizden müteşekkil bir he- da tetkiklerde bulunmuştur. 

yet te Türkiye namına müzakereler- Kbım Dirik, bu tetkikat esnasın-
de bulunacaktır. • da, sebze halinin tam bir kadro ile 

Her iki heyet, bugün saat onda Ti- çalışmaması ve işe haiz olduğu e
caret odasındaki hususi büroda top- hemmiyeti vermemesi yüzünden 
lanaca.klar ve ilk içtimaı yapacak- Trakyadan gelen meyvalann kısmen 
lardır. İçthnalann on beş gün kadar çürüdükten sonra piyasaya arzedil
silreceği tahmin ediliyor. Afyon sa- diği ve ayni zamanda hal idare
tışlannda her iki memleketin müş- since alınmakta olan ardiye ve ha
terek çahşmalan dünya afyon piya- maliye ücretleri yüzünden 1:rakya 
salannda Türkiye ve Yugoslavya i- köylüsünün her sene büyük zarar
çin iyi neticeler vermiş, her iki mem lara düçar olduğu neticelerine var
leketin istOısallitının daima faydalı mıştır. 

bir şekilde istihlak edilmesi ve ka- Bu meselenin belediye cephesi 
çakçılığın öüne geçilmesi mümkün şundon ibarettir: 

olmuştur. Ardiye ve hamaliye ücretleri, ye-

* t S - Burdur - Antalya hcı • 
tı ne vakit yapılacaktır? 
C - Burdurdan Antalyaya kad~ 

uzayacak demir yolunun inşası iç t 
hükumet bu sene bütçeye tahs~:t 
koymak tasavvurundadır. TahSı ası 
alınır alınmaz inşaata başlanıll 
muhtemeldir. 

-#( r.,.zcı· 
S - Yeni şeker fabri~ ve 

n nerelerde yapılacaktır ... 
daha kaç 1ab;ika inşası nııı 
tasavverdir? • 
C - Yeni dört şeker fabrikası~ pek basit meçhul, dünyanın en me • söylememiştir. Müddeiumumi bun -

har yeri oluverdi. İngiltere pnrlll- dan sonra üzerindeki lekelerin insan 
ment.o~undan A~.erik~ mcbusan kanı lekesi olup olmadığının tesbi-
meclısıne kadar kurrcnın en büyilk ti d in k dl · ı M ki h 
mnhfillerindc artık Plevneden hah- . ç .. en ~ı~ ~rg mya one-

------------------------ ni meyva halleri açılmadan üç sene 
DENiZ VE LIMA·\•DA: evvel alakadar tacir ve komisyoncu-

pılacaktır. Şimdilik bunların 0-
derhal inşa edilecek, biri Manyas gyıı 
lü civarında, dığeri Erzuruında ~e 
Malatyada olacaktır. solunu'-·ord u mekteple d t 1 b sıne gonderm1stır. Kımyahane bu le-,, • r e a e eye . . . 

Plevne okutuluyordu, Lord Snlisburi kelerı tetkik etmış, kırmızı boya ol-
ve Prcn Bismark gibi taçdarlardan duğu neticesine varmıştır. 
kmlretli diplomatlar ağzında Plevne Morg, ceset üzerinde de tetkikat 
dolaşıyordu. yapmış ve ölümün başın ezilmesi su-

POLiSTE: 

ipekli Kaçakçıbğı 

Ya an Bir Kadın 

Yakalandı 
. ~ir mucizeye henziyen bu değişik- retile vaki olduğu neticesine varmış 
l~ii Y~P~, bir . küçük köyü bir dev- tır. Kurşun deliği zannedilen şeyle-
rın duşunce. mıhveri haline getiren rin ezilmeden mütevellit kemik kı- Dün limanımıza gelen Fransız ban 
Tokatlı Gazı Osman Pasa ile onun nkl ld ğ d t bit ed"l i t" 
silfıh nrkadaşlan olan bl~ avuç Türk an ° u u a es ı m ! 1 ~· dralı Theophile Gautier vapuru yol-
nskcridir O ku d b d Bu raporlar alındıktan sonra Lutf 1• cu1anndan Öjeni isminde bir kadı-

. man an ve u or u, hk"k d . 1 . 'lm . . . 
Rus - Osmanlı harbi ilan olunduğu ta ı atın eı:n .cşt.irı esı ıçın po- nın ahvalinden şüphelenen muha-
zaman Vidinde bulunuyorlardı.. lise inde edilmıştır. faza memurları kadının üzerini ara-

llk kurşunlar atıldığı, ilk knnlar 0 mışlar ve belinden bir kilo kaçak i-
dökiildüğü gün onlar da vatana borç- av (!! 1 pekli kumaş çıkarmışlardır. 
lannı:.öd.cmck ..i.s1ediler, Tunayı geç· a difdi 
meğe kalkı~tılar. Istanbuldan Şark iki Kadın Bf r Mahalleyt 
ve Garp ordulıınnı - cahilılne gn- Beyoğlu Kaymakamı Daniş Yur- A - K ld d 1 
filune idare eden_ ikinci Abdülha- dakul. Çankaya kaymakamlığına ta- yaga a ır 1 ar 
mit, .hu cesur hamleyi teı.•kif etti, yn edilmş. kararnamesi .yüksek tas- Beyoğlunda Bekar so.kağında otu-
Z3 nısnn 1877 tarihinden 18 temmuz dike azolunmuştur. Danış Yurdaku- ran Emine ve Berjuhi isminde iki 
1877 gününe kadtl.!' Vidin ordusunu lun yerine de Bakırköy kaymakamı kadın dün bütün mahalleyi ayağa 
atalette bıraktı. Rus orduları Tunn- Ahmet Hamdi tavın edilmi~ir. kaldıran bir hadiseye sebebiyet ver
yı aştıktan, Yarı Bulgari tanı kapla- Anasonun Gümrük Resmi rnişlerdir. 
dıktan sonradır ki o p ' H ik" · d B ~-· k ğ d 34 
h k • smnn nşa) a Anasonun gümrilk resminin 15 ku er ısı e e'Aar so a ın a 

are et emri verildi ve bir vnzifc l d b k d 1 
tahmil olundu. ruşa indirilmesi hakkındaki karar- numara ı ev e oturan u a ın ar-

Paşa, topu topu 25 tabur piyade nomenln bazı noktalarının tavzihi- dan Berjuhi dün Emineye ait içi su 
ve 12 bölük üvııri ile geldi, Plevne- ne ihtiyaç görüldüğü için, imdilik dolu kovalardan bir tanesini alarak 
yi mer~ez yaparak ~traftaki düşman anıısondan 54 kuruş resim alınması 'kullıanmıştır. Bu yüzden iki kadın 
ordulnrıle harbe girışti. Birinci ve i- kararlaştınlmıştır. arasında çıkan ağız kavgası yavaş 
kinci Plevnc harpleri diye öhret a- * Ankarada toplanacak olan bil- yavaş büyümüş ve nihayet saç saça 
lan bu sav lorda Ru ordul k .. . . b b b" b ğ h 1' • ı şt ğır inhtzamlara ,. k b"' .. an pe yük zirant ve koy kongresı ıçin bu aş aşa ır o uşma a mı a mı ır. 
ta uğr dağından •. e J~tiln uy:n;~~~ haftadan itibaren son hazırlıklar ta- Bu kavga esnasında iki kadın o ka
gözü tablatile Plcvneye çevrildi mnmlanacaktır. Kongrenin parti ku- dar bağırmışlardır ki bütün bir ma
harp talihinin Türklere gUlilnıscmc: rultayı biter bitmez toplanması ka- halle halkı evin önüne toplanmışlar
ie bnşlndığınn kuvvetli bir zehap hu- rarlaşmıştır. dır. Bu aralık yetişen polisler her iki 
sule ge~di ve muharebenin sıklet * Zonguldak kömür havzasında 'kadını da yakalamışlar ve cürmü-
mcrkczı Plevne oldu. faaliyette bulunan kömür şirketleri- meşhut mahkemesine tevdi etmiş -

O vakte kadar çok kolny muvnf- ni,n birle tirilerek Denizbanka dev- lerdir. 
fakıyetler elde eden Çarlık Rusyası ş 
tela ve hattô matem içindeydi. Biz- r~ileceği hakkındaki haberler doğ- Bir Otobüs Kazası 
zat Çnr Alcksandr, Plevnede şnhln- ru değildir. Şoför Hamdinin idaresindeki3286 
nan Tür]- celadetinden serscmleşc- numaralı otobüs ile şoför Vayas ta-

lann belediyeye çağuılmalan ve bu 
Denizbank Aşçı ve . husustaki fiktr1erinin tesbit edilme

ıerı ile kararlaştınlmış, malın kıy
metine göre bir hadde bağlanmıştır. 
Bu tesbitte muhtelif meyva nevilerl
nin satış kabiliyeti de nazarı dikka
te alınmıştır. Belediyenin noktai

Kamarot Kursu 

Açıyor 
Denizbank tarafından müteha~sıs nazarına göre, ardiye ve hamaliye 

aşçı, kamarot ve metrdotel yetiştir- ücretlerinin malın fiyatına tesir et
mek üzere açılacak kurslar için ye- rnesi ve köylünün de sırf bu yüz
ni yolcu salonunda bir yer ayrıla- den zarara uğramasına imk!n yok
caktır. Kur5un· namrl dersleri sınıf- tur. Yine belediyeye nazaran Trak
larda, ameli dersleri de yolcu salo- yadan getirilen meyvalann limanda, 
nunda kurulacak büY.ük mutbahta kayıkta bekletildiği de varit değil
y.apılacakhr. Kurslar on ay devam nir TrAkvA mevv"lAn ötedenberi ka 
edecektir. ra tarikile getirilmekte ve bunlar 

Aşçı muallhn Fran!!adan, kama- doğrudan doğruya hale sevkedilere.k 
rot muallim de İsviçreden b~tirtilc- piyasaya arzedilmektedir. Yalnız 
ccktir. Trakya kavun ve karpuzları öteden 

Kurslar nehari olacak, yalnız tah bEµ"i deniz yoluyla celbedilmektedir. 
sil müddetince talebenin iaşesini han Bunların kayıklardan çıkarılması da 
ka temin edecektir. Bu arada tarih, hususi bir istidada bağlıdır. Maa
coğrafya. hesap ve sıhhat bilgisi mafih bu nokta da nazarı dikkate a-
derslerl de verilecektir. lınmış. gecen sene komisyoncuların 

Olev ilk Postasını Yaptı tedarik ettikleri adamlar vasıtasile 
mal iskelede bekletilmeden derhal 
tahliye edilerek piyasaya arzedilmiş 
bunların çürilmelerine meydan ve
rilmemiştir. Halin nakliyat kadro -
suna gelince, bu kadro 90 kişidir. Bu 
kadro ile mal icap eden yere derhal 
sevıkedilmektcdir. 

Denizbankın yakın sahiller için 
yaptırdığı Ülev vapuru dün ilk ola
rak Adaya 14.15 postasını yapmış ve 
bu suretle seferlere başlamıştır. 

Savarona lstlnyede 
Savarona yatı, boyası tazelenmek 

ve bazı eksikleri tamamlanmak üze
re, dün lstinye fabrikasına alınmış-
tır. 

Dijrdüncü Karadenb 
Posası Kaldırtldı 

Mevsim itibarile yapılmakta olan 
ve İstanbuldan cuma günleri saat 10 
da kalkan dördüncü Karadeniz pos
tası bu haftadan itibaren kaldırıl-

* .. ,. .. ,tJ,. S - lstanbulun en kU.,, 
ve kagir olan evi nerededı 'şıı 
C - Sultanhamamından RıtaP~,. 

yokuşunu çıkınız. Eski UzunçarŞl sl'iC 
şına gelip de sola döneceğinLZ "' bit 
sağınıza bakınız. Orada aıtındıı ııltııı 
dükkancığı da bulunan 1:tan~ • 
kagir ve minyatür evini gorec 
nlz. 

* bif S - Hakiki ve tJilarnf ,,ıl .. 
Qsmanlı tarilıi yazılnııf 
dır? 
L: - ~d :>i .. ııııi1' 

zılrlııŞtır. Rahmetli Ahmet ı~ ta
bu mevzuda. yozdıği dört ciltd ıaS'' 
rih • kıymetli haşiyelerinden b:~ J}' 
tavsiyeye lfıylktır. Dört veytl 
raya tedarik olunabilir. 

* ber S - Hazreti peyganı .0Jtıf 
den başlayarak bugil"f k tcıtİ' 
teselsül ettirilmiş islanı 
hi var mıdır? ife t9 
C - İslam tarihi, ilk dört b~~rıf · 

rihinden sonr:-ı umumi tarihe _...ı}lil1' 
. 1- ın tıw ı.I 

Bunula beraber yalnız ısa sı.ıpı• 
den bahseden eserler çoktur. i" Ô' d"Jl ... 
paşanın, Mahmut Esat efe~ \i. fi' 
mer Rızanın islam tarihlerı gııcarD'p 
kat Türk tarUı kurumunun çı tştY 
kitabın ikinci cildinde de isl~r 
hi mükemmel surette telhis 

tir. ,.,~ 
........-~..w:r:JL-ı4A • sce"' 

Bu •Otun okuyucuların 1<endldııcl'rl 
dllerlne aorup cevabını vı:ıreın~r!lıflrl'• 

ı ın açı ~ı 
ıuallera cevap vermı:ıl< ç f "' 
Slyaaf, lçtlmaf. ekonomik. aile" ~ııl ,o• 

rck ôvnre Avore Balkanlnn dolaşı- • e rafından kullanılan 4928 numaralı o-
)'ordu. Rus ordulnn başkumondanı X 
Grandük Nikoln ise Rumanyn Prensi V tomobil arasında Aksarayda bir çar- mıştır. 
Şarl'e tetgrannr yağdırarak hıristi- r pışma olmuş, ikisi de hasara uğra- Teneke Teneke Gaz 

Bunlar hal idaresini tedvir eden, 
belediyenin mütaleasıdır. Müstahsil
ler, hatta haldeki kabzımallar bu 
nun aksini iddia etmekte ve iki üç, 
sene evveline nisbetle haldeki mua
melatın tezebzübe düçar olmuş ad
dedilebileceğini, nakil vasıtalarının 

ihtiyaca kafi gelmediğini, bu yüzden 
bir çok malların satılamadan kaldı
ğını söylemektedirler. 

. 
Ham Madde 

ıahsf meselelere alt her tOrlll ı~f ,rıO~ 
rablllrslnlz. Bu ıDtlın muhte dııcı1d 
tchaa11slar tarafından idare :,,,pf'1 
için her halde ıuoııerlnlı: c 
kalmıyacaktır. 

yanlığın tehlikede olduğunu haykı- Karndenizde fırtına tekrar baş!a _ mıştır. T 1 1 
rıyordu. "yardım, yardım!,, dive '\.•al- op uyor ar 

"' ., mıştır. Deniz ticaret müdürlü"";· Ka 
\'ll'"lyordu. 5u s k t a· lh+· 

Ru ya ve Rumanya elele vererek radenizde bir fırtına kopması ihti - G G 1r 1yar1n 
şimdi Plevncnin etrafında çelikten mali olduğu hakkında, dün denizci-
ve ntesten bir çember kurmaya ça- ıere tebliğatta bulunmuştur. Parasını DolandJrdllar 
lışıyorlardı, bir Türk neferine karşı 
beş ve bir TUrk topuna karşı da on Sarhocluktan Mahküm 
top getirerek feveran halindeki Türk :ı 

Beşiktaşta Hasfınn arkasında Sa
lihefendi çıkmazında bir numaralı 

evde oturnn Topkapı müzesi müte
kaitlerinden Seyfettin Maltepe, dün 
Köprüden geçerken bir yankesiciye 
96 lirasını kaptırmıştır. 

celadetini söndürmeğe savaşıyorlar
dı. 

Gazi Osman Pnsa - en kiiciik hir 
yardım görmeden -- tam ) Üz otuz 
gUn o çember irindc Türk bayrağını 
ayak1n tuttu, bUtün hücumlnn eritti 
ve hiitôin dünynya parmnk ısırtb. Fa
knt a"kerc verilecek ekmek, düşma
na ıı+ılnrrık kursun kolmayıncn çem
beri brt"lnk te~~hbilsünc girişti, 10 
kuT'11nnevvcl 1877 de silfıh nrkodaş
lanl"tn hac;ında hücwna kalktı. Bel
ki rım·~ffnk olacaktı. Lakin atı vu
ru1du k"ndi ynrnlandı ve açlıktan 
atfım rıtmı'IVn mccoli knlmıyan aske
rinin boş yere ölmemesi irin teslim 
oldu. 

Grandük Nikoln, Prens Şarl ve 

Seyfettin 1'.!altepe maluldür. Kol
tuk değneklerine dayanarak müşkü
latla yürüyebilmekte. geçimi de üç 
aydan üç aya aldığı 96 liralık teka
üt maaşına inhisar etmektedir. 

Dün maaşını almış, Karaköyden 
bir şapka satın almak üzere Emin
önünden tramvaya binmiş ve Kara

dı~. Orada Ruslar, Rumenler ve köyde tramvaydan inmiştir. 
T.lirkl?r. mert~c çarpışmışlar ve bir- Sakat olduğu ve koltuk değnekle-

Seyyar satıcılardan sabıkalı Ce -
mal evvelki ghn gece zil zurna sar • 
hoş. o1?1uş, Kasımpaşada nara atınış, 
herkesı rahatsız etmiş, kenctisini 
bundan menetmek istiyen komiser 
Şemiye de sövmüştür. Asliye dôr -
düncü ceza mahkemesi dün bu iddia
yı tetkik etmiş, suçunu sabit gordü
ğü için kendisine 45 gün hapis 35 li
ra para cezası vermiş ve tevkıf et
miştir. 

bırlcrmı alkışlamışlardır, Bulgarlar · d k "şk-1· tl ·· .. . • • rıne ayanara mu u a a yuru -o sırada mahk\ım hır mıllct duru- . . . 
munda oldukları irin sndece harple- ye~ıldi~ı içın tramvayd~n . inerken 
ri seyrediyorlardı ve Tiirkler aleyhi· ikı delıkanlı kollarına gırmışler: 
ne casusluk yapıyorlardı. Bugiin ...._Biz yardım edelim beybaba, de 
Plcvne zaferini anmalan dn o vazi- mişler ve kendisini tramvaydan in

Sanyerdeki vapur kazası tahkika

tı bitirilmek üzeredir. Anlaşıldığına 

göre, hadiseye sebebiyet veren Ci

orcia vapuru, mecburi olarak Beme 

vapuru üzerine bindirmiştir. 

Beme vapurundan dökülen ga7.ler 

akıntının tesirile Kireçburnu, önle

rinde ve bu arada Kireçburnundaki 
küçük bir limanda birikmiştir. Halle 
birkaç gündenberi denizden teneke, 
teneke gaz toplamaktadır. 

farkında değildir. Sakatlığını göre
re.k kendisine yardım eden delikan
lılara insaniyetperverliklerinden te
şekkür etmeyi de unutmamış ve şap 
kacı dükkA.nına doğrulmuştur. 

Fakat tam dükkandan içeri girer
ken cebinde bir hafiflik hissetmiş, 

ve işte o zaman başına gelenlerin 
farkına varmış, kendlsine karsı ha
yırhah davrainan iki delikanlının üç 
aylık rızkını çalıp gittiklerini anla
mışbr. 

Çar Aleksandr mnğ!Up ofon, fakat 
galip cörünen bu kumandanla ordu
sunun önünde.. Şapknlnrını çıknr
mışlnrdı, boyun kınnışlordı. 

