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Ankara, 16 (Tan Muhabirinden) - Reisicümhur 

ismet lnönü b'ugün öğteden evvel Orman Çift

&ğini ıereflendirmiı. oradaki müesseseleri ge-

GÜNLÜK SiYASi HALK 

zerek tetkiklerde bulunmuşlardır. 

• 

GAZETESi 

Dercettiğimiz resimlerden birinde Cümhur-
reisimiz bir gün evvel Ziraat Vekaletinde riya-

HAYVANLAR ALEMi 
Bayat bilgisine ~öre ve yeni terimlerle yazılan bu eser· 

de 450 resim, renkli tablolar, tetkik örnekleri, memleke· 
timizi. ilıllendiren bahisler vardır. Ciltli 150 kuı'llftur. 

Öfretmenlere ders kitabı, çocuklara en iyi hediyedir. 
Yazan: Naime Halit. (A. Halit Kitap Evi.) 

set ettikleri Vekiller Heyeti içtimaından çıkar

ken Başvekille birlikte, diğer resimde de Ziraat 

Kongresini hazırlıyan heyet görülmektedir. 
1 

4İmanya be 
'f aptığımlZ 
Son Anlaıma · 
l' azan: Jf. Zelıerba SEKTEL 

ller1tang1 btr devie& aktıedDen 

Dr. Schahtİngiliz-Alınan Büyük Kui-ultay 
Mali Tezatlarını Tam Hal Içtimaa Çağrıldı 

~tt~:!!'r:"'~ 
""1 olması lhımdır. Yalnız btr ta
~ ve bir cepheli anlaşmalar, bü
J.aı hümıilnlyetlere r&Pıen, iırteni-
1( :neticeyi veremez. 

• için Londraya Gidiyor lstanbullularm Dilekleri 
Partinin Bu Büyük 

~ ıaııtelif memleketlerle tlcarl muka
dl leler aktederken beynelmilel iktıaa 
'1 ~üllerin haricine çıkmamak ve 
lb~ün olduğu kadar mütevazin bir 
t(-.ç ve ithal ve valorizuyon ıiyue
~ t.k.tp etmek icabeder. İhraç ve it
Ilı.'-"leya valorizasyon aruuıda bir 
~t olmaz veya beynelmilel ik
) teamüllerin haricine çıkılına, 
,.:rıaıı anlaşmanın tatbikina imkAn 

tur. 

* ~ktor Funk!a yapılan son ticarl 
~ayı bu bakımlardan tahlil e-

~u aıılqma bundan bir sene evvel, 
lh:_" gözümüz açıldığı zaman; imza
~ olan ticari anlapnıya eski an-
4' !ardan alınan derslerden istifa
~ eciUerek tannm edildiği için tama 
~'-lt başka hükümleri ihtiva eder. 
~ •nlapnanm tatbikı derhal ·ara
~lki ticari muvazene ibresini za-
4b-. lehimize çevirmif görünmekte-

:~at haXfkatte vaziyet JUdur: 

scracht'ın bir 1 
ftutuJc aöylediği 

1

1 
anaac. -1-.. 

remıi 

Almanyanm :r H:ın :;>ar.itfa ve t:aı
kanlarcla takip ettiği iktısadi siyase-
te, İiıgilterenin ayni yollardan ve ay
ni metodla mukabeleye mecbur ola-

Kırşehir Bir 
Sarsıntı 

Daha Geçirdi 
--o---

Dört Kazada ve· 

Oc; Köyde Mühim 
Hasarat Oldu 

it tt-Alınanya, ecnebi memleketler 
~ri anlaşmalarda markın kıy -
~ o memleketin iktısadt ve si -
~bt •ııtyetini nazan dikkate alarak 
~l t eder. Bu sebeple markın kıy
\~ İngiliz lirası veya Amerikan 
' gibi maktu ve muayyen delil«. ' l.teaeıa bizimle olan ahı veripn
... b~lrkın kıymeti 50 kuruı olarak 
«tat~ edilmiştir. Halbuki Balkan hu
~lt tnı aştığımız zaman Alman 
'tı ının kıymeti 30 - 35 kuruştur. Ankara 16 (Tan muhabirinden) -
'a ~enaleyh bizden aldığı mallara Şehrimize gelen haberlere göre Yoz
tıı, ~r~ş öderken, hakikatte otuz ku- gatta saat 13,10 da iki saniye ve şeh
~~Uyor demektir. Bu sayede it - rimizde üç saniye devam eden bir zel 
'~d '1e ihracat bilançosunda daima zele olmuştur. 
~\l\t 1 lehine bir fazlalık temiıninine Hiç hasarat yoktur. 
~ affak oluyor. Kırşehir ve havalisinde de ayni 
~~ - Almanyaya "<'e bütün dünya saatte bir saniye devam eden ve 
~ htlarına ihraç ettjğimiz maddele- şarktan gelen şiddetli bir zelzele ol
"~ eı emen de büyük bir kısmını ham muı, Kırşehir, Avanus, Mucur, Çi -
~tltı)' dat maddeler teşkil eder. Bütün çekdağı ilçelerinde binalarda çatlak
' 

1 .Piyasalannca tanınmış bu\u - lar husule gelmiştir. 
'~ normal fiyatlarla her ~an Kırşehir civanndaki Sofular, Ak -

Üecek olan mahsulJ..erimizi pıllar, 'l'ursunbumu köylerindeki bi-
[Arkam Sa: 8, Sfl: 1 de1 [Arkam Sa: 4, Stl: 9 te) 

Bütün Maksatlar, Birbirine Zıt 
Tedbir ve Kararları Ortadan 
Kaldırmıya Matuf Görünüyor. 

. Doktor Schacht lngilterege 
Geniş .5alahigetlerle 

Gönderildi 
manyanın takip etmekte olduğu si
yeseti icat eden bu Alman maliyeci
sidir. Bu sebeple İngiltereye onun 
gönderilmesi hayli dikkati çekmiştir. 

Bu münasebetle Londrada çıkan 
cagını ııan etmest Almanyayı tellp Daily Herald gazetesi, Doktor 
düşürmüş ve derhal eski Maliye Na- Schaht'ın Londrayı ziyareti ha.kkm
zırı Schaht'ı Londraya göndermiş- da §U malumatı vermektedir; 
tir. Yakın Şarkta ve Balkanlarda Al- (Arkası Sa: a, so 2 de) 

Halk Sandığı Açlldı 

lktısat Vekili Mühim 
Bir Nutuk Söyledi 

''Halk Sandıkları, Geniı Bir Kredi Şebekesi Halinde 
Yurdun Her Tarafına Yayılacak, Kredi Bekleyen 

Halka Daima Yardım Elini Uzatac•khr11 

Balk Sandığı lktıaat Vekilinin Tııuuru ae a~rtten 
' • · . ' (Y ._ 4 · thıeflde) 

Kurultayma Bildirilecek 
lstanbul Kongresinde Dün DDekler Üzerinde 

Konuıuldu, Yeni idare Heyeti Seçimi Yapalcll 

Dünkü Kurultayda Sıdar Müdürü izahat verlrbn 

rf.i!!!!!!!!!!!!!ii!!ii!!_ Parti Rttlı . Cjiınhuriyet Halit Partbi vfllyet 
Yeldlinln Daveti kongresi_ ikinci toplantısını da dün 

öğleden sonra, ikinci. reis Refik Ah--
Ankara, 18 (A.A.) - C. H. P. met Sevengilln reisliiinde yaptı, bu 

Genel Başkan Velaili, Büyti.k içt!Jnada vali ve belediye reisi dok-

Kurultayı aıatdaki tebliile a- tor Lutfi Kırdar da bulundu. 

yın Z6 smda fevkalade toplan

tıya davet etmiştir: 

Cümhuriyet Balk Partisi Bft· 
yük Kurultayını aşatıdaki mad
deleri görfi,mek üzere Ankara· 
da Birindkinunun yirmi altı-

1 sında fevkatide toplantıya da
vet ediyorum. 