Plcvnedc ne galip, ne mnğlQp vnr-

yetlerini hatırlamaktan ileri gelse dirmişlerdir. 
gerektir. Seyfettin Maltepe , hiçbir 

Polis, yankesicileri aramakla meş 
şeyin guldilr. 

lthali için Yeni 
Temenniler 

TAKViM ve 

14 llkkanun 19
38

•· 
Dün sanayi birliğinde şehrimiz de- M B r 

ri fabrikatörleri bir toplantı yapmış- Ç A R Ş A . s1 
k t b. - '11,ıtt'· .J lardır. Bundan maksat, ta asa a ı 12 inci ay Gün: 31 1" . 1sr 

snnayi ham maddelerindeki ithalat Arnb!: 1357 ııurY11 ,,ııı ı 
.. ek . • ...... cltc:O.ll oS 

güçlüğüne karşı tedbir düşunm tır. Şevvnl: 20 Bu..... 1ı ,ı 

Bir çok memleketlerde sanayi ham GOneş: 1,ıa - Öğle: ı~ sO 
maddelerinin ithali için döviz konten İkindi: 14,29 - .Ak:~~: Y. 
janı verildiği halde meleketimizde Yatsı: 18.20 ~~11 
fabrikatörlerin takas yoluyla mua - YURTTA HAVA VAZI d'ıı ~ ~~ 
mele yapmalarına roğmen döviz te- . tnsY011ıırı 60

r' ~ 
mln edememeleri, iddiaya göre, ken· Yeşilköy Meteorolojı is rdıın ~ ~ 
dilerini müşkül vaziyete sokmakta- nan malClmata göre bava yıı ıtaPııJI Jll<4' 
dır. Dericiler gibi jüt ipliği, kobra, cenubt Anadolu bölgelertnd~erııden;;eıt JI 

yer yağışlı. Kocaellnde vl !)ıi (1 '°, 
ham kauçuk gibi diğer bazı madde- lnrında mev:r.it yağışlı. di§e1' dO~ ~. , 
ler ithal edenlerin de aynı müşkü- çok buluUu g~I~. rilzgarınr ıcııtı'11ıf~ 
latla karşılaştıkları söyleniyor. nub! şarki Anadoluda sald~ifYlıııl <l 

_ 
0 

ğer bölgelerde umumlyeil~dcrıfı: ti", 

1 i G 1 V 1 
metten orta kuvvette. l{a ıcıırıdı!' 

zm re • en apur ar denl•lnde mutedil fırtına Şt' ılıl 
.. bUltl tfl 

İzmir (TAN) - Ticaret Odasının tir. fstanbulda bava çok o-8 f!l~6 
bir istatistiğine göre geçen bir ay zar 17imall şnrkiden santyede ı:ııYııd 1 

f d +---ı 1i esmiştir. Saat 14 te hava t ıcselC ~ 
ın a .ızm r manına 227 vapur ge- U tr idi. Sühunet en yil 6 

1. ·ım· . B ft.,_,_ Ik" me e ..ı'I~ 6 
ıp gı ıştır. u rAAAam, evve ı ay- 33.s gölgede ıo.4 ve en dO~ .. 

dakinden 28 fazladır. olarak kaydcdllrrriitir. 



~ -

~ u·G'ö N_ıı 
~~rupada 
t~reddüt 
bevresi 
}' Q.ıQn: ômer Rıza DOCRU L 
A. \'rupa siyaset alemi sürpriz

. lere o kadar alıştı ki, nisbetl'n 
'ıi11 İçinde geçen her devre veya 
.~Yı yadırgamakta ve ne diye ye-
Ut>prizlcr vuku bulmadı, diye tı

ıı ç Şaşırmaktadır. 

Yahudi Hicretinin 
Kolaylaştırllması 
için ÇC!hşdıyor 

---o-

Çekoslovakyada ve 

Macaristanda Yahudiler 

için Yeni Kayıtlar Kondu 
-.tkoslovakva hadiseleri ve buh-

arı, hattfı. sona varmamış, fakat Berlin, 13 (A.A.) - Stefani: 
'llU le .az çok yatı nuş olduğu için Alman yahud~le~inin vaziyeti .~ak-

il sıyaset mahfilleri yeni hadise· kında yarı resmı hır menbadan ogre
~ llet('de patlak vereceğini araştır- nildiğine ~öre, alınmış veya alı~aca~ 

1!ıı rne~gul oluyor. Hakikatte Çe· o~an tedbırler~ gerek Al~an. mılletı
~ \akya buhranının doğurduğu nın .gerekse bızzat yahudılerı? ~e?
' tıya meselesi, Lehistandnki Uk- faatıne olarak Alman yahudılerının 
~lllılann muhtariyeti meselesi 1 muhaceretini tahakkuk ettirmekten 
~ hallolunmamıştır. ibarettir. Çün~ü ~ahudil.eri~ ~lman 
ııcarıar da Lehliler de araların· yada kalması ılerıde yem guçluklere 
lııUşterek h~dut kurmak ve omuz sebebiyet verecektir. 
q '·ererek Alman ııüfuzunun Bu münasebetle Berlin'de bir ya-
~ l'ayılmasına karc;ı e-elmek için hudi mahallesi vücude getirileceği 
llYayı ortadan kaldırmayı dil- hakkındaki haber, tekzip edilmekte

llıekte ve istemekte ısrar ediyor- dr. Gelecek sonkanunun birinden iti
' fakat Almanya buna mani olu- haren bazı büyük mağazalar ve o-
"e ısrara ısrar ile mukabele edi- teller müstesna olmak üzere Alman 

•
11
nu ~üzden Çekoslovakya buhra- yahud~lerinin bütü~ mağa~alara .. ve 
dogurduğu bu hoşnutsuzluk bir urnumı mahallere gırmelerıne musa

•~tıın devam ettiği sırada diğer ade edilecektir. 
• tan Rütenyada hemcinslerini Muhaceret meselesine gelince, bu-
lariyetc kavuşmuş EÖren Lchis· nun da her türlü vesaite müracaat 

~ lrkranyalılan da muhtariyet is- edilerek kolaylaştırılacağı söylen
\~te. ve onlann bu taleplerini n:ek~e~ir. ~u işte y~g~ne .engel ecne

ıı. ıçin bir kanun Jayıhası da bı dovızlerı meselesıdır kı, bunun da 
tlıınarak Leh parlamentosuna su- başka memleketlerdeki yahudilerin 

llı.ıış bulunmaktadır. Fakat bu la- yardımyle halledileceği ümit edil
~ ın esas kanuna uyıun olup ol· mektedir. 
~~tı. kararlaştınlamadığından, bel- Almanyada Y ahuclilerin 
~ 11Ygun olmadı&'ı neticesine va- taftmıya mecbur oldukları 

h! en kuvveti iihtimal olduğun- • • l 
~t~~ takım karışıklıklar çıkması .. . l8ltn er . _ _ 

'ılı ıyor. Kısaca Çekoslovakya 1:unıh, 13 (A.A.) -. Polıs ı:nudu:i-
~tanıannın serpintileri htıla birer yetı tarafı~d?n neşredılen bır e~ı:-

114f trıahiyetini muhafaza ettiği name mucıbınce 1 sonkanundan ıtı
' e si~·asct mahfilleri bunlan ol- haren isimlerinden musevi oldukları 

hltrnis işler sayarak :·reni büyiik anlaşılmıyan bütün yahudiler taşı-
~ ~ııları-n sahnelerini ~raştırmağ'a dıklan hırlstiyan isimlerine erkekler 
~.tor. için İsrail, kadınlar için Sarah isim-
~hıı~sa son giinlerde bu haleti l~rini ilave et.mek mec.b:ıriyetinde

e hütün nplaklığiyle göze çt.rp- dırler. Bu emırname hılafına harc-

l
tlldır. - ket edenler tevkif edilecek ve ken-

0n.drn matbuatı ile Fransa mat- dilerinden para cezası alınacaktır. 

ıııı huntının \'e iki taraf siyaset Yahudiler Noel oyuncağı 
1.""'·~~nın merak ettikleri ve aras- .,. __ , '-
·ııı11 • • .... 111u11111ı 1111: cıe, aıman-

tı/trıdi bir de nereyi istihdaf 
r. "''dir "tt . • 
~ t:• rada ttalya da yeni bir buh
llıı ~?1nk istediyse de bu buhran 
le 

80Zdc kalmış \'e söz, fiil ve ha-
tt d Çevrilmemiş olduğu i~in, vn
d;ı:l'Ulrnamakla beraber, liizu

~-~ll f~z.ln da bulanıklaşmıştır. 
ıı,1~ t §~rndi bilhassa lngiliz ve 
'la, 1\ sıynsilcrinin araştırdıkları 
ı.. )'n ~trınnynnın şimdi de hangi 
.'~il lfoz diktiğidir. 
, ,.. tere . • • . M. 
"htı rıın meşhur sıyasısı • 15-

~ ~ehil, bu mC\'7U üzerinde bir 
Soy1· f lıtitı 1Yerek Almanya tara tn· 

llıliş dar olunnn sahaları sayıp 
~~ lşh~0nunda demokrasiler ar:ı

tııt 1rlii:ri liizumu Ü7.erinde dm· 
~a ~1.\Yni giin bir Fransız mehn

)',._ ~anyanın Ukranya üzerine ·-=e-· • 
tlıa gı: Frnnsnnın bu i~lerc ka-

\>e ~k '!'İn şimdiden Sovyet Bir-
tııı ~ ~ lltki Avrupa ile hiit iin ilgi

Cstnesi lllz.ım geldiğini anlatı-
' 
} ııı:iı· 

4 ız gn7etelcrine gelince bun-
-la tk J\lnınnyanın bu sırada Uk-
tl tii arşı yürümesini pek muh
t tı,;ıncrnektc ve hunun daha i
t. t;-llk llkılacağını tahmin etmek
t \J\l' nt l~ran!':ız gazetelerinin bir 
le~11Yn buhranını eli kulağın

~<lhn lck i tiyorlar. Daha başka
~ ~dir- başka müıalealar scrdct-
~a· h 

~~tııtıı eklenen bir ~ey vnrsa, ye· 

1 ~~ i,. ~rdan ibarettir. Ve yapı
~ıı; 'nrsa, bu gibi buhranların 
~I htıh kc ,fetmcğe çalışmaktır. 
~ L. tanların önüne germek i-
ı 1J1r • -
ıo:ta., Ctddi hareket göze çarp

tı: \ltr 
"il . 
~ ('a<ıkınlık devrelerinde ayni 
~İle e~~~~f edilir ve ayni haleti 
l.t blth llktitn sürdüğü göriiliir. 
·ııı ~ih·rnnlnnn ~oğunu da daha 

~ 1 Şaı;kınlıklar te~dit eder. 
~~ - -
~~~::a .. Mütareke için 

ı y bus Yapılacak 
ıı-ı:t .dô Şili, 13 (A.A.) -· Hü
~i:ır fıllerinde tebarüz ettiril
ı.ı:· !spanyada bir mütareke 

~<ıı:ı/1ssuı hususunda Şili'nin 
'ıı~tik eransındn yapacağı tek -
1tııı.d a. devletlerinin hemen hep 

a.n ta · 
~ta.hh svıp edilmektedir. Şt-

t ~deki ası, Lima konferansının 
t ~altkı:elselerinden birinde bu 
t. da nıufassal izahat ve-

Prag, 13 < A.A.) - Slovak hüku
meti bir kararname neşrederek ya
hudilerin Slovak arazisinde Noel o
yuncakları satmalarını menetmiştir. 

İkinci bir kararname ile gelecek son
kanunun birinden itibaren yahudile
rin küullü içkiler satmaları menedil
miştir. 

Macaristanda Yahudilere ait 
yüz gazete kapatıldı 

Budapeşte, 13 (A.A.) - Yahudiler 
hakkındaki kanunun tatbiki neticesi 
olarak yahudiler tarafından neşredil
mekte ve içtimai nizama mugayir 
ve devlete karşı hasmane faaliy .. tte 
bulunmakta olan diğer 48 gazefıenin 
de neşri menedilmiştir. 

Şimdiye kadar yahudiler tarafın
dan idare edilmekte olan 100 gazete
nin neşri menolunmuştur. 

ltalyada Yahudilerin iktısadi 
bir çetesi meydana çıkanldı 
Milôno, 13 (A.A.) - Yahudi un-

surların milletin iktısadiyatı aleyhin
de sarfetmekte oldukları yeni bir ca
niyane faaliyet meydana çıkarılmış
tır. 

Meydana cıkarılan teşkilat, Mila
no'nun yahudilere ait bir çok mües
seseleri ile münasebettar olan ve Pa
ris ve Londrada şubeleri bulunan va
si bir teşkilattır. Bu teşkilatı vücude 
getirmiş olan çetenin kaçakçılığı, 18 
milyon lirete baliğ bulunmaktadır. 

Teşkilatın ajanları, Italyayn git
mek istiyen kimselere resmi kambi
yodan daha ucuz fiyatla liret teklif 
ediyorlardı. Ve bu liretler, Milanoda 
yahtıdi müesseseleri tarafından tedi
ye olunuyordu. 

Kont Ciano 

Peşteye Gtdecek 
Budapeşte, 13 (A.A.) - Siyasi 

mahafil, İtalya hariciye nazırı Kont 
Ciano'nun yakında Budape. t~yi zi
yaret edeceğine dair olan haberi bü
yük bir alaka ile karşılamıştır. 

Çekoslovakyada vukua gelen de -
ğişikliklere ve Karpatlaraltı Rütcn
yasına telmih eden ayni mahafil, D. 
Ciano'nun ziyaretfue büyük ~ır e -
hemmiyet atfetmektedir. 

Yarı resmi mahafile göre har!C'iye 
nazırı B. Csaky, bu ayın 19 un::Ia Bu
dapeşteye gehnesi muhtemel olan 
Kont Ciano'nun muvasalatında~ ev
vel Berline gidecektir. 

TAN 

Türk • Sovyet Dostluğu 

"Türkiye Dış Politikasının 
• • 
Istikrarıni ishal Etti,, 

Jurnal Dö Mosku Yazdığı Makalede Türk-Rus 
Münasebetlerinin Sağlamlığını Tebarüz Ettiriyor 

Moskova, 13 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Joumal de Moscou, son taarruz 
planlarının inkişafı üzerine Avrupa
da görülen vaziyete işaret ederek, 
beynelmilel böyle bir vaziyette Tür
kiyenin son zamanlarda dış politi
kasının istikrarını isbat etmiş oldu
ğunu kaydediyor ve diyor ki: 

Ezcümle Türkiye Cümhurbaşkanı 
İsmet İnönü ile yeni Hariciye Veki
li Şükrü Saracoğlunun beyanat1an 
bunu göstermektedir. İsmet İnönü 
yabancı matbuat mümessillerine 'für 
kiyenin barış arzusunu bilhassa ka-

Rütanyada 
--<>--

Sovyetler Ukranya için 

8 Radyo 

Tahsis 

Merkezi 

Ettiler 
Varşova, 13 (AA.) - Moskovadan 

bildirildiğine göre, Sovyet hükume
ti, Çekoslovak telsizlerinin propa -
gandasile mücadele etmek üzere Uk
ranyaya sekiz yeni verici merkez te
sis etmiye karar vermiştir. Çekoslo
vak radyo merkezleri Ukranya lisa
nile Sovyetler aleyhinde neşriyat 

yapan hususi servisler ihdas etmişier 
dir. 

Yem kurulacak Sovyet merkezle-
ri ayni dalga uzunluğunda ve ayni 
saatlerde mors işaretlerile, gece. Cek 
lisanınında Prag aleyhinde neşri
yat yapacaklardır. 

Sovyet hükumeti, Çek radyo istas
yonlarını dinliyenlcrin 20 sene ha
pis cezasına çarpılacaklarını bildiren 
bir kararname neşretmiştir. 

Varşova, 13 (A.A.) - Express Po
ranny gazetesi Karpatlaraltı Rüten
yasındaki garip vaziyet dolayısile 

Munkaes civan ahalisinin maruz kal 
dığı müşkülfıttan bn'hsedilmektedir. 
Çek jandarmnlan köylülerin Mun -
kaes fuarına gitmelerine mani olmak 
tadır. Munkaes mezarlığı Çekoslo
vakyada kalmıştır. Çekler Macar 
topraklarına nakledilen ~er ölü i
çin 50 kronluk bir resim almakta
dırlar. 

Sovyet mıntakalarınJan 
göç varmıı 

Prag. 13 (A.A.) - Sovyet mınta
kalarından gelen Çek mültecilerinin 
adedi şimdiden 136 bini tecavüz et
mektedir. Müşkül bir vaziyette kal
mış olan Prag hükumeti mülteciler 
meselesini halletmek için kafi bir c
nerjji gösterememektedir. 

Üstündağın 

Muhakemesi 

Başhyor 
(Başı 1 incide) 

serdedilen itirazı tetkik etmiştir. U
mumi heyet bu itirazları reddeyle
miş ve mülkiye dairesinin mucip se
beplerini yerinde bularak karan tas 
dik etmiştir. 

Diğer taraftan mülkiye dairesi 
Sürpagop mezarlığı işinden dolayı 

da vazife suiistimali suçu ile lüzumu 
muhakeme karan vermiştir. 

Gerek otobüs işinde, gerek me7.ar
lık şeraitinin tesbitinde memurin hü 
kumcte nüfuz ve intisap beyanile dı
şarda bazı suiistimallere vasıta ol -
duklarından dolayı İstanbulda ko -
misyonculuk eden Sahur Sami, Ada 
hanında ayni işle meşgul Kadri ve 
eski fen memurlarından Refet hak
kında takibat yapılmasının Adliye 
Vekaletine bildirilmesine umum! he
yetçe kararlaştınlmıştır. 

yıt ve irae etmiş ve ezcümle, barışın 
tarsini için memleketin yardımı is
tendiği takdirde Türkiyenin daima 
"hazır,, cevabı vereceğini bildirmiş

tir. 
Türkiye Hariciye Vekilinin Sov

yet münasebetleri hakkındaki beya
natı pek tabii olarak Sovyetler Bir
liğinde alaka ve dikkati çekmiştir. 

Filhakika, vekil Sovyet dostluğu
nun siyasi bir efsane değil, bir ger
çek olduğunu haklı olarak kaydet
mişti. 

Akarada Sovyet delegelerine gös
terilen candan kabul ve bu delege-

Posta İdaresi 
Radyo Satacak 

lerin Türk hükfunetinin dirijanlan 
ile yaptıklan görüşmeler iki mem
leket münasebetlerinin sağlamlığını 
bir kere daha göstermiye imkAn ver
miştir. Türk hükumeti şimdiki karı
şık beynelmilel vaziyette, bütün dün 
yaya Sovyetler Birliği ile Türkiye a
rasındaki halisane münasebetlerin 
çözülmez olduğunu isbatı lüzwnlu 
addetmiştir. 

Sovyetler Birliğinin tamamen pay 
laştığı bu pasifik ilhamlar Sovyet -
Türk teşriki mesaisinin barış davf!st 
için haiz olduğu ve olabileceği yük
sek ehemmiyeti göstermektedir. 

Arap Alemi 
--<>--

y ahudiler Londra 

Konferansma iştirak 

Etmiyeceklermiş 
Londra 13 (A. A.)- Evening Stan

dard gazetesinin bildirdiğine göre, ge
çen haftanın c;onunda Filistine gitmiş 
olan Londradaki arap merkezinin şefi 
doktor Tannus, halihazırda Filistinde, 
Londrada toplanacak olan Arap kon 
feransına gönderilecek temsil heyeti 
meselesini müzakere etmektedir. 

(Başı 1 incide) 
zordur. Demir yol işletme teşkilatı
mızın her yerde tam bir intizam ve 
dikkatle çalışmakta olduklarına şa -
hit oldum. Artık Türk topraklan te
rakki ve kemal yolunu tutmuş. dur -
madan yürüyen, çalışan, uğraşan, hu 
zur ve refah alemidir. Nafia mensup
lan ve onun başında yürüyen fen 
adamları , demir yolu memur ve müs 
tahdemleri vazifelerini tamamen 
müdrik birer say ve hizmet amili o
larak ea1ışmaktadırlar. Her sene in -

Bu gazeteye göre Dr. Tannus, Lon 
şası hitam bulup işletmeye açılan hat 
Jsanmız derhal hii.vmc bir intizam ve draya bir arap murahhas heyetile 
dikkatle servise konulmaktadır. A - birlikte avdet edecektir. 

1 - k ·ı1 · · h f 1 • . . Kudüs 13 (A. A .) - Yahudi mat -
sır arın muş ı erını, ura e ermı ı-

f d ed E · h tt ·· ~t.. ibuatı bugün yeniden İngiltereye kar a e en rzıncan a ı guzergdlıın 

da şimdiden büyük bir faaliyet gö _ şı. şidde~li ~ücumlar yapmakta ve İn-
·· 1 kted' o·· b. · t k.b E · gıltereyı bılhassa Londra konferan -ru me ır. un ız1 a ı en rzın-

candan hareket eden bir yolcu tre _ sına arapların da iştirakini derpiş ey 
ninde 159 yolcunun mevcut olduğu- !ediğinden dolayı tahtie eylemekte -
nu hayret ve Jftiharla gördüm. , ~ir. Kudüste ~ktedilen büyük bir mi-

Erzurum hattının inşaatı çok Her- tıng~şte .Yakhuddı:~r L?n.dr~ konifrradn. -
l · .,+ • H 1 .. 't •ttiğ. d sına ı ıra c ı mesını ıstem ş er ır. 
emıs-.ır. ava ar musaı gı ın en K d.. 13 (A A) T ·· 

E · d ·· f . d u us . . - anınmış mus 
rzıncan an oteye ray erşıyatına e .. .. İ . . . . 

d ·ı kt d. Ö ·· ·· d k. 939 !uman ruesa ngılız fevkalade komı-
vam c ı me e ır. numuz e ı . b. 1 f ·· d k t · serme ır te gra gon erere ngilız 
senesinin cumhuriyet bayramı gün -

polisinin müslüman halka karşı gös
lerinde herhalde bütün ray ferşiya -
tının bitmiş ve hattın işletmeye açıl- terdiği fena muameleyi şiddetle pro-

testo etmiştir. 
mış bulunacn~ına katiyyen emin bu-
lunuyorum. İran - Irak istikametle- Irakla Suriye arcuında 
rine doğru inşasına devam etmekte bir mukavele yapıldı 
olduğumuz hatların 200 kilometresi Bağdad 13 (A. A.) - Irak ile Su -
gelecek sene bitmiş olacaktır. 1945 riye hükumeti, iki taraf kabileleri a
senesine kadar inşaatın devam edece nuevvelde müzakereler açmayı ka -
ğini tahmin ediyorum. Ankaradan İs rarlaştırmışlardır. 
tanbula Bolu üzerinden ikinci bir rasındaki muhasamata bir nihayet 
hattın yapılmasına zaruret vardır. vermek üzere Sincanda yirmi kanu -
Bunu, elimizde bulunan işlere göre Suriye Başvekili memleketine 
sıraya koymak mecburiyetindeyiz. dönüyor 
Anadolu içlerinden geniş mıkyasta Paris 13 (A. A.) - Suriye başve -
İstanbula doğru işletmekte bulunan kili Mardam bey, dün öğleden sonra 
trenler günden güne artmaktadır. Bonnet tarafından kabul olunmuş, 
Bu ikinci hat daha kısa olacaktır. Bu akşam Marsilyaya hareket etmiştir. 
hat dolayisiyle İstanbula daha çok Oradan vapurla Suriyeye dönecektir. 
mıktarda gündüz trenleri işletme 

imkanı hasıl olacaktır. 

İstanbul - Ankara asfalt yolunun 
henüz sırası gelmemiştir. 

Adana - İzmir - Diyarbakır hava 
servisleri için geniş meydanlann 
ve telsiz istasyonlarının inşa ve tan
zimile iştigal edilmektedir. Halen İs
tanbul hava istasyonu olan Yeşilköy 
merkezinin planı tanzim edilmiştir. 

Yakında münakasaya konulacaktır. 
Ankara radyo istasyonunun Paris 

radyosu ile karışmaması için tedbir
ler aldık neticeyi bekliyoruz. İstan • 
buldaki köhne radyo istasyonunu bir 
daha işletmeyf' taraftar değilim. 

Radyo makinelerinin Posta, 
Telgraf ve Telefon idaresinden 
tedarik edilmesi ve ucuz fiyatla 
satılması ve tamir olunma~ı i · 
çin bir kanun projesi hazırlan • 
maktadır. Yakında Büyiik Mil
let Meclisine s~'flulacaktır. 

İstanbul ile Ankara arasında Bo
lu tarikile üçüncü bir telefon hattı
ttın tesisi ve sekiz devrenin on iki 
devreye ibliğı işi süratle ilerlemek-

Amerika Cümhurreisi 

Edenle Görüştü 
Vaşington, 13 (AA.) - B. EcMn, 

bugün B. Ruzvelt tarafından kabul 
edilmiş ve Thrk dakika Cümhur baş
kanile görüşmüştür. 

tedir. Bu hat Ankara - Bolu yoluna 
Adapazanna verilmiştir. Yakında İs 
tanbula ulaşacaktır. Ankara Gençlik 
parkı önümüzdeki 939 senesi niha -
yetinde bitecektir. Ecnebi şirketler 

elinde bulunan İstanbul tramvay, 
Tünel, Havagazı ve diğer imtiyazlı 
şirketlerin satın alınması işi üzerin
deyiz. Müzakereler tabii seyrini ta
kip etmektedir. 

Ötedenberi bir an evvel bitirilme-
sini istediğimiz Eminönü ve Sirkeci 
meydanlarının açılmasına çalışılmak 

tadır. Bu meydanların her halde ve
ni bir hızla yakın zamanda istenilen 
şekli alacağına kati nazarla bakıla
bilir. 

... ., 

Dile ·Benden, 
Ne Dilersen? 

Yazan: B. FELEK 

Dünyadaki insan mevcudunun bir 
buçuk milyar kadar olduğunu söyli
yorlar. B11 arada yahudilerin nüfusu 
on milyomı bile bulmuyormuş. Şu 

halde yüzde bir demektir. Yani dfuı.. 
yadaki 100 kişinin biri yahudi imi§. 

E bu kadar az bir nuktarın dün : 
yayı, düny11111n büyük milletlerini 
ve adeta medeniyet alemini işgal et
mesi • yerine göre yıldırması -anla. 
şılır dava defildir. 

Ben Fransız- kabinesindeki nazır • 
ları din ve ırk bakımından tetkik et
memiştim. Son defa Fransaya bir s"
yasi ziyaret Y8'>&n Alman harieiye 
nazın şerefine Pariste verilen bir 
ziyafette maarif ve müstemlekit na
:r:ırlannın hazır bolunmamıı olmala .: 
nnı gazeteler bu adamlann yahudl 
olmalanna hamlediyorlar. 

Demek iş teşrüata ve beynelmllel 
münasebetlere kadar girmiş. 

Bir diğer havadise göre Macarts ; 
tandaki ZOO bin yahudi katolik olm. .. 
ya karar vermi~ ve bu yolda bir milf
terek müracaatte bwunmuşlar. 

İnsanlar fikren ne kadar teklmtll 
ederlerse etsinler hill kan höerele • 
rinin daha ortaçağda dolaıtıimı gös
teren hadiseler oluyor. Şu yahudile
rin katolik olarak vaziyetlerini kurtar 
mak istemeleri bir ortaçağ manzara
sı değil midir~ 

Bu din değiıtirmenin bizde t1lhaf 
hikayeleri vardır. 

Bir tanesi .§U mahut oru~ yemek 
fıkrasıdır. 

Ya:r:mışbm ama tekrar edebilirfm: 
İki müsliiman oruç yerlerken su -

başının baskınına uğramış. O zaman 
oruç yemek 'iddetle memnu. Batti 
özürsüz oruç yiyeni idam ederlermiı. 

İki suçlu yakalanınca uğrayacak -
lan akıbeti düşünerek fena halde 
korkmağa başlamışlar. Batta içlerin 
den birisi ağlayıp sızlanmış da. Fa 
kat diğeri daha temkinli adammıı, 
pek o kadar fütur l'Östermemlf:"Nt~· ... 
hayet kadının önüne getirilmişler 
Korkağım kadı istinta'k etmiş ve 

neticede mazeretsiz oruç yediği sabit 
olduğundan boynunun vurulmasına 

karar vermiş. Herif oraya yığılıver • 
miş. Sıra ikincisine gelmi!t, 
Kadı sormuş: 

- Adın ne~ • 
-Agop. 
-Se? 
-Agop! 
- Buraya ne geldin~ 
- Ne bileyim efendim! Y emelı 

yerken yakaladılar, getirdiler .. 
- Çık dışarı. Onlar seni müslil • 

man sanmışlar. 
- Efendim! Madem öyle sandı • 

lar. Ben müslüman olayım öyleyse! 
-Ol! 
- Ama, şu yerde yatan adama 

pek acıdım. Onu affederseniz olu • 
rum. 
Kadı düşünmüş: Bir taşla iki kuş 

vurac:ık. Hem bir Ermeniyi müslü • 
man edecek, hem bir müslümanı ö
lümden kurtaracak. 

- Peki! demiş ve &(tya Agobu 
müslüman etmiş. 

Dışarı çıktıkları zaman sahte A : 
gop arkadaşına: 

- Ulan! Bir daha böyle birşey haltet· 
meyclim. Bereket aklıma geldi. Ga· 
vur oldum kendimi kurtardım; müs
lüman oldum seni kurtardım. demiş. 

Şimdi de Macar yahudileri kato • 
lik oluyorlar. Acaba yakayı kurtara· 
bilecekler mi? 

Bir gün kurt. kuzunun su içtiği de 
reden ve kuzunun üst tarafından su 
içiyormuş. Kuzuya demiş ki: 

- Yavaş iç! Suyumu bulandın -
yonun! 

- Aman ağabey! Ben akıntının 

altındayım. Su sizin taraftan geli -
yor. Nasıl bulandırırım, sizin suyu -
nuzu? 

- Uzun etme! Sen geçen yaz da 
benim suyumu böyle bulandırmış -
tın! 

- Ne müna~ebet ağabey! Ben do
ğalı altı ay oldu. Geçen yaz dünyada 
değildim ki!. 

- İyi ama ben seni yemek istiyo
rum. 

Dünyayı seyrederken bilaihtiyar 
insan şu frenk meselini hatırlıyor:: 

La raison du plus fort est la plus 
(Lttfen IQfaJ'ı s-trinb> 



. . 
~ ;".'<.,_ ·.: . 

:Mahkemelerde 

Kozyatağında işlenen 
Çifte Cinayet Davası 

SonSafhaya Girdi 
Dünkü Celsede Hciclsenin Bir Kısun Şahitleri 

Dinlene&, Gelecek Celsede 

iddia Makamı Mütaleasını Söyliyecek 
Dtin ağır ceza mahkemesinde ge -

çen yaz Erenköyünde Koz yatağında 
karısı Fatmayı ve metres hayatı ya
pdığı Hasanı öldüren Arap Hasanm 
muhakemesine devam edilmiştir. 

Dava safahatına göre hAdlse şöyle 
olmuştur: 

Arap Basanın karısı Fatma, bir 
wüıı üç çocuğunu bırakarak evinden 
kaçIIll§ ve kocasuwı adap Hasanla 
buluprak Kozyatağuıda İhlamn & 

'Vinde bir oda tutarak beraber ya • 
ıpmaya başlamıştır. Arap Hasan blr 

ibuçuk ay sonra karlSUllJl bulundu • 
liu yeri tesbit etmiş ve bir gün de 
Jtendisiııe müracaat ederek: 

- Gel Fatma banplım. ttç ~
Jamuz var, öksüz kalmasınlar de -
mlftir. Fakat Fatma bunu kabul et
ımeml§tir. Bir gün sonra Arap Ha
an mahallecle bakkal Ahmeclin dilk
ömndan bir bıçak alarak kansı Fat 

mayı öldürmOı, l§ıkını da yarala • 
mıştır. 

Dün mahkemede Fatmanm otur -
duğu evin sahibi Bayan Saime, bak
kal İhsan, rençper Cemil, Hüseyin, 
Mahmut, 1243 numaralı Kozyatağı 
karakolu polw Faik şait olarak din
lenmişlerdir. 

Saime şunlan anlatmıştır: 
- Yaralı Hlasan bir gün bana gel

dl Kira ile bir oda istedi. Yanında 
ölen Fatma da vardL ''Biz kan ko
cayız,, diyorlardı. Kendilerine bir o
da kiraladım. Bir buçuk ay beraber 
oturdular. Blr gün §imdi burada gör
düğüm suçlu Hasan kapıya geldi. 
Fatmayı çağırdı. Konuşuyorlardı. O 
vakit bu Basanın Fatmanın kocası 

olduA'tınu öğrendim. 
Diğer şahitler de suçun işleniş şek 

lini anlatmıflar, müddeium~i dos
yayı tetkike istediği için muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Çocuğa Çarpan Sarhoşluktan 
Şoför, 3 Ag iki Kardeş 
Hapis Yatacak Mahkum Oldu 

TAN 

Bir Genç Kız Bir Genç Genç Bir Talebenin 

Ölümü 
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-l'AN 
Gündelik Gazete 

--0--

TAN'ın hedefi: Haber 
de. fikirde, herıeıde 

temiz, dUrüıt. ıımlml 

olmak. karlln g11et11ı 

olmıyı çalışmaktır. 

ARONE BEDELİ 
fii rklve Et'nc-hi 

1400 Kr. 1 ~ene 2ROO Kr 
150 .. 6 Ay 1500 
400 .. 3 Ay 800 .. 
150 .. 1 A:v 300 
rnıetlernrası posta ittihadına dahi 1 

>ımıyan memleketler tein ebom 
>edeli müddet sıro.siyle 30. 16 9 
1,5 liradır. Abone bedeU peslndlr 
A.dres değlstlrmek 25 kuruştur 

Cevap için mektuplar 1 O kurus
hık mıl 11Avesi lfl.,ımdır. 

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

Göi;tJŞL.ER 
Beyaz Kadın 
Ticareti 14. "1z. 13a 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Aınerikada, l\lilletler Cemiyetinin 
içtimai işler departmanında çalış

mq bir kadınla tamşmıştım. Bana 
Milletler Cemiyetinin içtimai faali
yetlerini say.diktan sonra, beyaz ka
dın ticaretile yaptıklar.ı mücadele
den bahsetti, dedi ki: 

! GONON MESELELERi ! Beynelmilel Venedik •ergİ•inJe muoollakıyet lttuanan Yunan PflVİyonundan bir görünü' 

- Bugün beyaz kadın ticareti, 
emperyalist devletleri lbirbirinc so
kan petrol ticareti, maclen ticareti, pa
muk ticareti kadar mühimdir. 'Yalnız 
bu siyasi munzeneyi bozmadığı için 
milletler arasında bir harp vesilesi 
olmuyor. Buiiln dünyada yalnız bc
vez kadın ticareti detil, zenci kadın~ 
~arı ırka mensup kadın ticareti de 
vardır. Avrupa ticaret merkezleri 
bir taraftan Şarktan, merkezi A vrn
padan topladıkları mahsulü, daha 
zengin pazarlarda sattıklan &ibi, Af
rika zencilerini, Çin ve Japon kadın
lannı da piyasaya çıkarmışlardır: 

•••••••••••••••••••••••• 

içtimai Eserlere 
Rağbet Var 

Bir eserin muvaffak olu~, biraz 
d, kariin alakasına bağlıdır. Okuyu -
cunun alakası zamana, içtimai şart
llll'a, hayatın seyrine göre değişir. 

llalden bahsedemiyen, gözü istik
b•lde olmayan cemiyetlerde en çok 
okunan eserler tariht kitaplardır Çün 
ktı hal ve istikbalde kendisini alika
d•r eden mevzu bulamayınca gözil
bQ ınaziye çevirir. Eski hatıralan 
l'ld ile meşgul olur. Yahut hal ve is
tikbal ile alakasını kesmiş ihtiyarla
l'ı.n en ziyade befendikleri mevzular 
tine tarihi vakalardır. Çilrikil ihtiyar 
btazi ile yaşar. Eski hatıralar ona ya
l•Yışını hatırlatır. 
kaygısız, buhransız, refaha ermiş 

cenıiyetlerde edebi eserlere ehem · 
btiyet verilir. Netekim Avrupanın re 
'•h devri olan on sekizinci asırda en 
hUYilk pheserlerin ortaya çıktıltnı 
tortırüz. 
Zamanımız, buhran, istihale ve 

rtlrültü devridir. BUtUn içtimai mU
tııeseler yıkılma tehlikesine maruz 
bulunmaktadır. Her şey süratle de • 
llşiyor. Hayat mütemadiyen deiişen 
hır filim olmıutur. 
l llu baş döndürücü sürat kararsız • 
• •k, buhran , .e endişe doğµruyor. Her 

tı Şckli ... ~ğrc:mek ihtiyacındad~:-ru. 
lıacnateyh içtimai ve siyasi eıı;erlere 
tlıcnııniyet ' 'eriyor. 
l>ünyanın her tarafinda şimdi şür 

'ltuvan kalmamıştır. 
~Edebi eserler birinci safı isgal et

ekten mahrum kalmıstır. İçtimai 
~ . 
c siyasi eserler ön safa &eçmiştir. 

* 
la lıiıde de dört scnedcnbeıi munta-

Yun.anistanda 
• 

Ve Bizde 
Güzel Sanatlar 

Bir edip olduğu kadar tarih ve YAZAN 
plastik sanat muhibbi olan l@.!!!!!!i!!!!i!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!lı : •:!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!~~!• 

Ru~en Eşrefin yardımı ile beni a-

lakadar eden Yunanistanın her mü B lı 'J"' k 
essesesini ziyaret ettim. Memnu - ur an 1, opra 
niyetle gördüm ki kardeş Yunan 

milleti bizimle beraber muvazi o- ( GOZEL SANATLAR AKADEMlSl MODORO ) 
larak inkişaf etmekte ve sanat sa - Tetkikler yapmak üzere bir müddet evvel Yuna· 
hasında aldığımız tedbirlere benzi nistana giden Güzel Sanatlar Akademisi Mü· 
yen tedbirlerle müesseselerini tak .. 
viye etmektedir. dürü Burhan Toprak, ıehrimize döndü. Aıacıı· 

Yunanlıların Güzel Sanatlar A- daki yazıda, bu tetkiklerin neticelerini Burhan 
kademisl yerine plAstik sanatlar Topraijın kaleminden okuyacaksınız. 
mektebi ile Polytechniq ue'i vardır. -~~~iiiiiii!ôi~~~~iiiiiiiii~[iiii!!!!!!!i!!!!!i!!!!!!!!!~iii!!!!~~ii!!!ii!ii!!!~~~!!!!!!!!!!!iii!iiiiiiii~• 
Resim, heykel ve gravür şubeleri 
bir araya toplanarak Güzel Sanat
lar mektebini meydana getirmiş
tir. Mimari şubesi Polytechnique'e 
merbuttur. 

1!1..~ .... 1 c:ı--.. ı-- '"'.lr:f..-1.J ... 11-:~ ·-

tölyeden ibarettir. üç resim, iki 
heykel, bir de gravür atölyesi var
dır. Bu mektep Polytechnique'in 
bulunduğu binadadır. Yakında Ak 
ropolun eteklerinde yaptıracakla -
rı büyük binaya nak1edeceklerdir. 
Mektep Fransız Akademilerinin sis 
temini takip etmektedir. Hocaları 
Hikmet ve Feyhamanın mensup 
olduğu mekteptendirler. Yalnız Par 
thenis ismindeki hoca diğerlerine 

nisbetle dah:ı başka bir usulle me-

sela bizde Zeki Kocamemi'nin ça
lıştığı usulle çalışmaktadır. Resim 
ve heykel şubesindeki talebelerin 
mıktarı kız ve erkek olarak bizim 
mevcudumu:-; kadardır. Orta mek -
•-.-.1-.,..-. ---ı- \..,,.11ıaaı 'htt1""n~an -''a -
t.işmektedir. 

P rofesyoııel ressam ve heykel 
traşların mecmuu 200 ze ya 

kındır. Beş gurupa ayrılmışlardır. 
Fakat bunların arasında bariz sa -
nnt telakkisi farkları yoktur. Mo
dern usul ile çalışan Parth~nis':in 

bir tablosu on bin liraya satılmak
la beraber ressam ve heykeltraşla
rın hayatlarını kazanmaları olduk
ça zordür. Orada da resim ve hey-

keltraşi henüz iktısadi istiklalini 
kazanmış değildir. Buradaki gibi 
tablo ve heykel müşterisi bilhassa 
hükumettir. 

Güzel Sanatlar umum müdür -
Jiiuii hD.,.,.1 • .ı,,~ SP.r.anATle bu 1'9C

mi yardımı temin etmektedir. Umu 
miyetle şahısların veya grupların 
hazırladıkları sergilerin masrafla
rını maarü vek9.leti verir. Onlar da 
bizim gibi her sene bir devlet sergi 
si açarak bütün sanatkArların eser 
lerini bir araya toplamaktadırlar. 
Martta açılan bu sergi Panhelleni
que ünvanım alıt. Bu sergiye bil • 
tün temayüller müsavi hakla işti
rak ederler. Lakin eserler sanat -
karlar tarafından seçilmiş 9 kişi -

tlıan çıkmakta olan "Tiirkiye Bibli 
:0ı:tafyası,, nda memlekette neşriya 
~~ takip ettiği ııe~·rl görmek müm - -----------------------------------------------1 
t lldür. 938 yılının ilk altı ayı zar - G ••t •• l)" ll götüren yollar •• O yollar getirme-
brtdaki ne riyata ait son ~ıkan bib- o ur en 1. o ar yen yollar •• o yollar ıözyaıı tane-

)'ografyadan şunu öe-ı-eniyonız: lerlnin akıp ıittikleri sonsuz yol • 

ı_ l\Jtı ay içinde Türkiyede 1224 ki· G • e y ll ]ardı. 
~ \'e risale çıkmıştır Bunların 528 i et l r m ıy en o ar Enincandan ayrılan yollar var· 
~ Yal ilimlere, 284 ü tatbiki ilimle- dı. 

ltt "e ancak 192 tanesı' edebı·yata a- Erzincana kavuşturan yollar 
lr. Erzincanda bir kuş var, :•••••••••••••••••••••••• voktu. 

t l>ernek ki edebiyat bizim neşriyat Kanadında gümüş var. t YAZAN : 
q•r Y lirim gitti, gelmedi, 
tıt~ a~~nıızda da üçüncü dereceye düş Elbet bunda bir iş var. Ak G •• d •• 
•lt tur, ve bütün neşriyatın ancak Hoy balam, balam, balam, t Q Un UZ 

ıda birini tutmaktadır. l / • 
ıı Yoluna kurban o am ı •••••••••••••• •• ••••• ••. 
llrıun sebebi meydandadır: v · 'l' e saıre .... 

tıtı ~l'kiye büyük bir inkılap geçir -
li l~ır. İçtimai ve ikhsadi telakkile -
~~·ı •ltUst olmuştur. Her şey yeni 
~~ Ştan Yapılmış, yeni ölçülere göre 
•l~U~nıuştur. Hayatı anlamak, gidi
llıtılt1 öğrenmek için içtimai eserlere 

Yaç \'ardır 

l SQnr.. b . ." .• k . • c 
1 

.. ugunun o uyucusu mazı ı-
>ıı~ &kasını ke!miş gibidir. O yeni ha 
•ttt 11Yntak için teknik malumatını 
>ııt ıtnıata muhtaçtır. Önündeki ha
~ltı 011

• bunu emretmektedir. Onun 
'~rtı d~ Yeni nesil teknik eserlere e • 

t trııyet vermektedir. 

tlh·de'btyat, btltün dttnyada olduğu 
ı, b' d '-'ete ıt e de yavaş yavaş ricat et . 

t~\t lllecbur olmuştur. Artık mavi 
t\ild ~"• her;rak denizden, camdan. 
lııt bert., hUlbUlden luı'hsf!den mevF.u
lt~lt~nkU ntiali alakadar etmekten 