C. H. P. Genel Başkan 
Vekili Batvekil 

Celil Bayar 

Milzakere ruznamesi: 

1. - Nizamnamenin Genel 
Batkan intihabına ait maddele
rinin t._dn ve tanzimi, 

Z. - Genyönkunılun intiha

Kongre açıldıktan sonra hesap ve 
bütçe encümenlerinden gelen rapor
lar okunarak kabul edildi. Bu ra
porlan müteakip kaza kongreleril\in 
tesbit ettikleri dilekleri tetkik etmek 
üzere seçihlıiş olan dilek encümeni
nin rapon/ okundu. Bu encümen 
şehrin hemen bütün ihtiyaçlanna te
mas etmiş ve bütün kaza kongrete. 
rinin dileklerini tevhit ederek İs

tanbul vilayeti ·namına bir dilek t'8· 

poru hazırlamı§tı. Encümenin rapo
runda önümüzdeki iki sene !cinde 
yapılmak üzere İstanbul vilaveti 
halkının istekleri şu noktalarda hü
Iisa edilmektedir: 

Halk sağlığının korunması, roI
larda rahatça yürünmesinin, temiz bı. 

!Mİll!!!!!!i!!!l!!!!!i!!!iiiiili!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!!!!!~i!!!!!i!ll su içmenin, JdUtOrel ve medeni ihti
[Arkası Sa: C. SG: S te] 
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PENCEREMDEN 

Dün ve Bugün 
M. Turhan TAN 

Tasarruf haftası münasebetile An
kara radyosunµn neşrettiği nutukla· 
n ben de tevkle, •zevkle dinliyorum. 
"Ben de,, deyitiın iltizamidir. Çünkü 
ben, tasarrufun ne demek oldutunu 
yana yana, yıkıla yıkıla anlamıı bir 
nesle mensubum. Tasarrufu ıiar e
den1erle israfı itiyat edinenlerin e
fendi ve köle durumunda kaldıJdan
m tarihten sayfa sayfa dinlediğim gı.: 
hl parasızlığın rülil diken, ıündilzfl 
gece ve hatta sıhhati dert yaptığını 
da zabıan. zaman, zemin zemin gö.r
müı bulunuyorum. 

Oyleyken radyo nuttıklanm derin 
bir hazla dinlemekteyim. Çünkü bu 
nutuklar yalnız iktısat ilnıinin dils
turlannı öi'.retmek, ıuurlu bir tutum
dan milletin ve memleketin elde ede
ceti kazancı tebarüz ettirmek için 
söylenmiyor. Türk yurdunun malt \'e 

iktıaadt sahalarda aştıtı mesafeleri 
de vesikalarile meydana koyuyor. 
Bundan ötürü her yurd severin göğ. 
silnil sürurla, ıunırla kabartacak bi
rer hakikat neıidesi oluyor. 

Diln rece Ziraat Bankası Umuın 
mlldü.r muavni Cezmi Erçinin söyle
difi nutuk ta bu ne~idelerden birfy. 
di. Sayın maliyeci elmas kıymetinde 
hakikatleri revan bir ilshlpla bize 
dinletti ve yilreğimlze en temiz bir 
heyecanın ze,·kini tattırdı. 

~ezmi Erçin nutkunda ıeçnıiş l'iln· 
l~nn sayısız gafletlerine de temas et
tı ve bu temas bana eski devirlerde 
tasarruf dtişUncesiyle yapılınış ınas
ka.~alıklardan birini hatırlattı. Sözü 
muvenih Cevdet Paşaya bırakarak 
o mao;karalığı işte · okuyucul 
dinletiyoruın: anma 

"ikinci Sultan Mahmudun akıl 
kahyası Halet efendi "yeınckte sefa
hat tasavvur olunamaz derdi k 
w " , ona-
gın avlusunda ve bahçesinde ik' 
Ü .. d ışer, 

çer yuz a ama sahan sahan k 
tahak labak tatlı dağıtırdı soyem~ ' 
tihadını detiştirdi ha]'-ın' nraaftıç
'f ' K masr a 
ı rata dil§erek boş yere para israf ve 
telef etmekte olduğunu .. 1 w k soy emcge 

oyuldu. Maksadı, gün l'eçtikçe tesi-
ri daha ziyade duyulmaya başlıyan 
para darlıtına çare bulmaktı ve hal
la tasarrufa ahştırnıaktı. 

·~...ıı maksadını nihayet acığa vur-
du bü ilk b' -' Y ır meşveret meclisi top-
lad;, Armia Mr•fın yemekte dahi ha
r~m olduğunu söyliyerek devlet er
k~~. konaklarında ve bütün evlerde 
pışırılecek yemeklerin b t" lild 

d• t·· 1.. eş ur en 
ye ı ur uye kadar olabllnıesini ka· 
rar altına aldırdı' .,, 

Parasızlıktan harap olnıuı ve bir 
kısım halkı .kırlardan ot t 1 ak 
k d w op ıya:r 
arın oyu~aga mecbur kalmış bir 

me}l\leketin iktısat bakımından kal-
kınmasını temin i~ln alınan tt 
l .. k şu g • 
unç ararın ne suretle tatb'k 1 d v • d 1 o Ull• 
urunu a o devri binat ya,anıı 

lan Müverrih Şani Zadeden d'nl? olim: ı ıye-. 
"Bu esnada fakir bir defa Bal t 

fendinin aofruında bulundum. v:~~ 
yemekler yedi tilrlUydü, llk.lıı her 
biri havuz ılbl tabaklar lçin'de fethi. 
llyordu, yansı da tekerll ve ıayet ne
n. weylerdl. Şöyle bir hesapladım, o 
sofranın en azından Uç ytb kuruşa 
(tlç yils Ura demektir) maloldup 
neticesine vardım. Bu suretle tasar. 
raf maddesi temel tutmadı, herkes 
yine bildiiinden kalmadı!" 

işte tasarruf, eski devirlerde b6yle 
anlaşılıyor ve böyle yapılıyordu. Bu
rtın nasıl yapıldıtuu ise hepimiz gö
rUyonız ve biliyoruz. 

R: Emekli ErkAnıharp Albayı sa
yın Ragıp Kemale: 

Temas ettiğiniz mevzu ile alaka
lanmayı gerekli görüyorum. Yakın
da bir fıkra yazacağım. 

M. T. T. 

EKONOMi: 

Boğaza Görülmemiı 

Bahk Akını Oldu 
Diln Karadenlzden Boğaza doğru 

akın halinde istavrit ve uskumru 
sürüklenmiştir. 

İktJsat Vekili 
Dün Muhtelif 

Tetkikler Yaptı 
----O-

Piyasaya ihtiyaca 
Göre iplik 
Çıkaralacak 

Iktısat Vekili Şakir Kesebir, dün 
sabahki ~spresle şehrimize gelmiş, 
ve akşam tekrar Ankaraya dönmüş
tür. Vekil, Köprüde vapurdan çık -
tıktan sonra doğruca Deniz Ticaret 
müdürlüğüne giderek, limanlar u
mumi müdürü Müfit Necdet Deniz
~e muhtelif işler etrannda görüşmüş 
ve buradan M;erkez Bankasına git. 
ıniştir. Şakir Kesebir Denizbanita 
saat 11.15 e kadar tetkiklerde bulun
muş ve buradan da Halk Sandığına 
gelmiştir. 

İktısat Vekili öğleden sonra Top
rak mahsulleri ofisine ve saat 16 da 
Türkofise gelerek meşgul olmuştur. 
Vekil, Türkofiste Denizbank umum 
müdür muavinlerinden Tahir Kef -
kep ile Tarık İlme r ve bilahare de 
Etibank umumt müdürü İlhami Na
fiz Pamiri kabul etmiştir. 