~~~==br.ıı:=::-=-=-=--==---==-=-
Özür Dileriz 

l'tı~~ bn sayfada intişar eden "oto
dıııı nıı. şimendifer mi?,, ya:ıısın· 

' ka " ~..... rıın alakadar olmıyacağını 
.. etti~· 

~ı\11 &ırniz bazı teknik malumat 
'11nııştı, Muharririnden özür di-

Erzincandaki kuş çepkenleri gil 
müş kılapdanh, şalvcrı dök

me, kuşaiı dal püsküllü, topukla
rı kınalı palaz gelindi. 

Yahut .. Siizme ela gözleri yay 
kaşlı, lepiska kakülleri kıvrım kıv 
rım, entarisi yedi kırma, bllriim • 
cilğU belden !':tkma, heli gümüş ke
merli, baıı aHın takılı yavuklu kız 
dı. 

Belki de .. Giil sarısı yanaklı. kili 
esmeri dudaklı, yanık bağrı kun
daklı, tek koyunu geleceğe adak- · 
lı bir ölglln tne anaydı. 

Doğrusu... Hem gelindi, hem 
kızdı . Hem Anaydı. hem kardeş. 

Hem ataydı hem nine, Hem can 
kurban eden bir C§. 

Daha doğrUStL .. Biltün bir bel -
deydi •. 

O beldenin bütünil, Tannnın yı. 
b gUnll, bayle bir ses verirdi. bu 
sesi verirken de 3:1 içinden erirdi: 
yarim gitti gelmedi, 
Elbet bunda bir iş var. 

Yar .. Hey ~eni bildiğim Tanrı! 

Sen onu bilir misin? Kişiler sevil
meye, sevişmeye ~örsünler. Hep 
al blrblriDe ylrdır. 

(Palaz gelin) in (yarim) dediii 
yar, yavuklu kızın (yarim) dediği 
arkada~ıdır. Hasretten ölcün taze 
ananın (yarim) dediği yar, ak.saçlı 
ninenin n beli bükük atanın (o· 
ğul) dedikleri yardir. 

Böyledir de o (yar) ler neden gi· 
dip gelmiyorlardı. Pekçe vefasız 

mıydılar? 

Sus! Erzincanlı vef asu: olmaz. 
O, Türktür. 

Yoksa se\'gisiz mh·diler', 
Sus! Sevgi en büyiik kuvettir. 

Türk, en kuv\'etlidir. Demek ki 
sevginin en kuvvetlisi ondadır ..... 

Öyledir de neden giden gelmi -
yordu? 
Sorduğun doğrudur, hakhdır. a· 

c1dır Erzincanlı kardeşim. "Elbet 

bundA bir i var., dı. 
Bunu bukalanna sorma. Ceva • 

hını kendin veriyordun: 
11Ho11 balam. balam, balam,,, 
"Yoluna kurban olam!., 

Sen, ıevgi ve hasret ateşinin kiil
lenmemesi l~in kirpik dipleri ya
nan gözlerini yollara dikmiştin. O 
yollar ki gelmek isteyenlere yol 
verselerdi o yollara kurban olacak 
tın. 

O yollar :amm yollar •• O yollar 

E rzurumdan aynlan, Enum -
ma kavuşturmayan; Kemah 

tan aynlan Kemaha ka,'ttşturma
yan, şuradan ayrılan, şuraya ka -
vuşutrmayan yollar gibi .. 

Hey yarattıklannı ve yaratık -
lannı bilen Tannm! Sen bunu bi
lir misin? Ben bilirim, söyliyeylm 
sana: 

Bu yollann adına (yol) ıuzluk 

ve (yolsuzluk) derlerdi. 
Türkün tuttuğu yol, bu çifte yol

ıuzlutu yolladı, ve Anayurdu (yol) 
ladı. 

Söz oyunu yapmıyorum. Toprak 
tan, taştan, granitten, ağaçtan. de
mirden, çelikten.... ve ... Alın terin
den bir hakikat bildiriyorum: 

Enincandan, Kemahtan riden 
ylr, dilediff ,rün delil. dilediği da
kikada yArine kavuıacaktır. 

Ve eski türkünün Anavatanca 
yeni ıtüf tesi hu olacaktır: 

Erzlnranda blr kU8 var, 
T< anadr"'ltr qümiiR var. 
Y tirim nitlf!r11e fltllr 
Bunda bllytlk bir 18 oar. 
H ou Atam atam. atam, 
Yollarına can atam! 

KarabUkteki fnönUyil, Erzincan 
daki Çetinkayayı, Ankaradaki Ba
yan, Dumlupınardakl Mehmedl, 
Türkiyedeki Fatmayı, ve hepsinin 
özil olan Atatilrkü, hep birlikte bir 
defa daha analım. 

lik bir jürinin kontroluna tabidir. 
4 heykel, 4 resim, 4 gravür, 4 te 
tezyini sanatlara aid olmak üzere 
16 mükafat vardır. Mükafatlar 
1500 lira kadardır. Bu mükafatı, 
ınadalyayı ve diplomayı alan eser
ler sahibinde kalır. Aynca 4000 
lira maarif vek&.letinin, 6000 lira 
paytaht nezaretinin senevt tahsi· 
satı vardır. Nihayet dört beş bin 
lira da mali müesseseler ve resmi 
daireler jürinin tavsiyesiyle müba 
:yaatta bulunurlar. Demek ki sene
vt tablo ve heykel satı§l 12-15 bin 
lira arasındadır. Kısmen sanab bes 
lemek endişesine dayanan bu yar
dıın ile elde edilen eserlerin çoğu 
matlup keyfiyette eserlerden mü -
rekkep olmadığı için doğrudan doğ 
ruya resim müzesine konmaz. Ek
serisi villyetlere dağıtılır. Umumi 
yetle jürinin bir tabloya verdiği 

para 200 ile 700 ve bir büste, hey
kele verdiği para da 300 ile 400 li
ra arasındadır. 

Bilhassa, Avrupada :zenci kadın şim
di çok rağbettedir. En mühim tica
ret merkezleri Macaristan, Almanya, 
Avusturya ve TUrkiyededir. Bilhas
sa Türkiye, Mısır ve Suriyeden ge
len Şarklı kadın ticaretinde en bü~ 
yilk transit yeridir. 

JI.. 
Ba izahatı, salihlyettar bir •tı~ 

dan dinleditfm saman yürefim cızı 
etti. Yalnu Türkiyenln bu meseled& 
adı seçmesinden detfl, kadın denen. 
mablôkun, pamuk ıibi, petrol gibi, 
her hancl ham blr madde ıibi pa
zar.da satılan mahltik olmasından in
san tarafım utandı. Bütün ideoloji
lerin, ahllkın, felsefenin. edebiyatın 
o kadar kıymet verdiği, yükselttlti, 
ana sıfatı karşısında boyun eğdiği 
bir mahliıku, küfelere yükleyip pı• 
rasa gibi satan insana ve insanlığa 
acıdım. . 

Y unantstanda abide pek nadi-
ren yapılmaktadır. Bunlar 1938 senesinde 13 kinunuevvel1 

da yerli sanatkarlara veril _ nilııhah htanbul ea:ıetelerinde, emni
mektedir. Easasen bu abide _ yet miidUrliiğiinün yalnız yirmi dört 

saat :r:arfmda lstanbulda dört ran
ler gayet basittir. Hemen he - devu evini kapath{,'lnı okuduğum 
men ekserisi bir tek figürden i- zaman, Milletler Cemiyetinde çah
barettir. Kompozisyon yokutr. Plas ıan kadının :-;özlerini hatırladım, yii
tik sanatlar umum müdürü Pre - reğim bir daha cız etti. 
velakis: "- Ben burada kaldıkça Bevaz kadın ticaretine ka~ milca
Jcompozisyon yaptıramıyacağım. dele ~den devletler arasınde Tfirki
Zira kompozisyon bir mucize g1 - ye de •ardır. Ra mesele muhtelif de
bidir. Muvaffak bir eser olmazsa falar birim memlekette de, gazete- ı 
son derece iğrenç oluyor,, diyor. lerde de mevzuu bahsolmuş, hliku-

metin sıkı tedbirler aldrğı yaz1lm1ş-
Panhellenik - sergiden başka dev tı. Alınan bütün stkt tedbirlere ral-

let her iki senede bir Venedikte a- m<'n 3:irmi dört ~aatte dört randevu 
çılan beynelmilel sergiye de işti- evinin kapatılma!n, hastalıltn itin 1-· 
rak etmektedir. Orada daimi bir çln denm ettiğini ~österir. 
sergi binası yaptırmışlardır. Vene- Fuhuşla milcadele, insaniyeti he- 1 

dik sergisine Garp milletleri gibi def tutarak yiirüyen bir cemlyetht 
Yugoslavlar ve Yunanlı1ar da işti- ba~lıca vazifesidir. · 
rak etmektedirler. Her iki senede Aksi takdirde insanı köle yapıp sa
bir iştirak ettikleri bu sergi için tan orta ça~ ile, kadını köle veya 

·· d ·ı ı 1 15 il d h emtia telakki edip satan medeni \ 
gon erı en cs~r er m yon ra 1 . t" f k k 1 !> 

cemıye ın ne ar t n ır. 
miye sigorta ettikleri halde mas - . 
raflan 3500 lirayı geçmemiş ve Yu 
nanlılar satış işinde milletler ara
sı beşinci d~receyi almışlardır. 

Bundan başka hemen her sene 
memleket içinde yabancı bir mil
letin sergi açmasını temin etmiş -
lerdir. Mesela 1937 senesinde Po
lonya sanat ~ergisi ile Çekoslovak 
gravür sergisi açmışlardır. Bu se
ne nisanda da Bulgar güzel sanat
larına ait bir sergi açacaklardır. 

Sanat sahasında Güzel Sanat -
lar umum müdürlüğünün yaptığı 
en çok dikkate değer şeylerden bi
ri de muhtelif mevkilerde gele -
cek sene açılış törenini yapacaklan 
üç paviyondur. Biri Hidrada, biri 
Delide biri de Mikonos adasında o
lan bu üç paviyon sadece atölyeler 
den ibaret olup ressam ve heykel
traşlara hasredilmiştir. Yunanis -
tanın en güzel peyzajları içinde in 
şa edilmiş olan ve her biri 20 atöl
yeyi ihtiva ~cien bu üç paviyonda, 
yerli hatta ecnebi sanatkarlar üc
ret vermeden, bir, iki, üç ay mi -
safir olarak kalacaklar ve orada 
rahat çalışabilmek için her türlü 
konforu bulacaklardır. Yalnız ye
mek masrafları kendilerine ait o-
Iacaktır. 

Bu izahattan anlaşıldığı veç -
hile kardeş Yunan milleti i

le müvazi olarak sanatlanmız in
kişaf etmektedir. Onlar paviyon 
açıyorlar, biz daha geçen seneden 
itibaren fırkanın yardımı ile res
samhnmızı memleketin muhtelif 
peyzajlarını yapmak üzere harcı -
rah ve tahsisat vererek cenup, şi
mal ve şark vilayetlerimize yolla
dık. Onlar Panhellenique ~gller 
yapıyorlar. Biz devlet sergisi yapı 

yoruz. Onlar sanatı himaye etmek 
için mübayaat yapıyorlar. Biz cum 
huriyetin ilanındanberi bu hima
yeyi !dame ediyoruz. Onlar Akro -
polda büyük bir güzel sanatlar 
mektebi yaptınyorlar. Biz Millet 
Meclisini istiab etmiş bir sarayı A
kademiye tahsis etmiş bulunuyo -
ruz. 

Dostlarımızdan aldığım izahab 
müteakip sorduklan sualler üze • 
rine ben de bu sahada yapılan işle 
rimizi anlattım. Ve kendi tecrü -
belerimizln kCı.fi gelmediği yerde 
büyük fedakarlıklarla Avrupalı -

lardan yaphğımız istifadeleri an -
tattım. Rejimin güzel sanatlanmı-

. za verdiği ehemmiyeti takdir edi -
yorlar ve hayranlıkla karşılayarak 
''Kemal,, in oradan da geçtiği bes
belli., diyorlardı. 

Hülasa bütün güzel sanatlar sa-

hasında komşumuzla aramızda tam 

bir müvazenet tnevcuttur. Yalnız 

iki noktada onlar bizden evvel dav 

ranmışlardır. Birincisi biltiln sa -

nat teşekküllerini bir araya top -
layan gilzel sanat mensuplannın 

kulübüdür. Bir kaç ay evvel Ati -
nada tesis edilmiş olan bu kulüp -
te, bütün ya'l"atıcı sanatkarlar, res
samlar. heykeltraşlar. mimarlar, 
hattA musikişinaslar ve tiyatro mü 
ellifleri mukayyettirler. Bu kulü -
bün masrafian payitaht nezareti 
tarafından verilir. Bazı masrafları 
da büyük sanat sergisindeki mü -
bayaattan alınan yüzde onlarla te
min edilir. Bizde on on iki sene ev 
vel Alay köşkünde nüvesi kurulan 
bu teşekkillün tekrar ihyası şüp -

(Arkalı 8 incide) 
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Cümhurreisimizin, Karabük 
ve Çerkeşteki Tetkikleri 

l•met lnönü'nün •on •eyahatlerine ait yeni bir intıba 

Büyük Sanayi Merkezimizde 

lnönü, Fabrikanın Her Köşesini 
Sonsuz Bir Dikkatle Gezdi, 

• 

Sualler Sorarak izahat Aldı 

nonunun çetin sualleri genç mü
hendislerimizi hayli terletmiştir. Az 
sonra içlerine girdiğimiz binalar Su
adiyenin o beşhur binalarını iptidai 
addettirecek derece konforlu ve mo
derndi. Bir gün Karabükü görmek 
fırsatını kazananlar mübalağa say -
madığıma inanmakta tereddüt gös
termiyeceklerdir. 