İktısat Vekili, buradan doğruca 
Haydarpaşaya geçerek dün akşamki 
trenle Ankaraya avdet etmiştir. 

Pamukipliği meselai 
Son günlerde piyasalarda pamuk 

ipliğinin azalması üzerine bir buh -
ran başlangıcı hissedilmiştir. İktısat 
vekili Şakir Kesebir, dün bu husus
ta bir muharririmize şunları söyle
miştir; 

"-İplik noksanlığı tamamen mev 
zii bir meseledir. Bu noksanı önle -
mek için Sümerbank tarafından der
hal icap eden tedbirler alınm1ştır. İ
cabına göre mesele halledilecektir.,, 

BELEDiYEDE: 

lstimlCik Bürosu için 

Bir Karar Verilecek 
Bir müddet evvel belediyede ku

rulan istimlak bürosunun faaliyeti
ne devam edip etmiyeceği şüpheli
dir. Vali ve belediye reisi Lutfi Kır
dar, dün bu hususta şunları söyle
miştit; 

"- İstimlak: bürosunun kadrosu 
tasdikten geldi. Böyle bir büroya lü
zum olup olmadığını henüz tetkik et 
medim. Maksadımız, paranın en faz
la kısmını şehrin imarına sarfetmek
tir. Maamafih yeni büro işini tet
kik edeceğim. Ancak lüzum görür
sem teşkiline taraftar olacağım.,, 

SiDvri Yolunda Bir 
Kamyon Kazası 

Silivri yolunda bir kamyyon kaza
sı olmuştur. Asfalt yoldan ilerliyen 
bir kamyon yol üstünde 30 yaşlarm· 
da Yasef oğlu Refaele çarparak bel
kerniğlni kırmıştır. Şoför, hadiseden 
sonra kaçmıştır. Rafael Cerrahpaşa 
~~stanesine kaldınlrnış, fakat ölmüş 
tur. Şoför araştırılmaktadır. 

Yunan Konsolosu Gitti 
İstanbul Yunan konsolosu M. Chris 

todulu Berlindeki Yunan legasyonu
nun ~irinci kA.tipliğine tayin edilmiş 
ve dun Transit vanya vapurile Pire
ye hareket etmiştir. 

Arnavutköy Akıntıburnundan Ku 
ruçeşmeye kadar balıkçılarla bera
ber çocuklar da kepçe ile balık top
lamışlardır. Tutulan balıkları doldu
racak küfe bulunmadığından bunlar 
tramvay caddesine yığılıınış ve bir 
kısmını da tramvay çiğnemiştir. 

Öğleden sonra bu balık yığınları 
kayıklarla Balıkhaneye nakledilmiş
tir. Limanımızdaki Yunan gemileri, 
dü~ balık yükliyerek hareket etmiş

lerdir. 

TAN 

Iktısat Fakültesinde 
Dün Bir Toplantı 

-· Daha.Yapıldı 
Birçok Mekteplerde Kumbarave 
Yemiş Günleri Tertip Edildi 

Milli iktısat ve tasarruf haftasının 
beşinci günü de hararetli olarak geç
miştir. Bir çok mekteplerde kumba
ra ve yemiş günleri yapıldığı gibi 
dersler de milli iktısat ve tasarruf 
mevzuuna tahsis edilmiştir. 

'Üniversite iktısat fakültesi dün, 
bir iktısat günil tertip etmiş, saat 16 
da merkez binasında profesörler ve 
talebenin iştirakile bir toplantı yapıl 
mıştır. 

Toplantıyı açan İktısat fakültesi 

dekanı Profesör Ömer Celfil Saraç, 
haftanın manasını ve ehemmiyetini 
izah etmiş, bunu müteakıp Or, Pro
fesör Newnark "Türkiyede sanayileş 
me hareketi", doçent Muhlis Ete, 
"Türkiyede sermaye teşekkülü,, et
rafında alaka uyandırıcı birer kon
ferans vermişlerdir. Talebeden Ha
san Görün, Seyfi Söylemez, İffet O
ruz, millt fktısat davası, mahsul ve 
mamullerimiz, milli sermayelerimiz 
üzerinde konuşmalar yapmışlardır. 

Cinayet işinde Fezleke Süratle 
Yeni Bir Saf ha Hazırlanacak 
Polis ve adliye, Okmeydanı-- cina

yeti etrafında yeni ipuçları üzerinde 
yürümektedir. Dün, bu hüviyeti meç 
hul adamın katili olduğu zannı ile 
Tophanede Çukurcuma mahallesinde 
oturan Arnavut Gafur •• isminde bi
risi nezaret altına alınmıştır. Tahki
kat, Gafurun hadisede al8.kası olup 
almadığını gösterecektir. 

Evvelce yine bu zan ile yakalanan 
Lutfi, hadisede hiçbir bilgisi ve aıa~ 
kası görülmediği için serbest bıra
kılmıştır. 

---,o----
Bir Motör, Sandala 
Batırdı, içindekiler 

Kurfarllabildi 
Evve,ki gece Salıpazarı önlerinde 

bir deniz kazası olmuştur; 
Rizeli Osmanla övey oğlu Zekeri

ya gece yarısından sonra saat bir bu
çukta Salıpazarı acıklarındı:ı olt::ı ile 
bal~ tutnuya uğraşırlarken Topha
ne tarafından süratle gelen bir mo
tör bütün hızı ile bu iki balıkçının 

bulunduğu sandala çarpmıştır San
dal derhal parçaland1ğı için Osman, 
ve Zekeriya denize dökülmüşlerdir. 
Bu sırada motörün altına giden Os
man bacaklarının muhtelü yerlerin
den yaralanmıştır. 

Kazaya uğrıyanların feryadına 

rağmen meçhul motör durmıya bile 
lüzum görmeden kaçmıştır. Kazaze
deler denizde bir müddet çırpındık
tan sonra sahilden feryatlarını du -
yanlar tarafından yetişilerek baygın 
bir halde kurtarılmışlar, Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmışlardır. 

Motörü bulmak mümkün olama -
mıştır. Tahkikata devam edilmekte
dir. 

Afyon Müzakereleri 
Türk - Yugoslav afyon ticareti an

laşma müzakerelerine dün de devam 
edilmiştir. Öğleden sonra umumi he
yet toplanmış ve ihzari kom.itenin e
sas mevzulara dair yazdığı rapor ü
zerinde görüşülmüştür. 

Dolmabahçe faciası tahkikatile 
meşgul olan mülkiye müfettişleri 
dün vilayette çalışmışlardır. Dünkü 
tahkikatta Beşiktaş başkomiseri ile 
yeniden bazı emniyet memurları vi
layete çağırılarak ifadeleri tesbit e
dilmiştir. Müfettişler bugünlerde tah 
kikatlarını ikmal ederek, vilayet i
dare heyetine verilmek üzere fezle
kelerini hazırlıyacaklardır. 
Lüzumu muhakeme kararlan 

Eski İstanbul valisi Mühittin Üs
tündağ hakkında Devlet şurası umu
mi heyetince verilmiş olan lüzumu 
muhakeme kararı bugünlerde tem
yiz mahkemesine verilecektir. A~ 
meseleden belediye fen işleri mü -
dürü Hüsnü ile varidat müdürü Ne
şetin de lüzumu muhakemelerine ka
rar verilmiştir. 

Sürpagop mezarlığı meselesi dola
yısile Devlet şUrası mülkiye dairesi
nin lüzumu muhakeme kararı da bu 
günlerde heyeti umumiyetle görüşü
leı;.dı..tü. 