Bundan sonra İnönü, mühendisle
ri kabul etti. Reisicümhurumuz çok 
kı:ıcı :ı;:;ımonib n~ronrtl~I fne:iH7 li<ıA• 

nındaki pratiğini artırmak fırsatını 

kafi derecede bulamadığı halde 
Karabük, 13 (Hususi surette gi- Hinksle terciimansız görüşmekte hiç 
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Avrupanın 140 kuruşluk Meyva 
Tuzlarına mukabil 

• 
• Ikı Dört 60 sekiz l OO kr Şışe 25 • misli 40 •misli •~su • 

HASAN 
O 
.. •• zu Me.yva 

l!tihasızhk - Hazımsızhli - Şişkinlik • Bulantı • G~ı .. 
Sancı • Mide bozukluiju • Dil • Barsak ataletı • 
inkıbaz Sarılık Safra • Karaciijer Sıkıntı .. 

Sinir • Horlamak ve bütün mide ve barsak 
rahatsızlıklarına karıı 

HASAN MEYVA ÖZÜ Kullanınız 

k · · de ~e Mide için her yemekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım barda su ıçın l' 
müshil için her sab~h vey.~ ~ece yat~rke~ ~ç karnına 1-2 çorba kO~t) 
yarım bardak su içınde kopurterek ıçmelıdır. HASAN MEYVA h. .. 

d 1 b . h ·•~ . n'atJıs• meyvalardan ve mcyvaların özlerin en yapı mış ır aru~aı sa .tJ· 
Avruua ve bilhassa fruriliz meyva tuzlarınd~.n da.ha vüksek oldu~~ o
yetle sabittir. Buna rağmen Avrupa meyva ozlerınden beş ~ısl~ ~ 
cuzdur. HASAN l\IEYVA öz-O yalnız bir türlü olup şekersızdır -ve 

köpürür. ____.. 

den arkadaşımız bildiriyor) _ 1nö- f!t ~. zorluk çekmiyordu. Cümhurreisimi-
nüyüKarabük fabrikasının önüne ko fi • zin huzuruna çıkmaktan büyük bir , 
nulan rampanın etrafında fabrika ~l:~r!i' heyecan duyduğunu tekrar tekrar 
müdürü, inşaat şefi ve fabrikanın söyliyen Hlnksin şu sözleri hala göğ 
diğer memurları, işçileri karşıladı- 7 sümü kabartıyor: 
lar. _ Diivanın en hiiYffk -;e~iz fah - . Yaşalar alkışlan ve alkışlar ya- riknsına miidiirliik etmis bulun-
şalan takip ediyor. Onun peşinden maktan cecıaret alarak söyliiyo -
hepimiz, Balkanlann en büyük fab- n 1m: !\fesai '5avanı memnuniyet 
rikasma giriyoruz. dej?il, -sayanı ha~·ret bir hızla i-

Fabrlkaya girişimizden · itibaren Jerlem"stir. Runu Tlirk i cisinin 
müdür Azmi ile Sümerbank umumi essiz öğrenme ve calıcıma istida-
müdürü Nurullah Sümer, CümhÜr- dına horc1uvuz. Kazandığınız bu 
reisimizin mütemadi suallerine ce- fabrika İngiltere ve Amerikaıta-
vap yetiştirmiye uğraşıyorlar. ki cmsnlile mukayese edilemiye-

• Verilen cevaplardan öğreniyoruz ki, cek derecede miikemmel bir eser 
fabrika önümüzdeki eylulde tamam- olacaktır. Tiirk isrisile fabrika de 

landığı zaman 45 milyon liraya mal Cümhurreuimiz, Kastamonudan ayrılırlarken ğil. cihan kurulabilir. 
olmuş bulunacaktır. Yılda 300 ton İsmet İnönünü takiben tepeden ay 1 
çelik verebilecek olan fabrika 24 sa- Türk emeği Türk i1çi•i esseselerin direktörlerinden daha rılırken dağların ortasında yükselen 
at üç vardiya halinde durmadan iş- müreffehtirl:r. M~t:hassısı .amele _- büyük esere gözlerim heyecanla ya-
liyecek ve 2500 amele çalıştıracak- Bir aralık, İngiliz mühendislerinin ler çalıştırdıgımız ıçın asgarı .. yevmı- c;ararak baktım . 3 Nisan 937 tarihin- ! 
tır. Fabrikanın itmamı için şu anda vaziyetleri hakkında izahat istedi. ye 160 kuruştan başlıyor. Yuzde el- de Başvekil İsmet İnönü şu da~ba-
4000 amele ve 100 ecnebi mühendis Muhatapları: lisi 160 ile 180 ~uruş arasında .. yev- şına bir temel taşı attığı zaman ben 
uğraşma'ktadır. Fabrikada çalışan - Bugün, dediler, bu fabrikaya miye alır. Beş lıradan fazla g~nde- yine buradaydım . Bir ıssız dağ ba-I 
mühendislerimiz ve memurlanmız yabancı eller tek çivi bile çakma - lik alanlar da pek çoktur. Sıhhı ba- sına atılmış olan taş parçasının üze
için beş ev, altı apartman ve kırk o- mışlardır. İnşaatın bir kısmı muay- rakalarda asri hamamları. hastane~e ;inde bugün Balkanların en büyük 
dalı bir otel ve İngiliz mühendisler yen bir plim dahilinde müteahhide ri ve kendilerine ucuz yemek te_mın eseri yükseliyor. Tavsiye ederim. ~eş 
için de on bir tane muvakkat pav- yaptınlmıştır. eden bir tabldotları vardır. Eskıden sene sonra buradan gecmek fırsa-

1 yon kurulmuş bulunmaktadır. Plan- Diğer kısmı da İngiliz mütehas- sıtmadan bir nebze çekiniliyordu. tını bulunuz. Orada Balkanların en 
lan Prost tarafından hazırlanmış sıslannın nezaretleri altında, fakat Fakat geçen sene yazında bataklık- renkli ve en zengin şehrini bulacı:ı.k
olan 56 yeni daire tamamlanmak ü- tamamen Türk amelelerine yaptırıl- lara döktüğümüz binlerce teneke ma sınız fnönünün Erganide tuttuğu 
zeredir. maktadır. Emir buyurursanız İngi- zot sayesinde tek vaka vermedik. toprak altın olmuştur. Burada tut-

Fabrikanın telgrafiıanesi ile has- !izleri de huzurunuza davet edelim. Burada inşaat iki yıldır sürüyor. Bu tuğu taş da mutlaka şehir olacak. 
tanesi de evleri ve apartmanlan ka- İnönü bu suale: müddet zarfında dört bin insan için-
d d d . B 1 ··ğ·· l · • Karabükten ayrılırken ar mo ern ır. un an go us erımız - Çok iyi olur. Onları da dinliye- de yalnız iki kişi ölmüştür. Bunlar-
kabararaktan dinlerken, amelenin Hm, cevabını verdiler. Zaten Cüm- dan biri iki vagon arasında ezilen bir .. . . . b""k f b "k 

- k ( ~ı d k k f b · · . . . . . . . Cumhurreısımız Kara u a rı a-yure ten yaşa, arı arasın a o a hurreıs.mız, kendısıne fabrıkayı bı- amele diğeri de vinç altında ezılmış .. . d- , .. 
'k r · t"h 1 k d . • ' sından Karabuk ıstasyonuna onou-rı .. ası tafı ıs 1ı sa ı~mını, sor;ah ~ raz daha tetkık imkanını kazandıra- bir İngiliz mühendisidir. Bunlar da ğü zaman saat tam 
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yüksek ırın an gezıyoruz. e erı cak olan hiçbir fırsatı kaçırmıyor, bu kazava doğrudan doğruya kendi . · 
1 

d 1 
·· - ·· kw .. ik. b. b. · . • cıvan halkla ve Safranbo u an ge · gundc uç yuz ton omur yapan ı •ç ır davete ıcabetı zahmet saymı- ihtiyatsızlıklan yüzünden uğramış- . . d K .. ··k 

yüksc_k fınnı da görüyoruz. Çelik- yor. Kendisine izahat verenlerin ri- lardır mış mekteplılerle doluy u. . ~çu 
hanede karşımızıa çıkan altmış beşer calanna rağmen henüz tamamlan _ I .,: ··h d" • .. l • Yıldızın gözlerini yaşartan b~.r e -

. • ngı rz mu en ı•ın •oz en 1 k d ğ sözler Cumhur-tonluk dört muazzam çelik ocağı ü- mamış olan kısımları gezmekten, j?Ör yecan a o u u u şu · 
· · · · · k ••tehassis bıraktı· tihar duygulanmızı hayret derecesi- mekten, vazgeçmiyor. Bu uğurda in- Bu izahatı da derin bir dikkatle reısımızı ço mu · 

ne vardırıyor. En sonra haddehane- cecik iskelelerden geçmenin tebli - dinliyen Reisicümhurumuz, bu uza- "Ulu Başbuğ, 
·· b 1 k · · - lm kt bil k. · ' 1 v Biz kılıcınız ve kaleminizle varatılan de tamamlanmak uzere u unan P.Se- esını gozc a a an e çe ınmı- yan dolaşmanın yorgun ugunu dny- , 

1 
•
1 

d 
1 G ·1 • •-· d · · • . ~ yurdun çocukları size hoş geıd n z: er 7-rin azametini ihata edebilmekten ta- yor. emı erın mR.l'i.tne aırelenne ı- mıyacak derecede neşelı gorünüyor- Y d nun ve ulusunun en b!iyüğilnü yeni 

mamen aciz kalıyoruz. nen dik basamakları andıran merdi- du. Fabrikadan Yenişehir adı alan Y~~l udağlarla çevrili olan bu toprak ü!!-

İnönü. elli beş dakikada bir ucun- venlerden adeta gene bir amele çe- bir tepeye yapılmış olan yeni binala tilnde biltlin Safranbolu çocukları adına 
dan öbUr ucuna ancak varabi.ldiği- vikliği ile inip cıkıyordu. n görmek iizere çıktık. O zamana seUımlıyorum. Biiy!ik Bnşbuğ; senin ö_nün-

ml·z fabrikanın her köşesine sonu gel Amele vaziyetile de yakından a- kadar mühendishanei hümayunda o- de sesim tltriyordsn bilikrsln kdl·~ıu senı saenn-I 
. . . .. . . •. . nemden, babam an ço sev ı,. m ve 

mez bir dikkatle göz dikiyor. Çok va- 18kadar oldu. Kendısıne ızahat ve- kutluğu yuksek makıne ılmının bu Safranbolu çocukları adına selAmlamak 
ltıfane suallerle muhataplarını mil- rildi: sahada mütemadiyen tetkik ettiği e- kıvancına erdiğimdendlr. • Safranbolunun 

- Burada amele bazı küçük mil- serlerle beslemls bulunan İsmet t- (ATkan 9 uncu.da) temadiyen konuşturuyor. 

IOGININI 
KAN ve DERMAN 

ik ve 

1 GENINf 
Terkibinde bulunan kinin, çelik, arsen ıade B O . : acı nebatat hülasalarile tababetin f~vk:ttiğİ 

ehemmiyet verdiği ve şayanı hayret muvaffakıyetler tem 

bir devadır. tıJt· 
. i ü n basta 

lorcNINE Uzun ve kısa ateşlı ve ateşs z s re . . ıcarı-B l 1[ : !ardan sonra gö~ülen zafiye~, halsızlı~anda· 
sızlık hallerini mucize gibi pek kısa bır zamanda ızale eder. rısıı:· 

w lt İ t'h ı açar denna · ki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoga ır. Ş ı ay engı· 
· · lik · 'ld"n soluk r lığı giderir, vücuda daima gençlik, dınç verır, cı ı 

ni canlandırarak pembeleştirir. dı!· 
. . k b. arkadaşt . 

BIOGENINE Sinirlerın kıymetlı v~ sadı ır " rnuhitiilı 
J • Sinirlere kuvvet verır. Hastayı v w • 1 ndı· 

usandıra~ bir .. ok isabi buhranları en çabuk bir zamanda şıfa(a:etO-
~ · ·· l' ıanlara nr. Hiçbir sinir ilacı: Nevrasteni ve isterıye mupte a o 

GENİNE) kadar istifade temin edemez. i· 
evrasteıı 

Gençlerde görülen ve çok defa n evşel<-
den mütevellit olan iktidarsızlık ve bel g 

ile SABAH. öGLE ve AKŞAt.4 
d. 1 . . . f çalayııııı· Her yemekten sonra muntazaman ıt ennızı ır 
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Cümburreisimiz 
• 

Köylü ile Haşhaşa 
lnönü, Karşısına Oturan Köylüleri Çekingenlikten Kurtarabilmek için, 

Müessir Bakışlarının En Samimi Şefkatini Kullanıyor, Her Cevabı 

Şayan1 Hayret Bir Dikkat ve lsrarla Dinliyor, Soruyor, Soruyor 

Kararın Temelini Atıyor 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ve Arasıra Küçük Defterine Müstakbel Bir 

A nkara, 13 (Hususi surette gi
den arkadaşımız bildiri

yor) - İsmet 1nönünün dün ak
Şarn nihayete eren sekiz günlük se
yahati millete de milletin büyük 
reisine de mütekabil bir çok derin, 
taze, sıcak ve müsbet duygular 
llham etti İnönü, bu seyahati ile 
her şeyden evvel yurdun en ha
rap tarafını, yani kalbini imar et
ti, bü~ matemin yarası ile ha
lt ayni şiddetle sızlıyan yürekler, 
bu seyahatin sıcak temasları ile iç
lerine doğan taze ve büyük ümit
lerde yeni bir teselli merheminin 
tnüessir yumuşaklığını buldular. 
İnönünün küçük muhtırasının 

8ahifeleri bir operatörün kalın 
tnuayene defteri gibi, sayısız teş
hislerle doldu. Cümhurreisımizin 
köylülere sorduğu sualleri istif
hanı işaretlerile nihayetlenen şu 
geniş manalı cümlelerle üade ede
biliriz: 

- Ne kadar arar.in var? Köy
de senden çok arazisi olan \"ar 
bu? Senden az arazisi olan var 
lrıı? Onlar ne kadar araziye sa
hiptirler? Bu arazinin ne kadarını 
~ basar, köyün nüfusu ne kadın"! 
~aç hanesi \•ar? Sen ~a~ nüfusll 
bakıyorsun? Kaç hayvanın var, 
llelerdir? Köyünüzde gurbete gi
denler çok mu? Niçin, nerelere 
tidiyorlar? Ne kadar kalıyor, ne 
ltaıanıyorlar? Dönenler ne kadar 
Para getiriyor,.. neler anlatıyor ve 
llelerden şikayet ediyorlar? Neler 
11-k":raini•, neyle dceTDİnH:? Ne kn· 

dar, nasıl mahsul alırsınız? l\lah
~UlünüzU nerelere satarsınız? O· 
tırna, yazmanız var mı? Köyü-
~Uzde nıektep açıldı mı? Kadın
~rınız ne~ le me§gul olurlar? Giy
dıklerinizi nerelerden, kara tcda
tik edersiniz? Pahalı bulduj;'Unuz 
kyler nelerdir? Köyünüzün nele
l'e ihtiyacı vardır? 

°L" öylülerimfzin asıl yaralarını 
"- deşen bu suallere verdikle

ti cevaplar bugün zaman zaman 
gi~li kalmamış bir tek hakikat bı
rakmamıştır. 

Çünkü köylülerin bu suallere 
\Jerdikleri bütün cevaplar bir çok 
Yeni sualler doğurmuştur ve te
ferruata taalluk eden her yeni 
~al yeni bir cevap doğurduğu, 

er yeni cevap ta bir yeni suale 
Y.oı açtığı için lnönünün. sayısız is
~1fharnıarı birer halka gibi bırıLir
Ctine geçerek hakikatin ta ruhu
~~ kadar varan uzun bir zincir t.!~
ıı etmiştir. 
O kadar ki, Cümhurreisimız. şu 

~llda bir çok yeni hakikatıarle 
~~likte bazı malum acı ve eskf
\t ış dertlerin meçhul sebeplerini 
t e Çarelerini de olanca tef errüa
bı ile kavramış, bizzat keşfetmiş 
Ulunnıaktadır. 

k.allu samimi ve - mübalağnya 
ta P.•lrnadığımdan emin olarak -
bt tıhi diyebileceğim konuşmabn 
y ter piyes muhaveresi tarzında 
tı~~tnak her eli çabuk zabıt katıbt
ı;~~ kolaylıkla becerebileceği kü
J,. hır marifettir. Bu konuşr.ıa
"rı h" 'ltı ıç ayıklamadan, sıraya koy-

lnönü, halk arasında ---............................ _ ............... .. 
Yazan: 
Naci 

·Sadullah 
------·· 1 ,_ .............. - ...... -.w 

Şef imiz Kastamonide 
duruyordu. Elime kalemi almadan 
evvel saatlerce, büyük bir dikkat 
harcayarak o konuşmaların er. ka
rakteristiklerini seçmeğe, ayıkla
mağa çalıştım. Şimdi yazacakla
rım, ayıkladıklarımdır. Onları 

seçmekte isabet gösterebilip, gös
teremcdiğimi · de okuyucularım 

takdir edeceklerdir. 

H er şeyden evvel Inönünün 
huzurunda dert yanan Jt:öy

lülerin ne kadar açık konuşabil

diklerini iyi anlatan sayısız m•sal
lerin en kuvveti sini yazacağım. 

Bu konuşmayı sonuna kadar oku
yanlar köylülerin İsmet Inönıi ile 
konuşurken hiç bir muahaz~den 

çekinmediklerine inanacaklardır. 

Köylülere bu derece cesaret veren 

rı Parti binasında geçmiştir. 
İnönü büyük bir masanın 

başında oturuyor, so!unda 
tümgeneral Kemal Kökçe, sağında 
Çankırı valisi Hüsnü Uzgören var. 
Bir meydan kadar büyük salonun 
kenarlarındaki koltuklara da me
buslar, Çankırı hükumet erkanı 
yerleşmiş. Konuşmanın milletten 
gizli olmadığı bizim orada bulu
nuşumuzdan belli. 
İnönü bermutat köylüleri dinli

yor. Her cevabı şayanı hayret bir 
dikkat ve ısrarla dinliyor, soruyor, 
ve arasıra küçük defterine müs
takbel bir kararın temelini a!ıyor. 

Masasının karşısında Çankırı

nın Orta nahiyesinden Yusuf Dur
sun oturuyor. 

Yusuf, iri yapılı, orta yaşlı, dinç, 
cesur bakışlı, tok sözlü. eski, fa
kat temiz kılıklı bir köylüdür. 

• 

1 nönü soruyor: 
- Köyünde kaç hane var? 

- 210. fakat bizimkisi köy de-
ğil, nahiye merkezi paşam. 

- Nüfusu ne kadar? 
- İki binden fazla. 
- Mektebiniz var mı? 
- Beş sınıflı bir mektebimiz 

var ama çocuğumuz çok, dar ge
liyor. 

- Ne kadar toprağın var se-
nin? 

- Yirmi dönüm. 
- Dönüm nedir senin hesapça? 
- 40 amm eni, 40 adım boyu 

olan yer. 
- Ne kadarına su basar topra-

ğının? 

- Hiç basmaz. 
- Hayvanınız var mı? 
- 70 - 80 kadar var. 
- Sen onların tam sayısın1 bi-

lirsin. açık söyle yetmiş mi, sek
sen mi? 

- 80 pa~am. 
- Öküzün de var mı? 
- Bir çift var. 
- İnek? 
-Yok. 
- Tohumu elle mi ekersin? 
- Evet, elle eker, kalburla te-

mizler, tırpanla, yahut ta orakla 
biçeriz. 

- Köyünüzde 50 dönümden 
fazla arazisi olan da var mı? 

-Yok. 
- Hiç arazisi olmıyan ?. 
-Var. 
- Elli dönüm toprağı ::>lan kaç 

hane var?. 
-50. 