Bahkesirde Pamuk 
Yetiştirilecek 

Ziraat Vekaleti Balıkesir mıntaka 
sında pamuk kanununun tatbikine ka 
rar vermiştir. Burada pamuk ziraati 
için hazırlıklar yapılmaktadır. Balı
kesir arazisinin iyi ve müsait toprak 
larında Akala cinsi pamuklarından 

yetiştirilmesi muvafık görülmüş ol
duğundan bu cins pamuğun tohum
larından tohumluk olarak tevzii ka
rarlaştırılmıştır. Akala pamuklan 
dün piyasamızdan 49 kuruştan satıl
mıştır. 

Yeni Laboratuvar için 
İktısat Vekaletine merbut kontrol 

dairesinde yapılacak laboratuvarın 

hazırlıkları tamamlanm1ştır. Tahli
latı Ticariye laboratuvarı da Liman 
hanına nakledilmiştir. İki ~aboratu
var yeni yıldan itibaren birlikte faa
liyete geçecek ve her türlü kontrol 
mallarının analizini yapacaktır. 

; . 

Zindankapısında Sosyalizm 
Dün Bir Kağıt Nedir? . , oız 

F Y d S - Sosyal.izm nedır. 
abrikası an 1 nun kısa bir tarifini yapar 

mısınız? . . . utüıı 
C - Sosyalizmın ana f ikrı, .b def 

A +eı. Benzin Deposuna iktısadi teşebbüs ve faauyeı1erın. saı 
. b"t·· isti.b !etin eline geçrnesı ve u un tarB , 

Sıçramadan 

Söndürüldü 
pün gece saat 16.10 da Zindanka

pısında bir kağıt fabrikasında yan
gın çıktı ve bina kısmen yandıktan 
sonra ateş söndürülebildi. Fakat fab 
rikanın yanında bir benzin deposu 
bulunduğu için, civar semt. ciddi bir 
tehlike atlattı ve halk hayli korku 
geçirdi. 

Ateş, Zindankapısmda Mehmet Üs 
tünere ait bulunan kağıt fabrikasın
dan çıkmıştır. İtfaiye, dört dakika 
sonra vaka yerine gelmiş, ateşi sön
dürmek için icap eden tedbirleri a
lırken, bir taraftan da benzin depo
sunu kurtarmak ve büyük tehlike
nin önünü almak için olanca kuvve
tile çalışmıştır. Bu gayretli çalışma 
neticesinde, ateş saat 16,50 de fabri
ka kısmen yandığı halde bastırılmış
tır. 

Vali L(ltfi Kırdar da yangının a
kabinde hadise yerine gelmiş ve alı
ian tedbirlere nezaret etmiştir. 

Vakaya el koyan zabıta ve müdde
iumumilik geç vakte kadar yangının 
sebeplerini tahkik ile meşgul olmu'
lardır. Elektrik kontağının buna se
bep olduğunu tahmin edenler var
dır. 

MOTEFERRlK : 

Polislerin Mesai Saati 
Azaltdacak 

Emniyet müdürü Sad.rettin Aka, 
polislerin mesai saatleri üzerinde 
tetkikler yapmağa başlamıştır. Ta
enrlanan goldo gnrı;ı. p-0lis memurla
rının nöbet saatleri ~zaltılacak:, da
ha müsait şartlarla çall§malan ım
kanı verilecektir. 
Diğer taraftan emniyet müdürlü

ğü, bütün zabıta memurlarına mu
şamba eldiven ve altları lastikli, 
su geçmez kunduralar da~tmağa 

karar vermi~ "o bunların tevzüne 
başlamıştır. * Amerika ile aktedeceğimiz ye
ni ticaret anlaşması görüşmeleri son 
safhaya girmiştir. Yakında parafe e
dilecektir. 

Orduya Hediye Edilen 
Tayyareler 

Şehrimiz haYa kurumu, İstanbul-
1 ularm kuruma yaptıkları yardım -
larla, bugünlerde orduya beş tayya
re daha hediye edecektir. Bu tayya· 
relerle İstanbulun ordumuza hediye 
ettiği tayyarelerin sayısı 32 olmak
tadır. Yeni tayyarelerin ad konma 
merasimi yakında yapılacaktır. * Sıhhat müdürlüğü, gribe karşı 
icap eden tedbirlerin alınması için 
merkez ve mülhakatta tarama ameli 
yesi yapılmasını teşkilatına bildir -
miştir. * Bakırköy Çocuk Esirgeme kuru
mu doğum ve bakım evi başhekimi 
doktor Rauf Fehmi, vazifesinde gös
terdiği gayretten dolayı kurum mer
kezince bir madalya ile taltü edil
miştir. Madalya, kurumun İstanbul 
merkezinde merasimle Kendisine ve
rilmiştir. 

ve istihlfilt vasıtalarının devlet si,. 
fından cemiyetin faydasına ~dare ?ı , 
dir. Sosyalistlere göre hususı t.eşe uY 
büs, hususi kar kalkmalı, şah~• :~ 
kiyete nihayet vermeli, ve ıst ~ 
vasıtalan fertler tarafından kull 
mıyacaktır. gil, 

İlk sosyalizm fikri 1830 da tııl t, 
terede doğmuş, bir çok istih.al~ır 
den geçmiş, nihayet bu şekli 
tır. 

* ,,at" S - Aşk bir hastal~k esi" 
dır? Sevetı bir adam ırad 
ne hakim olabilir mi? 8f. 
C - Doktorlara sorarsanıt sO' 

marazi bir haldir. Psikologla~cııır 
rarsamz insanı benliğinden uz ., • 
tıran, ve ruhen yükselten bir lt~'b~ 
vettir. İnsan bir kadına olduğU bili!• 
bir fikre, bir ideale de aşık ola e.1" 
Ve ruhi tezahürleri itibariyle ar _..11 

• d yi bBZ"'" nnda fark yoktur. Aşk ira e ffıı.tB" 

kuvvetlendiren, bazan da za~ı. ~ 
bir kuvvettir. Onun için hakild çrJ. 
ya zayıf ve iradesiz, veyahut 
kuvvetli olur. 

* i .. ,,4al 
S - JJluhittin l sl'\ıde-

on üç senelik ı•aliliği '!'6~ İl " tince lstanbulda ne gı ı 
ler yapmıştır? bıl111J!S 
C - Bu dar çerçeve içfnd~. ıJe ' 

tam cevabını vermek müm'kiill 1,y
ğildir. Fakat 50 tane ilk mektePjlctsr 
tırmış. biri Üsküdarda, biri :BeŞ ıııo ' 
ta, biri Edirnekapıda, üç tarıeiŞ· ııO
dern çocuk bakımevi tesis etJl'I vif ' 
tün vilayet yollarını asfalta ejt lJS.tr 
miş, itfaiyeyi bugünkü mode~1Jl119t' 
ne getirmiş, hülasa bu ve tıt· 

benzer pek çok şeyler yapJ1'11ıııJdı~ ' 
fstanbuld'ıl ttzun müdd~ n!Pe'I • t't!_) 

içi~ ya'J'rtığl isler bize az goril del' llblf 
tedır. disi11 

Bu rnüdaet zarfında kerı. ys'P' 
beklediğimizi yapamadığı içi.Ilı 
tıklan görülmez olmuştur· 

* cP1' S - Halk Sandığı rıe 
açılacaktır? SS1'dl 
C - İstanbuldaki Halk ~t18 

.. nase ""' bugün açılacaktır. Bu mu redi 9~r$ 
Sandığın esnafa ne suretle k ,ı~' 
cağı hakkında da gazetede :ııı 
vardır. 