- Hiç toprağı olmıyan? 
- On hane. 
- Gurbette adamınız çok mu? 
- 150 kişimiz var. 

- Nerelerde çalışıyorlar? 
- Ankarada, Zonguldakta, ls-

tanbulda, Karabükte. 
- El sanatı da var mı? 

- Kadınlarımız vakit bulunca 
halı, kilim dokurlar. 

- Daha çok kilim mi, balı mı 

dokurlar? 
- Kilim. 
- Kimlere satarsınız? 
-Herkese. 

bı <ldan yazmak, zihin yormadah 
har. Çok sütunlar doldurmanın en 
~t Çaresidir. 

de hiç şüphe~iz ki, Büyük İnönü

nün gösterdiği sonsuz ve samimi 
müsamahadır. Hiçbir fena hakika
tin gizli kalmasını istemiyen ismet 
İnönü karşısına oturan köylülere 
bu cesareti telkin edebilmek ve 
onları çekingenlikten tamamile 
kurtarabilmek için müessir bakış
larının en samimi şefkatini kul
lanmıştır. Çünkü o mcydanıı ko
nulacak olan acı bir hakikatin giz
li bir yara gibi her gün biraz da
ha derinleşeceğine ve her sözün
den her halinden istidlal ettiğımiz 
bu kanaatile o, kökünden kurut
mak istediği dertleri, olanca çıp
laklığı, olanca derinliği, olanca bü
yüklüğü ile kavramaya çalışmış 

ve muvffak ta olmuştur. 

- Bir kadın senede kaç kilim do- ! 

t-a akat hadiselerin manasını kav
'ltı:ak Uğrunda bir parça kafa yoı'
~I)} tan çekinmiyenlerin sac!ece 
lı.ı~y Yazı okumak hevesinde bu
tıer/ltırdan fazla olduğunu düşü
~a •er o üs'übu mecbur kalmadık
tin~erclh etmiyeccklcrdir, kanaa-

eyiın 
Ben b. 

~trı u konuşmaların kısmı a-
lal't 

1~~ Yakından şahit oldum. on
tlot 1nlerken aynen ve tamamen 

etı· ~trı ıın. Yazı masama oturdu-
1· ~ ıarnan o notlarla dolu kağıt
~ On"' 

uınde koca bir yı~ halinde Yazacağım konusma dün Çanlcı-

kur? i 
- Kadınına göre, iki, hazan da j 

üçü bulur. i 
- Ne kazanır buna karşılık? 1 
- Beş, altı lira. i 
- Erkek elbisesi de yaparlar 1 

mı? 

- Yünden şalvarlık, abalık do
kuyup dikerler. 

- Güzel, çok güzel, başka neler 
yaparlar? 

- İplik yapıp satarlar. 
- Kadınlar sizden fazla kaıa-

( Arkaft 9 uneudaJ 
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Cümhurreişini karşılamak için geceyi uykuıuz ge~iren halk y.>llar4a 

lnönü, 

lnebolucla Yarba11 Kayıkçılar Cemiyetinin hazırlaclıfı tenuilı oe tudı kay.A 
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Büyük Sanayi Merkezimi:zde 

lnönü, Fabrikanın Her Köşesini 
Sonsuz Bir Dikkatle Gezdi, 
Sualler Sorarak izahat Aldı 

ı (Ba.~ 6 ncıda) 
ıı 4 

Yarnaçlşnnda pembe birer çiçek Rl-
tıılcııyan gürbüz çocukların adına ı.:ına 
C!erın saygılarımı sunarım. En bfiyu-

I ~nönü.,, 
llonü, bu küçük yavruya yanakla 

1~ okşayarak iltifatta bulundu. O 
"ıan Cümhurreisimize bir buket 
~n küçük bir yavru arkadaşı;ıın 
tnllna heyecanla sarıldı ve İnönü
ıı okşadığı yanağını öptükten son
&e\'inçle haykırdı: 
'Avucunun değdiği yeri öptüm. 

~&rkeşte: 
~ 
Ckeş, 13 lHususi surette giden 
daşırnızdan) - Karabükten ay

ı~ Çerkeşe vardığımız zaman saat 

~o du. Halkın coşkun yaşaları i- Cüml~urreisimiz, onları kendi öz rorııklarım scı•cr gibi 
~:~iiik.umet kon~ğına .. va~an .cu'.11 muhabbetle okşuyor 
ı~r rnız orada yıne koylul~rı. dın yor. Bu suretle hem iş yabancıya git- yük Meclis düşündü. Ormanları ko-
t • Bu çok manalı çok tarıflı ve . h d . 'sı'z kalmıyor rumak ve arttırmak istiyor. Bu ha-~ \la tk" mıyor em ma en ışçı . . 
tı~ ar konuşmaları aynen ya • Hem de köy rençpersiz kalmıyor. yırlı işe siz de yardımcı olun. Ayrıca 

· Inönü 32 doğumlu renç- - Ne giyersin? akıl öğretin. Eksiklerinizi söyleyin. 
'll:ıuhtar Mehmet Tarhana sordu: - Yün ipliğınden kumaş dokur gi- Bizim paramız sizin, sizin paranız bi-
' ?'ie kadar arazin var? yeriz. zim .. Hep böyle baş başa verip ilacı-
' lloksan dönüm. _Kim yapar bu işi? nı beraber arayalım. Şimdi başka is-
' Su basar mı? _ Kadınlar tabii. teğin var mı? 
, Sasnıaz. _ Meyve yetiştiriyor musunuz? _ Damızlık da çok lazım bize. ~e ekersin? ı 

A. - Hayır. - Peki başka? 
, M.rpa, buğday, mısır. - Neden? - Sağlığın paşam. 

- Niçin 
~ ahsul bu sene iyi mi? - Adet olmamış. Köyün başlıca eksikleri 

, U sene zayıf. 
lxeden? 'i . 
•ğrnur yağmadı, 

liayvanın var mı? 
~. l:>oksan koyunum, yüz keçim 

Sığırın da var mı? 
~ lleş ineğim, dört öküzüm, iki 

alll var A. • 
l tın yok mu? 
~i kısrağım var, Atım yok. 
hterkebin? 
\' i tane var 

ıı. araban? 

Sir tane dört, bir tane iki teker 
>a.rabarn var. Dört tekerlekli a
ıa bltraklıyım fakat o kırılınca 
~0k. Edevatı zor geliyor. Sa -
tlı-u~Unduruk gibi şeyleri bula -

~ı· . . 
' lnızde başka ne gibi vesait 

~~k· li· ı babadan kalma sapan. 
" aıa içinizde hiç arazisi olma
'lr rn., v ı. 

ti.ıa.r. Onlara nereden arazi bu -
t'i' Onlar da ırgatlık ederler. 
ı; Ctlen sapan yerine pulluk kul
li0tsunuz? 
bııerrı Pahalı, hem de kullanma -
'!Ilı. 

S· 1Yoruz. 
ı~in k" . k ., \1 oyde eğıtmen yo mu . 
ar .. 

() 
da bilmiyor mu pulluk kul -

ıtıı? 
~· . 
> 

111
Yor. Bizi de çok teşvik edi -

~Pacağız .. 
af\ n·· li :r Ufusun var? 

S;ı~ 
t., ha.kayım! 
Qır b 
~~ en, iki oğul, benim arka -

11~1hernşire, birader, yedi tane 
S arı, 
~itı ,_.: 

~oyden gurbete giden var 
\' 
~ a.r. 
e lı: d 

Qı.q. a ar kalırlar. 
>e ~tten gelmezler. Iş bula -
l 1errderler, bulamazlar, dön -
~ e:r Paralan çıkışmaz. 
~ &elen yok mu? 
l!ltt'· 
~ Uk oluyor. 
lllar 

~oll ne anlatırlar? 
>ı :~ldakta, Karabükte olan
eo lt 0Ylüyorlar. Zonguldakta-
1;,0 U:ruş yevmiye alırmış, kır-

t' y· 
' ırmisini köye getiriyor-

'\. 
'i0:Yetleri yok mu? 

a' ~ad<mi beğeniyorlar. o -
ler ~aatınış. Hariçte inşaatta 
fa~l oşnut değil.. Onları sekiz 

~ası ı8 uğraştırıyorlarmış. 
~?ı a ananlar da oluyor mu? 

- Bilir miyim? Ben de manasını ı Köylülerden birisi evlenme zor-
anlayamadım da diktim luğundan şikayet etti: 

- Ne diktin? - Tam on sekiz parça evrak için 
- Kavak, erik fidanları, masraf lazımmış. Resim pul parası i-
- Nereden aldın? le bu iş onbeş liraya oluyor. Bu da 
_ Eski paz&rdan, akrabamdan. köylüye ev almaktan zor geliyor. 
- Benden ne istersin? İnönü Çankırı valisi Hüsnü Uzgö-
- Orta mektep. renden bu hususta tetkikatta bulu-
- Çerkeşe mi? nup kendisine bildirmesini istedi. 
- Elbette. Ben çocuklarımı fstan- Ondan sonra huzura giren bir mani-

bula gönderdim. Geri kaldılar mek- faturacı Çerkeşe bir askeri alay iste-
tepte. yfoce İnönü gülQl'ek .sordu: 

- Sebebi ne? - Ne yapacaksın alayı? • 
_ Baskı yok başlarında, gözönün- - Ticarete çok yardımı olur pa-

de değiller de ondan. şam. 

- Başka ne istersin? Nihayet kaymakam da İnönünün 
- 'Sağlığınızı . j emir bııyurmss1 üzerine evvela mek-

Bir başka köylünün aözleri tep ihtiyacını ileri sürdü. Cümhurre

Yakuplar köyünden rençber Ozde
mir de suallere şöyle cevap veriyor: 

- Kaç nüfusun var? 
- On iki. Ben bir, iki arkadaşım 

üç, üç oğlum altı, dört tane de kızım 
var. Oğlanın uğlanlariyle on iki edi-
yor. 

- Ne kadar arazin var? 
- Kırk dönüm. 
- Senden az arazisi olan var mı? 
- Benden i.;ç kat aşağı var. 
- Davarın ne kadar? 
- Bir çift öküzüm, iki ineğim on 

beş davarım var. 
- Neden az? 
- Az işte. Ha bak, bir de binek 

hayvanım var. Bazan beni taşır, ha
zan da odun. 

- Derdin yok mu? 
- Köylünün hali malum. 
- :'vfektep yok mu? 
-Yok. 
- Eğitmen yok mu? 

- Yok ama gelecekmiş. Bizim bir 
derdhniz de orman yasağı. 

- Şimdi beni dinle. Orman mem
lekete Hizım. Siz onları yakarsanız 
memleket oturulmaz hale gelir. Bü -

isinin diğer suallerine de şu cevapla
n verdi: 

- Hayat ucuz mu? 
- Burada buğday yetişmediği, 

dışardnn geldiği için ekmek pahalı, 
sebze pahalı. Fakat mesela ev kirası 
çok ucuz. Ben ayda iki liraya sekiz 
odalı bir konakta oturuyorum. Bi -
zim mühim dertlerimizden ikisi de 
su ve elektriktir. 
İnönünün emri üzerine vali, bu ih 

tiyaçlara karşı koymağa çalışacağını 
kaymakama vaadetti. 

En son ol anık f nönüye hitap eden 
köylii kır saçlı bir gençti. 

O da maruz kaldığı suallere Cüm
hurreisimizin coktan kavradığı ih -
tiyaçlan tekrarlama cevabı verdi. 
O çıkarken İnönü güldü ve saçları -
nın ağarmasın:ı üzülüp üzülmediği -
ni sordu. Sonra ilave etti: 

- Sakın üzülme! Benimkiler de 
erken ağardı ama zararını görme -
dim. 

Köylü büyük bir samimiyet ve se
vinçle şu cevabı verdi: 

- Sana zararı dokunmayan şeyin 
bize de zararı dokunmaz. 

Naci Sadullah 

ViROZA 
Her türlü yanıkları, kan çıbanlan, traş yaralan, meme iltihaplan ve 
çatlaklan, koltuk altı çıbanları, dolama, akneler, çocuklann ve bü

yjiklerin her türlü DERİ İLTİHAPLARINI 

EN ÇABUK VE EN EMiN BiR 
SURETTE TEDAVi EDER. 

ViROZ.A ıt:ı1dakta yok. Karabükte 
,ıll 'Ya Varmış. O da yazın. O -
~t:ı,_,a1~ın köye geliyorlar. Zon -
~ ""'t er . Bir güzellik kremi değil, birçok fenni araştırmalardan sonra mütehas-

Q. lt- ışı bırakmıyorlar. Me- sıslar tarafından istihzar edilmiş sıhht ve faydalı bir cfld merhemidir. 
'lt1 °Yden iki kardeş giderse llıılliııll••••••••••İll•••llııiı•--••••••llli •y ~ 

oteki de altı ay çalışı -

Cümhurreisimiz 
• 'lo 

Köylü ile Haşhaşa 
(Başı 7 incide) 

nırlar demek? Rençberliğe de yar 
dım ederler mi? 

- Tabii. 
- O halde sizden fazla da çalı-

şıyorlar. 

- ! ... 
- Başında kaç nüfus var? 
- Eskiden kalabalıktık, 'beş knr 

deş bir aradaydık, yeni tefrik ol
duk. Onlar varken 35 kişi idik. 

- Tefrik olmanız iyi. 35 kişi 

bir evde olur mu? 
- Olamadık paşam. 

- Peynir, ynğ da yapar mısınz? 
-Yaparız. 

- Kim yapar? 
Köylü, çok temiz ve samimi l:>ir 

hicapla kızararak başım önüne eğ
dt • 

- Kadınlar. 

- Tuhaf şey. Onu da mı kadın-
lar yapıyor? 

B u tabii hayretin kendiı::ine 
telkin ettiği kanaati def -

terine J?ecirirken soruyor: 
--Söyle bakalım ne istersin 

benden? 
- Bizim nahiye merkezi vilaye

te uzak, karda, kışta hastalarımız 
oradan vilayete gelinciye kadar 
yollarda dökülüyor. Bu yüzden 
çektiklerimiz çoktur. Başını ağrı -
tır. Bizi ya kaza, yahut ta tam te
şekküllü bir nahiye yaotır. 

- Sarkıntılık, içki filan var mı 
sizde? 

- Yoktur paşam, meraklanma. 
Eski köy hayatı yaşanz biz. 

- Kız kaçırma vukuatı oluyor 
mu? 

- Bak, o oluyor ara sıra . • 

- Meyva, sebze dikiyor musu-

nuz? 
- Meyva tutmuyor, yedmiz so

ğuktur. Fakat aşı yapınca ahlnt 

dayanıyor soğuğa... Biz de 

onu yetiştiriyoruz. Söğüt, akasya 
falan da dikiyoruz. Sebzedenyana 
bamyamız, soğanımız, sarmısağı

mız bulunur. 
- Nerelerde satarsınız? 
Köylü masum bir iftiharla doğ

ruldu: 
- Bu mahsulümüz baldan tatlı 

olur bizim. Kendi pazarımız var, 
alıcılar ayağımıza gelirler. 
İnönü gülümsedi~ 
- Aferin, başka bir isteğin de 

var mı? 
- Mektep isteriz. Hem kiremi

di, tuğlası bizden yalnız hocası 
senden olacak. 

Yusuf Dursun bir iki yutkunup 
asıl derdini de açıyor: 

- Paşam, bizim ormanımız 
yok,· en yakın orman altı saatlik 
yolda, oradan aldığımız odunlan 
da buraya getiremiyoruz. Salıver
miyorlar, iki senedir hayvan güb
resile idare ediyoruz. Soğuk bizi 
meyvelerimiz gibi kıracak. 

• J nönü sağına dönüp valiye 
soruyor: 

- Nedir bu mesele? 
Vali cevap veriyor: 
- Orman kanunu ormana iki 

saatten uzak kalan köylere mah
rukat ve kereste vermiyor. 

- Yusufun köyü eskiden ne 
kadar mesafedeydi ormana? 

Yusuf valiyi düşünmek zahme
tinden kurtarıyor: 

- Eskiden 3 saatti Paşam, şim-
di 6 saat. • 

lnönü kaşlarını çatıyor: 
- Fena .. Balta ve ateş ormanla 

memleket arasındaki sevgiyi kesip 
yakıyor. O yandıkça dert büyü
yor. Peki sen parayla da odun a
lamıyor musun? 

- Alamıyorum. 

- Yolda sevk tezkeresi yok di-
ye jandarmalar çeviriyor, bu yüz
den mahkemelere düştük. Hayvan 
}arımızı elimizden aldılar, odun 
yüzünden çıra gibi yandık Paşam. 

O sırada vali söze karışıyor: 
- Bu, diyor. Sevk vesikalan ü

zerinde tahrüat yapılmasından o
lacak. 

Bu cümle köylüyü isyana sü
rüklüyor: 

- Hayır Paşam, diyor. Kabahat 
bizim değil, kabahat ziraat memu
rile müteahhidin uzlaşamayı§lllda. 

r 
1 , 

' 

Cumhurreisimiz Kastamoni 
elmalarım tetkik ediyor 

Hoş geçinemeyişinde. 
Kanaatini ve hükmünü defteri

ne geçiren Jnönü bir müddet dü
şündükten sonra: 

- Bana, diyor. Her şeyi böyle 
açıkça söylemelisiniz. Aferin sana, 
bu suretle kendi işini de, benim işi 
mi de kolaylaştırmış olursun. 

Inönü'nün çok büyük bir içtimai 
ve ahlaki inkılap arifesinde bulun
duğumuzu müjdeliyen bu vaziyeti 
Yusuf Dursunun cesaretini arttı
rıyor: 

- Paşam, diyor. Bizim bir der
dimiz daha var. Nahiye merkezine 
pulluk ve tohum eleme makinesi 
istiyoruz. 

Inönü valiye soruyor: 
- Var mı bizde bu makineler

den? 
- Var Paşam, hükumet taksit

le satıyor. 
Zeki köylü davasını sevimli bir 

cesaretle müdafaa ediyor: 
- Bizim istediğimiz pulluklar 

onlardaki biçimde değil Paşam. 
Vali Inönüne istenilen tipte pul-

luk ta getirtileceğini arzediyor. 
Tohum eleme makinesi bahsi açı
lınca ziraat memuru da çağrılı
yor. 

Inönü ona soruyor: 
- O makinelerden yok mu siz-

de? 
- Uç +.ane var efendim. 
- Niçin gönderilmiyor? 
- Gönderiyoruz, kullanmasını 

bilmiyorlar, kınyorlar, Paşam. 

Y usuf uzun bir öksüzlükten 
sonra babasına kavuşmuş 

masum bir çocuk ednsiyle: 
..:... Ne münasebet diyor, kulla

namıyacak olsak ister miyiz? Ma
kineleri kırıyor diye bizim kalbi
mizi kırmasın. Bizim köylüler dı
şarda, çağrın soralım, bizim köye 
bir tanecik bile gönderilmedi da
ha. 

Ziraat memuru bu itiraza cevap 
yetiştirmeğe çalışıyor: 

- Elimizdeki 3 makine de bat
tal Paşam. 

İnönü mazur görmüyor. 

- Olabilir, diyor. Fakat o ma
kineler ne kadar battal olsa devir
lerinin iyi makineleri idi, tohum

ların beşte birini olsun temizlerdi 

ya? Bu da hiç temizlenmemesin

den daha iyi olmaz mıydı? 
Sonra kaşlarını ikinci defa çat

tıran bu kanaatini de gizlemeğe lü· 
zum görmü)'br: 

- Mesele basit. Köylünün ara
sizi var, tohumu temizliyecek ma

kinesi de, pulluğu da verilecek. 
Bunları da yapamadıysak, hiç bir 
şey yapamamış sayılırız. 