* ı,,JI; S - Harbiye ve Taki~ 
ki helaların kaldırt~aı~ 
karar verilmiş. Bu 

1
,.;

0
, 1Jd' 

yerine nerelerde he a 
· pılacaktır? efi1ld

8
, 

C - Harbiyedeki helan~n 18pıl• yeraltı ve modem bir hela ~ıııd~ 
caktır Taksimdeki hela da o"~ . s ,. , 
yerinden kaldırılarak arka ~ 
şimdi bir radyo müessesesi ~~~ I 
dan işgal edilen yere nakledi 
modern bir hale konacaktıl'· 

[ rAKVIM ve 

17 llkkanun 1938 
1 

C .UMARTEs,o 
- i2 ncl a";'G"ü~';"" si- J{ıı.sııtl;,~ 

RUT!1t: • • 
Arabi: 13117 • ikA0ıııı' .a 
Şevval: 23 Birınc ıs,u• 

Güne~: 7,20 - Öğle: ıe,41 
İkindi: 14,30 - A~~am: ~.3' 
Yatsı: 18,21 - İmsfık: ..tJ 

'------~· yf:• 
YURTTA HAVA VAZI 

9
,," 

oııuıııl 41'. 
Yeşilköye meteoroloji istnsY dı.Jll 

4 
f! 

lınan malômata göre, hava. yuı~tlU• ! 
cenup doğusu bölgelerinde b~utlıl ~ıı"' 
bölgelerde umumiyeUe çok bU doJıl J·ı' 

1 .. zgArlıır f " yer yağışlı geçm ş, nı bsfi · 
4
e 

doluda cenubi istikametten ~ııfll 
11 

; 

yerlerde şimaU istikametten. ~ıte~1( 
kıyılarında. Trakya. Koca~l~ "~uter ıııd' 
mal kısımlarında kuvvetlıc ııd' 
!erde orta kuvvette ve Karııdeıı { <'' 

· tir · tedil fırtına ceklinde esmış ' 11nf1 ,..cıf' .. ı ve e j 
Dlin istt:ınbulda hava kapa 1 Jd ~·At• 

ğışlı ge~miş, 24 saat ?.nrrında ıııi1< 1~ 
1 

l' 
ı tı ""ı su <lıı metre murabbaına bıra t ı,; Ar " ı;ş' 

kilogram olarak ölçlilmilş, ril:ı!! ..,j~tft'· ;ıı• 
zl e5"' ••• 

den saniyede 5-7 metre hı 8 • de id1• eJ 

Torik tutulmasına devam Qlun

maktadır. lktıaat Fakültesinde dün yapılan toplantıda Dekan Profesör Omer Celal nutuk söylerken 

at 14 te hava sıkleti 764.8 halıll6 #61: -1' 

hunet en yüksek ~üneşte 11. İsrD~ 
5,8 w en diJŞ{llt !,!1 santıgrtıt 0 

dedtlmlştlr. 



BUGÜ N 1 

llriye ve 
ansa 

:~n: ômer Rıza DOGRUL 
elgrafiar Suriye Baş,·ekili Mar-

heyin Fransadan memleketine 
lrıek üzere hareket ettiğini bildi°'· Mardam Bey aylardanberi 
S ~aydı. Hedefi 1936 da .Fransa 
Urıye arasında imzalanan ve Su
e Fransız mandasına son veren 

. edenin tasdikini temin etmekti. 
~e. Başvekilinin ~e!cn ağustos

• l'i Fransada bulunduğu ve Fran 
titalile temas ettiği, memuriye
e~ hu kadar uzun zaman uzak 
gı nazan dikkate alınırsa, onun 

da bir çok mesai ve gayretler 
a lüzum gördüğü derhal tavaz

tder. Bu müddet zarhnda Mar-
t lley ile Fransa Hariciye Nazın 
Q ~uahcdesine ilave olunan bir 

1rnzalamış bulunuyorlar. Anla
bu zeylin imzalanmasından 

t, Suriyedeki Fransız asJserle
harcketlerine daha biiyük ko-

. ar temin etmek, ve sonra da 
)ede yaşıvan ekallivetlerin hak

'-· lıir nebz~ daha satlamlamaktır. 
~dam Beyin, asıl muahedenin 

' ' kolaylaştırmak, belki de 
edenin tasdiki ile Suriyede is
bu yijzden mnahedenin tasdi-

hciktiren amilerl ve unsurlan 
n için bu zeyli imzaladıtı ~üp

tfirınez. Seyahatin asıl hedefi 
.. ~~hedesinin tasdiki oldutu i
"".-.rdam Beyin böyle bir zeyli 

ak fedakArlığım da ~öze nl-
'1-e ~nsız hükfunetine artık asıl 

nln tasdiki ile Surlyede is
i...:' .teminine yardım olunması
~~r. 
~t Suriyenln mtltematfiyen gi>
.:"'11 fedakirlıJdara rafmen, mu

il bir türlü tasdike iktiran et
~ de röze rarpmaktadır. 
l' . anlaplan Sariye Başvekili
ltistıt beş aya yakın bir müddet 

ba işle meşgul olması dahi 
l&fzt muradı .istiklalini tanı

"llahedeye kavu~rmağa im
'enıiıtfr. Çtinkil şimdiki 

hilkftmethıin muahededen 
1llı olmadıta, ve bu muahedeyi 
lahneslne koymak istemediii, 
eye de eklemeğe lüzum gör

llıeJiDerden apaçık anlaphyor. 
h-ki hansa, Surjyenin istikli
--ıııı yamalak tanıyan muahe-

~yeliler "'d;;;'~edenin .;ü. 
~ tatmin etmekten uzak ol
~ biliyorlar. Fransa, muahede
" Yelilere ~k fazla teY vercli-
1.~ ~lllllan kısmak lazım geldi-
~dir. Nitekim Cemil Mardam 
...,!•riste imzaladıiı muahede 
~ «lUlsanm bu dil!dincesini tat-
'b.ıeyf istihdaf ediyordu. Fakat 
' lla,vekilinin yine muahedeyi 

b,;_-...~an dönmek mecburiyetin
~. her halde Suriye efkan

hai üzerinde iyi bir tesir bı-
~"•khr. 

l\tardam Bey Suriyeden ha
~ii zaman, muahedeyi mut
"'"l'tanp getirmek vaadile yola 

li'akat Mardanı Bey, muahe-
~kini temin etmeden dön
~lllıuyor. Hatta muahedenin 

be tasdike iktiran edeceii de 
" l~i değildir. 

!tlt 'dıcte söylenen sözler, tasdi
•aL!~la gecikmiyecği ihtimali
~t bu çeıit ihtimaller, 1936 
'-ı~tlrüklenip relmekte ve Su
~ hı oyalayıp durmaktadır. S il Cemil Mardam Beyin yal
"" elle değil, üstelik Fransaya 

tlyazıar veren bir zeyil imza
lerj dönmüş yani Fransa, 
~ Yeni haklar temin etmiş, fa

'Ye henüz haklanndan birini 
Itır. 
~t· el •n Surlyede yanacağı fena 
~retesini şimdiden ölçmek 
değildiır. Fakat Surlyedeki 

.._ •:thk, her halde bu memle
~irn sarsıntılara sebep ola
Şırndiden muhalifler ve mu

\ ''llftında ba!lllıvan kanlı hi-
•.' sarsıntıların. bqlanııcı sa-

e 16 (A.A.) - Lozan üni
t ebelerinden Tarık Dün -
l' Ye İş Banöası., namı al
~d tezini yüksek ticaret fa 
kanının riyaseti altındQk 

: huzurunda ve kalabalık 
~ kutıesi önünde müdafaa 
akdırler kazanan bu tez -

bh·e~ kornisyon kendisini teb-
1 'ltelt!rinin emsali az bu
~l olgunlukta oldu -
'~llllf ve T. Dünmere iktı

Ufu ilnvanmı vermiştir. 