Sonra temiz, cesur bakışlı, tok 
sözlü, iri boylu, samimi ve sevim
li Türk köylüsüne adeta oğlundan 
özür dileyen bir baba tevazuile 
bakıyor, düşünüyor ve: 

- Peki çocuğum. diyor, teşek
kür ederim. 

- Sağ ol! diye gürleyen köylü 
emeline kavuşacağından emin bir 
insan sevinci ile eğilip uzaklaşı
yor. 

111Zevcim1 Gözlerine 
inanmak istemiyor .. · 
lıte, Fransada Sen Şehrin.de Montreuif ICasabasında 

Emil lolo sokağında 17 Ho. da Bayan Wagner, 
böyle diyor ve ilave ediyor: 

11 O, Bana; Sen 1 O Yaş Gençleşmişsin Diyerek 

Hayretini izhardan 

Bayan Wagner'ln Htocem 
yeni cild unsurunu kul -

lanınazdan evvelki 
fotoğrah 

Kendini Alamıyor ... 

Bayan Wagner·ın l>tr kaç hatta 
zarfında kazandığı şayanı hay

ret güzellik tebeddüliinü 
gösteren fotoğrafı 

"Zevcim Jorj, bu adeta bir muci- derece memnun kaldılar.,, 

zedir, diyor Filhakika iki ay kadar Her akşam yatmazdan evvel pem
evvel, alnımda, gözlerimin ve ağzı - be renkteki Tok::ılon kremini kulla

mın etrafında buruşukluklar ve çiz nınız. Terkibinde Viyana Üniversi · 

gilerim vardı. Bugün ise büttin arka- tesi Profesörü doktor STEJSKAL'm 
daşlarım bu şayanı hayret tebeddüle keşfi olup tıpkı insanın tabü ve ha· 
§aşıyorlar. Onlara yaptığımı söyle -

dim. Yegane cild unsuru olan pem 
te renkteki Biocelli Tokalon kremı

ni kullanmalarını tavsiye ettim. Bir 

çokları bizzat tecrübe ederek şayanı 

hayret semeresini gcrünciye kadar 

benimle alay ettiler. Fakat sonra ba
na hem teşekkür ettiler, hem de son 

yati cild unsurunun ayni olan ve 

genç hayvanların cild hüceyrelerin· 

den istihsal edilen Biocell gençlik 

cevheri vardır. Gündüz için de beyaz 
renkteki Tokalon kremini kullanını~. 

cildinizi yumuşatıp beyazlatır ve si
yah noktalan eritip açık mesameleri 
sıklaştınr. 
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Chamberlayn'in 
Beyanatından 

Sonra 
(Başı 1 incide) 

Londra gazetelerinden Nevs Chr0-
nicle, bu münasebetle yazdığı yazı
da Chamberlain'in beyanatını dü
rüst bir tarzı hareket telakki etme
mektedir. 

Bu gazete, bu beyanatın Fransa 
taarruza uğradığı takdirde İngiltere
nin yardımına koşmıyacağına İtal -
yayı inandıracak mahiyette olduğu
nu kaydettikten sonra şöyle demek-
tedir: 

"Fransaya karşı olan taahhütleri
miz hariç olmak üzere, Fransanın 
mülki tamamiyetinin İngiltere için 
hayati bir ehemmiyeti haiz oldu -
ğunu Başvekilin ilave etmesi la-
zundı.,, 

Fran6rz gazetelerine göre 

Fransız gazeteleri de bu beyan:
ta önem vermektedir. 

ÖVr gazetesi "Kaba sözler,, ser -
lev~hası altında yazdığı bir yazıda, 
İtalyanın bu sözleri fena tefsir ede
ceğini anlatıyor. Diğer Fransız ga
zeteleri, Akdenizde İngiltere ile 
Fransa arasındaki müşterek menfaat 
!erden bahsetmektedir. 

Bunlara göre, bu müşterek men
faatlerin ittifak veya misak rabıta
lanndan fazla İngiltere ile Fransa a. 
rasında beraberlik temin ettiği, hat
ta bu beraberliğin askeri ittifak gi
bi tezahür etmesi için hiçbir mani 
bulunmadığını anlatıyorlar. 

* İtalyan gazeteleri Mister Cham-
lberlain'in beyanatını büyük serlev
lhalarla birinci sayfalarına geçirmek
te ve bu münasebetle vaziyet hak
kında mütalealar da yürütmektedir
ler. 

Messagere, İngiliz Başvekilinin ve 

ni bir şey söylememiş olduğunu an-

Büyük Şef 
Merasimle 
Karşılandı 

(Baş-ı. · 1 incide) 
Ankara, 13 (A.A.) - İstihbaratımı 

za nazaran, Ankara meıbuslan Falih 
Rıfkı Atay, Muammer Eriş, Muhtar 
ile Diyanet işleri reisi Rifat Börekçi, 
Reisicümhur İsmet İnönüyü, Küçük
yozgatta selamlamışlar ve refakatle
rinde An.karaya gelmişlerdir. 

Çankındaki temaalCU' ı 
Çankırı, 13 (Tan muhabirinden)·

Reisicümhurumuz İsmet Inönü, bu 
sabah saat 8,30 da Çankırıyı şeref
lendirdiler. Milli Şefin geleceğini da
ha evvelden haber alan halk ~afak
la beraber istasyon meydanını, dol -
durmuştu. Saat 8.30 da tren yavaş 
yavaş istasyona girdi. İsmet İnönü 
yüzünden hiç eksik olmıyan tebes -
sü.mlerile vagondan indiler. Sabırsız
lıkla· günlerdenberi onun dönüşl.inii 
bekliyen binlerce halk, "Yaşa Inörıü,, 
diye bağırıyor ve alkış tufanı bütün 
meydanı çınlatıyordu. 

Cümhurreisimiz, halkın bu coş -
kun tezahüratı arasında onlara ilti -
fatlarda bulundular ve yaya olarak 
parti binasını şereflendirdiler. Bura
da validen ve daire müdürlerinden 
muhtelif işler üzerinde izahat aldık
tan sonra, halkla ve köylülerle ko -
nuşmaya ve dileklerini dinlemeye 
başladılar ve notlar aldılar. Bu te -
mas, fasılasız olarak üç saat sürdü. 

İsmet İnönü, salonda halkla konu
şurken, dışarda maydanhğa toplanan 
kadın erkek binlerce Çankırılı he
yecanlı tezahürat yapıyorlardı. Saat 
12,25 de Partiden ayrılan Cümhur
reisimiz, caddeleri dolduran halkın 
şiddetli alkışları arasında istasyona 
kadar yaya olarak döndüler. 

Şef, büyük tezahürat arasında An
karaya uğurlandı. 

* Germece, 13 (A.A.) - Reisicüm-
hur lsmeıt İnönü, bugün saat 8,30 da 
hususi trenleri ile Çankırı'ya teşrif 
etmişler ve hükCunet konağında 

!atmakla beraber 'bu beyanatın a- halktan bir çok kimselerle ve mc
teşli harbculuk yapan Fransız mu- murlarla temas ederek ihtiyaçları 
harrirlenn· · h t' . .. d.. hakkında notlar almışlardır. 

ın arare ını son urece • R . . ümh. l2 30 d Anka 
w. • eısıc urumuz , a -
gmı anlatıyor. raya müteveccihen hareket etmiş-

C lıaınberlain' in beyanatı lerdir. 
Londrn, 13 (A.A.) - Dün akşam ============= 

Avam Kamarasında bir suale cevap Bulgar Sadık 
veren Başvekil Chamberlain, demiş-
tir ki: .... 

"İngiliz hükUrneti, Fransız devlet 

adamlarının Von Ribentrop ·un yap -

tığı görüşmelerden daima haberdar 

tutulmuştlll". Londra hükıimeti, İtal

yamn Tunus, Korsika ve Nis talep

leri hakkında da Paris hükUmeti ile 

._pıüzakerelerde bulunmuştur.,, 

Yazılarımızın çokluğundan ''Bul • 
gar Sadık,, tefrikamızı ve Lokman 
Hekimin öğütlerini bugün neşrede -
medik. 

Okuyucularımızdan özür dileriz. 

KA Y1P - 3736 sicil numaralı a
rabacılık ehliyetnamemi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. Süleyman oğlu İbrahim. 

, ~ Hacı Bekir Ticarethaneleri -4-

\ ı 
1 

Muhterem mütterilerine teker ve tekerlemenin 

AKiDE, KURABiYE, EZME REÇEL ve HELVANIN 
Mütehassıs tekerci ustasının elinde, nasıl birer neş'e, 
sıhhat ve derman kaynağı olabileceğini yüz elli sene 

evvel ispat etmiştir. 

Ali MUHİDDİN 
HACI BEKİR 

Merkezi: B~apı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Havalar soğudu, dikl<a+ edi· 
niz: Hafif bir nezle veya 
kırgınhk hissedince hemen 

ahnız. Bu suretle hastahğı 
önlemiş olursunuz. 

NEOKÜRİN sizi baş, diş ve 
romatizma ağrılarından, 
neıBe ve gripten en çabuk 
!ıu~·.;-aran emsalsiz yeni bir 

devadır. 

Bir kaşe 6, Altılık kutu 30 kuruştur. Her eczanede bulunur. 

TAN 14 - 12. 938 

• • .A 

lstıhlak 

Kabiliyetini 
Arttıralım 

Sabah yataktan kalkarken başınız ağrıyorsa 

yahut, nezleniz varsa hiç düşünmeyin 

· hemen bir kaıe 

(Başı 1 incide) 

delalet eder. Biz daha milletin ih
tiyaçlannı çoğaltmak, onların is
tihlak kapasitesini arttırmak, re
fah ve medeniyet seviyesini yük
seltmek mecburiyetindeyiz. 

Binaenaleyh onu tasarrufa de
ğil, medeni bir insan gibi yaşama
ğa sevketmeliyiz ve ancak ondan 
sonra tasarrufa alıştırmalıyız, onun 
medeni insan gibi yaşaması istih
laki arttıracak, istihsali çoğalta
cak ve memlekette iş hacmini ge

Nezleyi ve bat ağnsmı geçirir ve Gripten 

korur - Jsmine dikkat ediniz -

nişlet~cektir. 

Celal Bayann verdiği rakam
dan da anlıyoruz ki, biz dahili is
tihlakin üçte ikisini memleket i-
çinde istihsal ediyor, ancak ' 
dörtte birini hariçten getirtiyoruz. 
Hariçten ithal ettiğimiz eşyanın 
mühim bir kısmını da harp mal
zemesi te~il ettiğini düşünürsek, 
yerli sanayiin aşağı yukarı yerli 
ihtiyaca cevap verdiğini gö~rüz. 
Su halde istihlakin artması ıtha
l~tı değil, memleketteki iş hacmi

T. İS BANKASI 'nın 
939 KUMBARA l·KRAMIYE PLANI 

ni arttıracak demektir. 
32,000 

I 

LİRA M.OKAFAT 
Binaenaleyh tasarrufu olduğu 

kadar istihlaki de teşvik etmek la
zım geldiği kanaatindeyim. 

Hali tasfiyede bulunan 

Lö Feniks Dö Yiyen 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eyllil, 
1 İkinciteşrin Tarihlerinde Çekilecektir 

Hayat Sigorta Şirketi 

Sigortalarına: 1 

11--• iKRAMIYELE R·~ 11 
1 

Tasfiye muamelatının 21-11-938 
tarihinden itibaren altı ay müddetle 
temdidine İstanbul İkinci Ticaret 
mahkemesince karar verilmiştir.Kay ı 

dıkabul edilen ~~acaklar .. üzerinden j 
verilmesi takarrur eden yuzde 15 ve 
yüzde 10 ki, cemaJ! yüzde 25 tevzi- j 
at tutarını bugüne kadar Tasfiye he
yetinden tahsil etmiyen sigortalıla

rın müracaat etmeleri bildirilir. 

1 Adet 2000 
5 il 1000 
8 il 500 

16 il 250 
60 11 100 
95 il 50 

250 il 25 
---
435 

111 
T. iş Bankasma 

Lira hl< 2.000 Lira 
il 
~ 5.000 il 

il 4.000 il 

il 4.000 '' 
il - 6.000 it - 4.750 il - il 

- 6.250 il " 

32.000 • Para Y atırmakra, Yalnız Para Biriktirmiş 

Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de 

1 L-------H_a_r_ic_i __ A __ sk_e_r_i~K-ı+_a._a_+ __ iı~a-ni_a~r~ı~~I 
Kor mınts..kasında ik.ı ve Çorluda ı pavyon yemden ve 21 gün müd

iki top hangarının münak.asası ka - detle eksiltmeye konulmuştur. Ke
palı zarfla y2pt!acaktır. İhale günü şif bedeli 76238 lira 51 kuruştur. 
16.12 938 cuma günü saat 16 dadır. Ilk teminatı 5717 liradır. !hale gü
Kırklarelinde y::.ıpılacak garajların nü olan 19-12-938 pazartesi gü
ilk pey parası ııso lira ve Çorluda nü saat 14 de kapalı zarfla Kilis 

ilk satınalma komisyonunda yapıla-yapılacak garajların · pey parası 
4066 liradır Her iki yerde yapılacak caktır. Şartnamesi 4 lira >mukabi-

l 1 d linde Ankara ve Istanbul Le-garajlara birden talip o an ar için e 
ilk pey parası 6997 liradır. Şartna - vazım amirliği satınalma komis
me ve projt>sini almak ve görmek is yonundan ve Antepte, Maraşta, is
teyenler k:mun"i bedel mukabilinde lahiyede, Adanada, Kayseride as
Çorlu Kor satın&lma komisyonundan keri satınalma komisyonlarından 
alabilirler Taliplerin kanunun 2-3 alınır. Talipler diplomalı mühen
cü maddelerindeki belgelerle birlik- dis veya mimar, olmaları, olma
te belli gün ve saatten bir saat -evvel dıklan takdirde ayni evsafı haiz 
teklif mektuplarını Çorluda Kor Sa- bir mütehassısın inşaatı sonuna 
tınalma ko!Il.isyonuna vermeleri. kadar daimi olarak iş başında bu-

(667) (8655) lunmaları noterlikten musaddak * bir taahhüt kağıdı ile temin etme-
30.000 metre tayyare kanat be- leri ve bundan başka asgari 78000 

zi müteahhit nam ve hesabına ka- liralık bu gibi işleri yapabilecek 
palı zarfla eksiltmeye konulmuş- vesaiki ihale gününden 8 gün ev-
tur. Tahmin bedeli 44290 R. mark- veline kadar Kiliste askeri satın-
tır. İlk teminatı 3232 R. marktır. alma komisyonuna vermeleri ve 
İhalesi 17-1-939 salı günü saat ayrıca münakasaya iştirak edebil-
15 de Vekalet satınalma Ko. da mek için ehliyet vesikası almala-
yapılacaktır. Şartnamesi her gün rı lazımdır. Teklif mektupları ka-
Ko. da görülür. İsteklilerin kanu· nuni vesikalarile ve eksiltmeye 
nun tarif ettiği vesaikle birlikte iştirak vesikalarile ilk teminat 
ilk teminat ve teklif mektuplarını makbuz veya banka mektuplannı 
saat 14 kadar Ankarada Ko. na havi kapalı zarflarını ihale saatin-
vermeleri. (670) (8658) den en geç saat 13 e kadar Kilis * askeri satınalma komisyonuna ver

meleri. ( 689) ( 8844) 

* Edremit Birliklerinin ihtiyacı 

Atletik hututunuzu muhafaza. 
~ · ediniz 

$1,m•nllkl• mOoad•I• adt
ntı •• bunun an iyi ~,..,, 

' olu SHORT UNI& yı gfJ'f· 
nl&. Oalmt meı.aJınıft teıJ· 
r11• rdlt tab•k•yı giderir. 
Hu.Hl ıtlıtlkl lıtr triko· 
dan y11pıtm11 otan IHOllT 
LINIA adi bir k!ltot gibi 
rık•tur. 

Fly•ll: 10 tlrıdan ltlh,.11. 
Satıt yeri Jf&lnuı ı 

.J. ROUSSEL 
. ~.;;ı....--. Parla, 166 Bd. Hıuasm.ııtı' 

ISTANBUL, Beyoğlu 
Tanıt mırdını 12 No. la. 

,Mı§uemııı ziyaret ıdlnlz YIJI 
13 No.111 ttırlfamW liteyl11lz. 

mitte komisyona gelmeleri. (688) 
(8843) 

* Hayvanat için çok miktarda nal 
mıhı alınacaktır. Şartnamesini gör
mek istiyenler 21-12-938 tari
hine kadar Ankarada M. M. V. sa
tın alma komisyonuna müracaat
ları. (692) (8905) 

* Kırklareli tümen birlikleri için 

70.000 kilo pilavlık pirince veri -
len 22 kuruş 74 santim fiat ma
kamca pahalı görüldüğünden mez
kür pirinç yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Beher ki 
!osunun muhammen bedeli 25 ku
ruş olup ilk teminatı 1312 lira 50 
kuştur. ihalesi 26-12-938 pazar
tesi günü saat 15 tedir. istekliler 
şartnamesini her gün tümen satın
alma komisyonunda görebilirler1 

Taliplerin kanunun 2-3 cü mad
delerindeki vesaik ile teminat mek 
tuplarını havi zarflarını belli gün 
ve saatten en az bir saat evveline 
kadar tümen satmalma komisyo
nuna vermeleri. {702) (8961) .. 

Ordu için pazarlıkla binek hay
vanatı satın alınacaktır. Ordu hiz
metlerinde kullanılmağa elverişli 
satılık binek hayvam olanların ka
nunuevvel 938 sonuna kadar hay
vanlarile beraber Ankarada M. M. 
V. satınalma komisyonuna gelme
leri. (706) (8965) 

,-==-~ ihtira llCinı ... uı s$' 

1 "Demiryolu vagonları ıÇ 9ıııı· 
deme tamponu,, hakkında cfiiJlıO 
mış olan 31-5-1341 (1925) bl.1 de' 
ve 273 sayılı ihtira berat~ ere ~· 
fa mevkii fille korunak üt edile' 

· here devrüferağ veya ica~ııllJW 
ceğinden talip olanların t fef' 
d :tk h d Rober 

il 
a, tısat anın ~· A :>lurıtlt'/ 

, ,_:i~müraca~-~;~ 

-· iHTiRA ~LA~1111ııc1"ır 

1 
"ı._,;imento ile rnumasl 11e ıır 

.. 1 .. ·n usol jl lerin pişırı mesı ıçı ııııı 

sisat,, hakkında alınmış :s f.!li1 

Nisan 1933 günlü ve 15 J1l~v~1 

lı ihtira beratı bu defa de''r 
fiile korunak üzere ahe:ed.,11 ı'1 · ğıtl " A ferağ veya icar edı}ece nr.tV 
lip olanların Galatada ...ıLi<9 

·r.ıe ,.. 
hanında, Robert Ferrı J 

.._ __ caatları ilan olunılf· ~~ 

--------- liSe~.el 
KAYIP - Darüşş~fakarııeıtlııı~~ 
931 senesinde aldıgı1:1 -.;efo .~ 

tasdiknamemi kaybettUP·~a ) 
alacağımdan eskisinin. h 
tur. - İsmail oğlu Zekı ~I' 
---------·ıtıı ı.ıllıı ef 

bahan için 175 ton fabrı ""5 :ıtıi1 ,( 
ı e,. . ııı· 

palı zarfla ayrı ayr .. se ıçiıı 9 
0

, 
konulmuştur. Karako l' zı:ıOO ı1' 
cak unun tahmin bede 

1..rıığ 1 ı',ı~ 
ura~ e'" ra ilk teminatı 2100 lllıJl tı 1 

için alınacak unun tah 2~50 6 
32250 lira ilk teıninatıbftlıı1 tı; 
75 kuruş Iğdır için :a tı 2ır ~ 
li 28875 lira ilk teroıns 5i.ir179ı· 

rrıı e"' ra 62 kuruş 50 san ı brtıill ~ ıiA 
için alınacak unun ta 216~1 .t 

• 11atı ·ıtfl" 
28875 lira ilk temı . f;i'S1 ti 

t . rndıt·· lJ:ı" .• r 
62 kuruş 50 san 1 giirlii ~ı.ır, 
ler 16. 12. 938 cuına f{O· dıl ' 1l 
canda As. satın alın~ e1'siı;: ıB' 

k .. seniil ı ıı~ 1J 
lacaktıl'. Kara o at ı ı > 
saat 10 da Sürbahan s:nıtl 59~,~t 
dır saat 14 de J{ağııtrl ·

1 
iŞtııJ 119f 

tedir. Teklif mektupla~ ı 5° ı't 
t ev'-' e stıJ ~· 

lerden birer saa ya pJ ,cıı, 

Satılmak üzere mezat müdürlüğü eşya şubesine Mehmet sucu tara
fından getirilen tezgah ilan tarihin den itibaren oıı beş gün içinde tez
gahını götürmediği takdirde satılacaktır. (B) (9112) 

Keşif bedeli 31258 lira 15 kuruş 
olan Genelkurmay erat pavyonu 
yapısı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 16-12-
938 cuma günü saat 11 dedir. hk 
teminatı 2365 lira olup şartname
si 157 kuruşa Ankarada Ko. dan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin ka
nuıll teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2-3 cti maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte ihale saatinden 
behemehal bir saat evvel teklif 
mektuplarını Ankarada M. M. V. 
satmalma Ko. na vermeleri. 