Anıt • Kabir 
Komisyonu 

Dün Toplandı 

Çankayada ve Ankara 
Etüdler Kalesinde 

Yapıldı 
Ankara 16 (Tan muhabirinden) -

Ebedi şef Atatürk \çin yapılacak A -
nıt - Kabir yerini ve inşa tarzını tes
bit etmek üzere Başvekaiet müste
şarı Kemal Gedelecin reisliğindeki 

tali komisyon saat onda Başvekalette 
toplanarak mesaisine devam etmiştir 
Bugünkü toplantıda Maarü ve Nafia 
mütehassıs' mimarlarının raporları 

tetkik edilmiştir. 
Komisyon azası raporların bahis 

mevzuu ettikleri meseleleri yerlerin 
de tetkik etmek üzere otomobillerle 
Çankaya ve Ankara kalesine giderek 
etüdler yapmışlardır. 

ltalya Yahudiler i 
Hakkında Yeni 
Kararlar Ahndı 
Roma, 16 (A.A.) - Bu sabah Vi

minale sarayında Mussolininin riya
setinde toplanan nazırlar meclisi Ya
hudi ırkından olan İtalyanları alaka
dar eden bazı mühim kararlar ittihaz 
eetmiştir. Meclis, bu gibilerin bütün 
gayrimenkul mallarile sahip bulun
dukları müesseseler ·hak.kında beyan 
name vermelerine karar vermiftir. 

Gayrimenkullerin haklannda fark 
gözetilmemiş olan Yahudiler için mu 
vafakat edilen miktarı geçen kısmı 
bu gayrimenkulleri tedricen satm aı
mak, idare etmek ve satma işlerile 
uğrapnak üzere yakında ihdas edile
cek olan enstitüye devredilecektir. 
Mal sahipleri deWedecekleri malla
nnm mlıkabilinde meakar enstıtd -
den yüzde 4 faizli hustisl esham ala
caklardır. 

Çeko.lovakyaJa Yahudilerin 
tabi olacakları muamele 

Prag, lb (h.A > - Alınan ajann-
nın aldığı malumata göre, Çek hUkU 

metile Yahudi meselesinin halli için 
Yugoslavyada bu hususta tatbik edi
len kanunları esas alacaktır. Bu su
retle Yahudilerin ekonomik hayata 
i§tirakleri Yahudi nüfusunun umumi 
nüfusa nisbeti ile mütenasip olac3k
tır. 

Amerika Almanyaya bir 
nota Jalta oerJ i 

Nevyork, 116 (A.A.) - Gazeteler 
Amerika tarafından Almanyaya tev
di edilen üçüncü notanın metnini neş 
retmektedirler. 

Amerika, bu notasında Yahudiler 
aleyhinde alınan tedbirlerin Alman
yada yerleşmiş olan Amerikalı Ya
hudiler hakkında tatbik edilmeme
sini istemektedirler. 

Litvanya Y ahuJileıi 
Kaunas, 16 (A.A.) - Hükumetin 

hususi bir kanunla Yahudi muhace
retini tahdit etmek tasavvurunda ol
duğu rivayet edilmektedir. Litvanya
nın Filistindeki konsolosu, Litvanya 
için bir an evvel halli muktazi bir 
mesele halini almış olan Yahudi me
selesi hakkındaki müzakerelerde ha
zır bulunmak üzere telgrafla Kau
nasa çağırılmıŞtır. 

Hırvatistana 
Muhtariyet 
Verilecek 

.. .. 

HARiCiYE VEKiLiMiZiN KONFERANSI 
Şemsiye 

Ya.zan: B. FELEK 
Şemsiye bir, divit iki. 
Şemsiyeyi bilirsiniz, lakin (divit) 

denilen şeyi genç nesil bilmez. Onun 
için tarif edeyim. Eskiden mürekkep
li kalem yoktu. Pek eski olmıyan 
kurşun kalemle yazı yazmağa da es
kiler rağbet etmezlerdi. O sebeple, 
hüsnühat dediğimiz güzel yazıya me· 
raklı olanlar divit taşırlardı. 

"Bir Milletin Dış Cephedeki 
Ehemmiyeti Maddi Kuvvet ve 

Kudreti ile ölçülür ,, -. .,... . . 

Bu divit bir kanş boyunda, bir u.. 
cu kapalı, öteki ucu kapaklı bir yas
sı pirinç boruydu. içine üç dört ka
mış kalem alacak genişlikte. Kapak
lı ucunun yanına da yine pirinçten 
yapılmış kapaklı bir mürekkep hok
kası yapısıktı. 

Ankara, 16 (Tan muhabirinden) -
Tasarruf haftası dolayısile Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu tarafından 

verilen konkferansta ezcümle denil
miştir ki: 

- "Tasarrufun milli hayatımızda 
oynadıt1 rol, artık herkes çin el ile 
tutulur bir Jıaakikat şeklinde tecelli 
etti. 
Kalkınma hareketimizde en bü -

yük mevkii alan millii tasarruf gün

den gühe inkişaf ederek, yannki 

Türkiyenin kuvvetli istinatglhlann
dan birini teşkil edecektir. Tasarruf, 
refah miyarı, ve ayni zamanda da 
refah vasıtasıdır. 

Bir millettin dış cephesindeki e -

hemmiyeti, kendi medeni seviyesi, 

milli faziletleri ve maddi kuvvet ve 

kudretile ölçülür. 
Harici siyasetin destekleri işte bu 

üç mefhumda mündemiçtir. 

Türkün milli faziletleri, esasen 
hayatı metodla tanzime en müsait ~ 
lan vasıflan ihtiva eder: Türk, kah
ramandır, idbar karşısında metin, 
ikbal önünde mütevazidir. Türk, ai
lesine düşkündür. Türk, hemcinsini 
sever, cemiyet hayatı içinde Y8'8-
mala liyakat göstermiş bir millettir. 
Tasarruf, bu faziletlerin inkifaf ve 
tekerrür Am.ilidir. 

Sulh refah ve saadet kaynağıdır. 

Rumanyada Yeni 
Bir Parti Kuruldu 
Bunun 

Türlü 

Haricinde Her 

Politik Faaliyet 

Menedildi 
Bllkreş, ıa \Hususo - Bütiln Ru

manya fırkaları (Milli Rönesans) a
dını taşıyan bir tek fırka teşkil etr 
mişlerdir. Yeni fırkayı, milll köylü, 
liberal, milli hıristiyan, ve Rumen 
cephesi teşkil etmektedir. 

Kral Karol, devletin müdafaasını 

ve terakkisini takviye maksadiyle 
milli şuuru seferber etmek hedefini 
taşıyan "milli intibah cephesi,, ismin 
de tek bir partinin teıkili hakkında 

bir kanun imzalamaıştır. 
Bu parti, yirmisi eski ve yeni na

zır olmak üzere yirmi beş yüksek 
devlet adamının imzasiyle verilen 
bir talep üzerine teşekkül eylemek -
tedir. Bütün kral müşavirleri, bu 
partinin tabii azasıdır. Askerler ve 
hakimler müstesna, reşid bütün Ru
manyalılar bu partiye girmek hakkı
nı haizdirler. 
Yalnız bu "milli intibah cephesi,, 

Herdeki seçimlerde namzet iraesine 
mezundur. Bunun haricinde her tür
lü politik faaliyet, gizli politik faali
y~t gibi telakki olunacak ve failleri. 
medeni haklanndan Iskat edilecektir. 

Eski ispanya Kralına 
Bütün Hakları 

iade Edil• 

Eski mürekkepler hokkada mayi 
durmayıp (lika) denilen bir nevi life 
bulaşık halinde olduğu ve alelhusus 
biraz koyuca bulunduğu İ!:iD ağzı las
tikli olmadığı halde bu hokkalardan 
akmazdı. Bu şekliyle dh·it ufak tok
mak biçiminde bir şeydi. l\lerak er
babı bunu tabanca gibi belinde taşır, 
kap edince hemen açıp cızır, cızır 
yazardı. 

işte benim bir türlü tahammfil e
demediğim iki şey bunlardır: Birisi 
şemsiye, diğeri divit. 

. ' ... 
Dfln çok gilzel bir konferans veren Harı~iye Vekilimiz Ali. Çetinkaya 

Bu iki iletin, ikisi de adama husu
si bir enailik veregelmiştir. Onun i
çin bu iki nesneye hiç yüzüm yok· 
tur. Kurşun kalem ve dolma kalem 
çıkalı zaten taşımadığım divitten ve 
bu münasebetle mürekkep yalamak
tan kurtuldum. (sade a\•ucumu yala· 
maya vakit bulabili:rorum) IWn 
şemsiyeden kurtulmanın imkanı yok. 
O mübareği elime aldım mı, kendim 
de ayağa kalkmış bir sanduka hali 
görüyorum. 

ile birlikte Erzincan hattının açıima törenine giderken .• 

Bu kaynağın ise en müessir müdafa
asının kuvvet olduğunu unutmamak 
icabeder. 

Türk milleti tasarrufun ne kadar 
feyizli bir kuvvet kaynağı olduğu -
nu, bilhassa Cümhuriyet rejimi za -
manında pek iyi ·anlamıştır. 

Tasarruf, inkişaf ettikçe kuvvet 

menbalan inkişaf eder, harici siya -

set kuvvetlenir, sulh temin olunur, 

refah artar, saadet umumileşlr. 
Artık bugün biliyoruE ki fabrika, 

yol siyaseti, su siyaseti, makina, zi
raat, imar, ilmt yükseliş, Ucaret ve 
blİnlann hepsinin aziz koruyucusu ~ 

lngiltere 
• • Ne lçın 

Harbeder? 
-0--

lng iliz Sıhh.a+ Müsteıarı 

Dün Bir Nutukla Bunu 
izah Etti 

Londra, 17 (Hususi) - Hüktimet 
erkanından olan sıhhiye müsteşarı 
bugün bir nutuk söyliyerek İngilte
renin neler için harp edeceğini an
latmış ve İngilterenin imparatorlu -
ğunu ve müstemlekelerini müdafaa, 
Fransaya taahhütlerini üa, f ngilte -
reye muahedelerle bağlı olan memle 
ketleri müdafaa için harp edeceğini, 
bunlar bir taarruza uğradıkları tak
dirde İngilterenin derhal vazifesini 
yapacağım söylemiş, nutkunu biti -
rirken "idealimiz ve prensibimiz hür 
riyetln müdafaası ve tecavüze muka
vemettir,, demiştir. 

Süveyı Kanah 
Müruriye Ücreti 

lan büyük ordumuz yannın menba
lanna muhtaçtır. Bu ihtiyacı yalnız 
tasarruf temi'l edebilir. 

Millet tasarruf ettikçe bunların 

hepsi ilerler, \•e yine milletin tasar -
ruf kabiliyeti bunların ilerlemesile 
artar. Tekrar ediyorum, tasarruf bü 
yük bir kuvvet kaynağıdır. 

Diyeceksiniz ki; "yağmurluk rb• 
sene!,, o da ayn bir hikaye. Şim· 
diki yağmurluklann külahı yok! oı. 
sa da benim başımda giyecek yeı 

Tasarruf mevzunu, size öaricl em- kalmadı. Onun için şemsiyeyi elden 
niyetin dayanması lazım gelen kuv- bırakmak ollmıyor. ÇünkU bırakın-

tli 1 d biri 1 ak - t ca ıslanıyoruz. ve unsur ar an o ar gos er- 1 .1. 1 ri 1 •
1 

1 11.. 
ngı ız e n şems ye ı e ara an pe .. 

meğe ı:alıştım. Bilhassa işaret etmek 
isterim ki Türk milletinin mevkli git 
tikçe hızını artıran tasarrufia hergiitı 
biraz daha yükselmektedir." 

iyidir. Hatta lngillz1erln şemsiye h .. 
kında şöyle bir sözleri oldufu siyle. 
nlr: 

- Hava açıksa şemsiyeni al! Yaf• 
morlu ise istersen al! 

K d Binaenaleyh muhafaz~kl\r bir le a es Vapuru giliz olan Başvekil l\fister (Chambe.ı 

Den.ıze lnd·ır·ııd·ı lain) in elinden şemsiyesini bırakm .. 
masını ve bu yüzden bütün dftnyı 

. karikatilrcfilerine mevzu tetkll etı 
• ,, - ......... iabfl aihiti'ftnı. 

Ayni Fabrikada Yeni Bir eana reunce; ıemsiyeyi elime .. 
. hnca düşünmek zaruretinde bulun-

Va pU rUm Uz da Tezgaha duğum vücut aksamım genişlemiş rl· 
bi olur. Ba~ımı, kolumu, gövdemi ve 

Konuldu a~aklanmı düşünürk~n bi.rde ı~ms!ye 
yı düşünmek mecburıyetıne gırerım. 

Rostok, 16 (A.A.) - D.N.B. bildi- Bu mesuliyet genişlemesi hoıuma 
riyor; gitmez. Ustelik şemsiyemi şurada bu-

Dün öğleden sonra burada Neptün rada unuturum. Onun için daima sa-

tezg&hlarında, Türkiye hesabına inşa ::.:::n::~:ı:::~i:e:.;~;:.r~:'n ki;d~;: 
edilmiş olan 3100 tonluk "Kades,, va Ve 0 mülihaza iledir ki; birisi yolda 
puru denize indlrilmiştir. Bu vapur, koluma girerse şemsiyem batınına 
bu sene içinde Türk Denizbank h&- gelir. 
sabına bu tezgahta denize indirilecek Şemsiye, demirden, ağaçtan ve ipek
gemilerin üçüncüsüdür. "Kades,, va- ten yapılmış, açılır kapanır,marifetll 
purunun denize indirilmesini mütea- bir şeydir ama pratik deiildir. Fakat 
kıp Türkiyenin ısmarladığı dördün- beni ekseri ahmaklıktan kurtardıiı 
cü bir vapur da tezgaha konmuştur için kendisine minnettanm. 

· Arkadaşlanmdan, benim şemsiye 

Suriyede 
iki Muhalif Reis 

Öldürüldü 
Halep 16 (A. A.) - Suriyede mu

halefet reislerinden iki kişi Halepte 
tecavüze uğramışlardır. Abdülgaffar 
Mesut ağır surette hançerle yaralan
mış. Gene eski mutediller partisinin 
tanınmış azasından Şeyh Abdülkadir 

sevmediğimi bilenler, bu hamiyi ko
lumda veya elimde gördükçe ppr 
ve sorarlar. 

- Yahu! Sen şemsiye ta~ır mısın! 
Maalesef taşının ' 'e daha taşıya

cağım da. Çünkü taşımadığım gün ıs
lanıyorum. Islanınca nezle olmak, 
kulunç ağnsına uğramak &Pbi maddi 
tehlikeler bertaraf kendimi ahmak 
görmeye başlıyorum. Zira bizim va
lidenin hana öğrettiğine göre, lstan
bulda yağan yağmurların yüzde sek
sen beşi (ahmak ıslatan) dır. 

Paris 16 (Hususi) - İtalya Süveyş Marmani camiye giderken bıçaklan -
kanalından mürur ücretlerinin ten _ mıştır. Mütecavizler kaçmışlardır . 
zili üzerinde ı'.'lrar etmekte ve Sü _ Paris 16 (Hususi) - Evvelki gün 
veyş kanalı idaresine iştirak etmeyi buradan memleketine dönmek üzere 
istemektedir. hareket eden Suriye Başvekili Cemil 

Benim de yağmura tutulup ta ıa
lanmadığım yok gibidir. Ustelik ne 
zaman böyle ıslansam garip bir tesa
düf eseri olarak ya evde valide, ya 
sokakta bir ahbap benim ıslanmış ol
duğuma dikkat etmemi~ gibi: 

- Ahmak ıslatan yağıvor! der ve 
ahmaklığunı yüzüme vurur. 