(669) (8657) 

* Kilis Alayının ihtiyacı olan ik1 

için 430 ton ve Bergama Birlikleri 
ihtiyacı için 315 ton yulaf kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

Tahmin edilen bedel Edremit için 
23650 lira, Bergama için 17325 li
radır. Eksiltme 21-12-938 çarşam
ba günü saat 14 de Edremitte Tüm 
satınalm.a komisyonunda yapıla

caktır. Edremit için teminat pa • 
rası 1 784 lira, Bergama için te
minat parası 1300 liradır. Evsaf 
ve şartnamesi komisyonda görü
lür. İsteklilerin belli saatte Edre-

* Karaköse için 200 ton kağızman 

.1 iş ve şıı ı.ı' 
kanlığına verı rn J<tı!· ·ıcv 
gönderilmiş bulunaca dil gô!ıı 
meleri her gün l(o. 

için 215 ton Iğdır için 175 ton Sur- lir. (8641) 
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muessır KESKİN KAŞELERi üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sA~!~ç.~!~.Arı çıkan son derece 

8UGÜN·KUMBARANIIA·ATAGAGINIZ· 5.-KURU~ 

-,_ 
--=-* -- ----- . 

~------t 

.. 

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
m .,. Q .,..,ıocwı u-. o 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

I - idaremizin Pqababçe fabrikası için prtnamesi mucibince sa
tın alınacak 1 adet devvar ve _.,.,ar bir buçuk tonluk elektrikli iskele 
~ci kapalı zarf ~le eksilım.ye konulmU§tqr. 

II - Muhammen bedeli sif la tanbul 13000 lira ve muvakkat te
"'"ftatt 9Ttt Urathr. 

111 - EW•• 17.1.939 tarihine rastlıyan Sah gftntl saat 15 de 
ltabatalt& Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda 
~'Pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gQn 16zil geçen şubeden alı
lltbilir. 

V - Eksiltmeye lftirak etmek isteyen firmalann mufassal fenni 
~iflerile beraber kataloklarını kaldırma indirme ve fren tertibatı
ııı açık olarak gösteren resimlerini kataloklarmı birinci smıf bir fir -
~ olduklarını gösterir evrakı ihale tarihinden en az 7 gün evveline 
-cıar inhisarlar Umum Mildürlüiü Müskirat Fabrikalar şubesine ver 
~ve tekliflerini kabuHlnil mutaummın vesika almaları lizundır. 
"'ql takdirde eksiltmeye lftirak eclemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile 5 el maddede 
hzııı eksiltmeye iftirak vesikası ve "'7 ,5 güvenme parası makbuzu 
~a banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflann ek
~~?'e günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen Alım komisyonu 
-tCanlığına makbuz mukabilinde veril.meai lAzımdır. "8310,. 

* '-ı. l - İdaremizce temhı edilen Kamyon, Araba muşambalarile torba 
Ufaınbalarının dikim ifl pazarlık UIUliyle eksiltmeye konmu§tur. 

U - Pazarlık 20/XII/938 tarihine rastıyan Sah günü saat 14,30 
~ ltabatqta Levazım ve Müba7aat fUbesindeki Ahın komisyonunda 

Pılacaktır. 
cin.. llI - Şartnameler her ,an l6zil ıeçen fUbeden alınabileceli gibi 
-'§ örnell ve dikif vaziyeti de ıörQlebllir. 
~ - latekınerin pazarlılı: için tayin edilen giln ve saatte % 7 ,5 

01 
tlarlyle birlikte yukarıda adı aeçerı komilyona gelmeleri ilin 

'Ulur. (8834) 

* ~ - ldaremtzfn Papbahçe Fabribmnda raptınlacağı, 21/11/938 
~ ele ihale edileceli ve bilihara eblltmeclen kaldırılacağı ilin edi-

betonarm. dötemelerle Mir milteferrlk iflerhı prtnamelerl tadil 
'cltıecettnclen yeniden kapalı zarf UIUli1le eksiltmeye konulmuftur. 
hL~ - He)'eti umumiyeıdntn kefif bedeli 15.202 lira 40 kurut ve mu
~t teminatı 1140.18 liradır. 

la l!ı - Ebiltme 26/12/938 tarihine rastlıyan Pazartesi gQnü saat 'de kabatqta Levazun ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komllyonun-
hPllacaktır. 
~ - Şartname, btlf ve projeler '78 kuruş bedel mukabilinde In
._ 1~ Umum Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şubesiyle Ankara 

-.ıııır Bq Müdürlüklerinden alınabilir. 

~ - Eksiltmeye i§tirak etmek iltiyenlerin diplomalı yüklek mü
!ıtta ~eya yüksek mimar olmalı; olmadıklan takdirde ayni evsafı 
~ b!r nıütehusısı inşaatın aonuna kadar daim! olarak iı bapnda bu
'b..-~ noterlikten musaddak bir taahhüt kAğıdı ile temin 
Oldı~ ve bundan bqka ucad 10.000 Urahk bu ctbl lnfaat Y•pmıf 
~~dair fennt evrak ve vesaiklni ihale gününden 8 gün evve
'b.-~ İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnfaat Şubesine ibraz ederek 
··q bir fennt ehliyet vesikası almalan lizımdır. 
> \'t - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V cl maddede 
~ hı§aat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve % 7 ,5 güvenme 
~ -.ı lnakbuzu veya banka teminat mektubunu, ihtiva edecek olan 
""Pah ıarnann eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukanda adı ge
a........ ~ Komisyonu Başkanhlma makbuz mukabilinde verilmesi IA-

---· (8831) 

Levazım Amirliği Sahn 
Alma Komisyonu ilanları 

360 metre kaputluk ve 390 met
re elbiselik kumaş 20-12-93S 
salı günü saat 14 de Tophanede Is-
•·ne.ı ı..·-·-. e-;.ıw ...... .ı
ma komisyonunda açık ekliltme 
ile alınacaktır. Hepsinin tahmın 
bedeli 2184 lira ilk teminatı 163 li
ra 80 kuruştur. Isteklilerin kanu
ni vesikalarile beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. (406) 

(8837) 

* 1550 ton kadar buğdayın kırdı-
nlmasının kapalı zarfla eksiltmesi 
26-12-938 pazartesi günü saat 
15 de Tophanede levazım Amirli
ği satın alına komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bede
li 9904 lira 72 kuruş, ilk teminatı 
742 lira 85 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda 'görülebilir. isteklile
rin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatin· 
den bir saat evvel komisyona ver
meleri. (417) (8953) 

* · Asker! okullar için tabettfrile -
cek 13 kalem evrakı matbuanuı 

pazarlıkla eksiltmesi 15-12- 938 
perpmbe günü saat 14,30 da ToP"" 
hanede Ist. Levazım Amirliği satın· 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 680 lira 
ilk teminatı 51 liradır. Şartname 
ve nümuneleri Komisyonda görü· 
ltir. lsteldilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gel
meleri. ( 418) (8954) 

* Müteahhit nam ve hesabına 25 
çift altlı ve üstlü karyola 15/ 12/ 
938 perşembe günü saat 15 te Top 
hanede levazım amirliği satınalma 
komisyonunda pazarlıkla alina
caktır. Tahmin bedeli 575 lira ilk 
teminatı 43 lira 12 kuru§tur. Şart 
name ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. Isteklllerin kanun! ve
sikalarile beraber belli ~atte ko
misyona gelmeleri. (419) (9015) 

* 2500 kilo Alça 15.12.938 Per-
.. mbe ,nnn uat 14 de Tophanede 
Levazım lmlrlilt Satmalma ko • 
milyonunda pazarlıkla alınacak • 
tır. isteklilerin l!anunt vealkalarl
le beraber bellt ••tte komi.,ona 
plmelerl. "421" "9017" ,,. 

Nakliye okulunda mevcut 2500 

.... bot ...... --- 11. 11. 

Clld güzelllk .tllml Profesör Doktor E. WINTER tarafından formülü yapılan 

VENOS 
KREMi 

terkibindeki hU1usl mad· 
dei ba1atiye dolayuiyle ci1dl 
besler, teravetini arttınr. 

Yeni bir ten yaratır. Venüs 
Kremi asri kadın güzelliği

nin bir tılsımıdır. 

VE·NOS 
RUJU 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananlan hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar family8larm kullan· 
dıJdan 791lne rujdur. 

VENOS 
BRiYANTiNi 
Ba§taki kepekleri ftale 

eder. Saçlan parlak tutar. 
Dökülmesine mini olur ve 
kıvırcık yapar. Saç meraklı
lan ve gençlerin hayat ar
kadaşıdır. 

VENOS 
PUDRASI 
Terkibi altın kremli 

24 saat hava!andınlmıı 
fevkalide ince ve hafif Ve
n üs pudrasiyle tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

VENOS 
LiMON ÇIÇEGI 

KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 00 dere

cedir. O kadar ki en büyük 
zevk ehlini ve müfkülpesent 
otlnakla tarıınmıf kimseleri 
bile hayran bırakmaktadır. 

VENOS 
ALLIGI 

Her cildin rengine göre 

çeşitleri mevcuttur. Yüze 

sürüldüğünde cilde fevkaJJ

de tabii bir renk verir, teni 

bozmaz; güzelleştirir. 

VENOS 
llRPIK 

SÜRMESi 
Aala yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs silrme
sile tuvalet gören kirpikler 
bfıyiir ve gQzell~ kaJb. 
lere ok gibi saplanır. 

VENOS 
Ç~M 

KOLONYASI 
Ciğerleri uyıf ve sinirleri 

bozuk olanlann kalbine fe
rahlık verir. Ve gönlllntl 
açar. Ada çamlarmm lltif 
ve aıhhl kokulan VENCS 
çam ... kolonyuında mevcuttur. 

Deposu: Nureddin EvDya Zade Müessesesi lsta•uı 

938 perşembe günü saat 14 de Top
hanede İstanbul levazım Amirliği 
satmalma komisyonunda pazarlık
la arttırması yapılacaktır. Tah
min bedeli 225 lira, teminatl 33 li
ra 75 kuruştur. Tenekeler Orhan.i
yede nakliye okulunda görülür. 
İsteklllerin belli saatte komisyona 
91'11 1 ı ~ (4US) ( ... ) 

* Ölçme alayında mevcut 1200 a-
det boş benzin tenekesi 15- 12-
938 perşembe günü saat 14 de Top
haende İstanbul levazım lmirliği 
satın alma komisyonunda pazarlık
la arttırması yapılacaktır. 'fahmin 
bedeli 180 lira teminatı 27 lira
dır. Tenekeler Davutpaşada Ölçme 
A. da görülür. lsteldllerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(414) ,8900) 

* Dört adet çelik dolap 22-12·-
938 perşembe günü saat 14 de Top
hanede Amirlik satın alına komis
yonunda pazarlıkla almacaktır. 

Katalolu komllyonda görülebi· 
Ilr. İsteklilerin kanun! vesika ve 
kıtı teminatlarile beraber belli 
saatte komisyona pi.melen. (9099) 

* Ordu hastaneleri için 20 adet 
üç ayaklı yemek masasının açık 
eksiltmesi 29-12-938 perşembe 
günü saat 14,30 da Tophanede le
vazım satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 400 
lira ilk teminatı 30 liradır. Nümu
nesi komisyonda görülebilir. istek 
illerin belli saatte komisyona gel
meleri. (430) (9102) 

* Ordu hastaneleri için 300 adet 
etajerin açık eksiltmesi 29-12-
938 pelle!llbe günü saat 14 de Top
hanede lmirlik aatıqalma komia
yonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 3900 lira ilk teminatı 292 b~ 
çuk liradır. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebilir. Is
teklilerin kanuni veslkalarile be
raber belll saatte komisyona gel
meleri. (429) (9101) 

* Bin Uralılı: kadar JNnı kayısı 
hln liralık kadar çekirdeksiz 11 
veya 12 No. kuru tıznm 20-12-
938 salı günü saat 15,15 de Top
hanede lmirllk satınalma komis
yonunda puarhkla alınaeaktır. 

İateldilerin kendi niimınwlerile be 
raber kanuni vesika ve kati temi
natlarile komisyona gelmeleri. 

(428) (9100) 

Sumer Bank 
Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikalarından: 
Fabrlliamız için ISzım olan 40,000 ton kireç taıı· 

nın Irmak • Filyos hattı üzerinde Bahk111k istasyonu 
yakınından ihracı ve Bahkısıkta va9ona tahmlll bir 
müteahhide ihale edilecektir. isteklilerin tafsilat. 
öğrenmek ve ıartnameyl almak üzere 20. 12. 1938 

1 tarihinden evvel Karablll lüroıu MldürlUğiine mü· 
racaat etmeleri lla• olunur. ,lllSI ..................................... ~ 

Sumer Bank 
Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikalarından: 
Fabriliamıı l~in ISzım olan 6000 ton dolomltln Bar

hn suyu boğazında Boğazköyü civarından ihracı, de
niz tarlklle Zon9uldak veya Fllyoıa nakll ve vagona 
tahmill iti bir müteahhide ihale edilecektir. istekli· 
lerl• tafsildh öğrenmek ve ıartnameyi almak üze· 
re 20. 12. 193Q :arlhlnden evvel Karabük Bürosu Mi· 
dlrlüğin• m~ ·acaat etmelerl nan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ılanları 
Muhammen bedeli 53422 lira olan (Ankara - Haydarpaşa hattında 

mevcut emniyet tesisatı kumanda tertibatına ait muaddel Einheit J tipi 
ile Banar Bruchsal Baden Ausfuhrung für die Türkei tipine ait) emniyet 
tesisatı yedekleri 23.1.1939 Pazartesi günü ıaat 15.30 da kapalı zarf usu
lile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i19 girmek istlyenlerin (3921,10) liralık muvakkat teminatı ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve teklülerini aynı gün saat 14.30 aka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (267) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vemelerinde sa· 
tılmaktadır. (8893) 

lıta11bul Kliltiir Direktörlüğünden : 
Nişantaıında TefVildye caddealnde 160/ 162 sayılarda bulunan Salt 

Paşa konağı adile maruf mülkün Salt Paşa veresesi uhdesinde kalan 
bahçell konak kısmile Onnik • Ac avni - Faik, Hikmet Soydan, Profe
sör İbrahim Ali uhdesme geçen mü ştemillt kısmının Kültür Bakanlığı 
adına lstimllk muamelesinin yapılmakta olduğu sırada mal sahipleri 
tarafmdan bedelin arttırılmuı hakkında verilen itiraznameler vilayet 
umum! meclillnce tetkik edilmit ve Salt Paşa veresesi uhdesındeld 
kısmın ~O bine; Faik, Onnik Agavni uhdesindeki anaların beher met
re karesinin 22 liraya çıkarılmuına karar verilmtı olduğu kararname
nin 13 maddesine tevfikan illn olu nur. (9098) 

-----------------Sa1ı i bi Ye Netriyat Müdürü: Halil LOtfi Dardflndl, Gazetecilik 
"Nflflbat T. L Ş. bwlcbiı 1•: TAN Matbeaıı 



::;;;;;;==rz==;::::========================================= TAN =================== 1'· lZ • 938 

HAYIR ! 
80$ YAİTlllil KULAK ASHAK. 
İSTEDiGlniz KADAR 

BAGIRIN •• 
BErt ~ RADYDLARINDAH . . 

VAI~ECf1Ef1 I 

• 

~~ 

~~~~ 
( 
'3-eer satıcı ba~ırıyor ama. ~adyoda senelerce garanti olur mu ? 

Her sene yeni bir şey keşfedilen telsiz gibi bir şubede kelepir 
malzeme. 0/o as tenzilat ve senelerce garanti, sahte ve kulak asıl
mıvacak boş vaitlerden başka bir şey değildir. 

Neden R c A Radyolarına emniyetim var? 

Cünkı ~ . 
Yahruz ROA markası Dana bir radyo makinesinden beklediğim 
bütün faldelerı temin eder. Sahte, şatafath ve bOJ vaadlerıe beni 
aldatmaz. RCA 11 modellik zengin bir makine serisini intihabıma 
arzetmlştir. Bu makineler arasından en ehven fiathsını dahi şeç
sem. o sınıfın en iyi cinsini aldığıma emin ol~rum. Bu 11 modellik 
seri aras9nda birinci sınıf lüks mobilyah en yüksek cinsten ahize
ler ve radyo-gramofonlar vardır. 

Bir RC A raayosu için vereceğim paraya katiyen acımam. Çünki, 
her hangi modelden olursa olsun aıacaOım bir RC A mutlaka o 
nevin en yüksek cinsidir. • 

1938 senesinde 40•nca yaşını kutıuıayan RCA firması 40 sene zarfın
da dünyanın her tarafındaki müşterilerine daima radyo tekemmü
ıatının en yüksek derecelerini göstermiştir. Buna şaşmamalıyız. 
Zira. R C A radyoda dünyanın en llerı gltml$ firmasıdır 

Şu yukarda kısaca topladıQım avantaJları içindir ki, daima RC A 
radyolarını intihap ederim. 

BOURLA BiRADE.RLER 
~ADYO ISTANBUL. - ANKARA - İZ MİR 

• R C .4 NIAGARA 1ttodeU 
5 LAMBALI 

.. 

• 

Taksitli Flyati T • .L 130 

R. c A. 98 lttMidi 
8 LAMBALJ 

Tak•ltll fiyat: T. L 195 

il C A. 9ft "46dtU 
11 LAMBALI 

Takaltll Fiyat,; T. ~ 2851 

• R C .C 912 ıeoodeU 
12 LAMBALI 

T akaltli Fiyat : T. L 330 