Onun için şemsiyenin himayesine 
sıfınmaya mecburum. 

Son günlerde yapılan cüzt tenzi- Mardam bey r.eçen ağustostan beri 
14t İtalyayı hoşnut etmediği için ftal burada idi. Kendisi dün M. Bonnet 
yan gazeteleri ve İstefani Ajansı bu ile 1936 da yapılan Fransa - Suriye 
yoldaki neşriyatına devam ediyor. muahedesine bir zeyil müzakere et-

Burgos 16 (A.A.) - General Fran- · b ı 
Flgaro gazetesi bu meseleden bah mış ve u zeyi Fransanın Suriydeki 

ko, " 26 teşrinisani 1931 tarihinde k rt h k ı 
sederken, bu Fransız eseri olmasay- as e are et erini kolaylaştırmış, 

müessesan meclisi tarafından 13 ün- 1 k 11' 
dı talyanın hiç bir zaman şarki Af- ve e a ıyetlerin himayesini takviye 

Belgrat 16 (A. A.) - Yan resmi cü Alfons aleyhine yaplan haksız - rikada bir İmparatorluk sahibi ola- etmiştir. Cemil Mardam bey bundan 
mahafillerden bildirildiğine göre, B. lı.klan tamire matuf,, bir kanun pro- mıyacağını anlattıktan sonra İtal _ başka l 936 muahedesinin tasdikini 
Stoyadı·n i k uht 1 la k jesini nazırlar meclisine tevdi et - t · · · 1 İh 

Bir ince çubuk. bir kaç tel ve bir 
deyirmi bezden yapılmı~ bir şemsi
ye bizi ıslaklıktan (nni ahmaklık -
tan) korursa ciddi bir himaye neler
den korumaz! 

Dünkü Meclis içtimaı ov ç, pe m eme o ra . . yan talebine şu şekilde mukabele e- emın ıçın ısrar etmiş bu unuyor. -
B. Maçek ile bir uzlaşma zemini ara- mıştır. diyor: timal ki muahedenin tasdiki bundan 
mağa calışacaktır. Eğer bu anlaşma, Nazırlar meclisinin tasvip eyledi- ''Süveyş kanalının Fransız ve in- sonra uzun bir gecikmeye uğramaya-
B. Macekin mukavemeti karşısında ği bu kanun mucibince sabık krala giliz aksiyonerleri. İtalyan Habeşis- caktır 
muvaffak olmazsa, hükUmet, Hırvat İspanyol vatandaşı sıfatının verdili tanının ekipmanı için, aynca her se Fili.tinde bir nümayİf 
ların arzusunu, Maçek müdahalesine bütün haklar tanınmakta ve müe9se- ne mümkün miktarda bir yardımda yapılacak 
hacet kalmadan yerine getirmek e - s~. meclisi halinde toplanan Kor - bulunmağa davet olunuyor. Pazarlı- Kudüs 16 (Hususi) _ Fillstinde 
meliyle Hırvatistane gentı bir muh- tes m karanndan evvel ve sonra a- im melnı.lyetı bertaraf edilsin, bu tedhit muhalüi araplar pazar günü 
tariyet verilmesi hakkında parlAmen lınmıı bütün tedbirler de kaldınla- ifte en ziyade hayreti mucip olan bir nümayif yapacaklardır. İngilz 
toya bir kanun projesi tevdi eyliye- rak sabık krala bOtibı mallan geri taraf, İtalyanlarm yaptıkları bu. tale kumandam nümaylfe davet olunmq 
cektir. iade olunmaktadır. bin tonudur. tur. 

Ankara, 16 (A.A.) - M. Meclisi, 
Fikret Sılayın başkanlıi'hndn toplana 
rak şurayı devlet kanununun müza
keresine devam etmiştir. Meclis en
cümene verilen iki maddesi müstes
na olmak üzere mevzuubahis kanu
nun 4 7 inci maddesine kadar olan kıs 
mı kabul etmiştir. 

B. M. Mec,isi pazartesi g(lnii top
lanacaktır. 
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Halk Sandığı Açıldı 

lktısat Vekili Mühim 
Bir Nutuk Söyledi 

lstanbul l!arıt sancrıgı, cron sal>ab 
~aat 11,30 da Şehinşah Pehlevi cad
desindeki merkez binasında İktısat 
Vekili Şakir Kesebir tara:[mdan a
çılmıştır. Bu münasebe_:Ie yapılan 
merasimde, banka müdürleri, Tica
ret odası, Tı.irkofis, toprak mahsul
leri ofisi müdür ve erkanı, Esnaf ce
miyetleri mümessilleri, iktısadi dai
reler müdurleri ve iktısat profesör
leri hazır bulunmuşlardır. 

Sandık Müdürünün nutku 
İktısat Vekili, merasime riyaset 

etmek üzere Sandığın gişelerinin bu
lunduğu alt kata inmiş ve burada 
sandık müdürü Sermet bir nutuk 
söyliyer.ek demiştir ki: 

"Cümhuriyetin feyizli ve manalı 

-eserleri arasına katılmış bulunan 
llalk Bankası, üç buçuk ay kadar ev
vel açmıya muvaffak olduğu Anka
ra Halk Sandığını takiben, bu gün 
huzurunuzda İstanbul Sandığını da 
:açmakla şeref ve bahtiyarlık duy
maktadır. 

Miıessesemiz bu suretle büyük ti
caret ve endüstri merkezi İstanbul
da, esnafın, küçük sanayi ve ticaret 
erbabının, ve halkın hizmetlerine 
koşmakla müftehirdir. 

balarmda tş glSren vatandaşlara Yre
di ihtiyaçlarını eskiye nazaran daha 
ucuz ve daha kolay şartlar dahilinde 
temin etmektedirler. Yalnız, bunlar 
arasında küçük sanat ve ticaret işle
rile uğraşan ve küçük krediye muh
taç olan bir kısım vatandaşlarımız 
bu kolaylıklardan diğerleri kadar is
tüade edemiyorlardı. Vakıa, memle
ketin muhtelif yerlerinde kendini his 
settiren bu ihtiyacı tatmin için bazı 

kredi müesseseleri kurulmuştur. Fa
kat, bunlar menabi azlığı ve müra
kabe kifayetsizliği gibi sebeplerle 
tam muvaffak olmuş değillerdir. 
Açık kalan bu ihtiyacın karşılı'ğını 

yerine getirmek üzere Cümhuriyet 
tedbir aramış ve 1933 senesinde ka
bul edilen bir kanunla Hallc Banka
sı ve Halk Sandıklan teşkiline karar 
verilmiştir. Bu kanuna göre, memle
ketin bu nevi iş sahalarında halk 
sandıklan tesis olunacak ve buna a
na banka vazüesini görmek üzere bir 
Halk Bankası kurulacaktır. 

Bir çok işler arasında bu kanunun 
tatbiki bu yıla kadar kabil olama
mıştır. Ancak, bu senenin beşinci a
yında Halle Bankasının Ankarada 
tesisi mümkün olabildi. 

TA~ 

Büyük Kurultay İçtimaa Çağrıldı 
(Bcırı l incide) retler fazladır. Bu mesele Nafıa Ve-

yaçlann temini; orman ve ziraat iş- kaletine bildirilmelidir. Şehir hari-

Kırşehir Yeniden 
Sarsıldı 

lerinin tanzimidir. cine işleyen otobüsler için hazırla- (Baıı 1 incide) 

Şehrin m iıleri nıp İstanbul umumi meclisine veril- nalaraa da ehemmiyetli çatlaklar ve 
Raporda su işlerine tahsis edilen diği haber alınan talimatnamenin bazı duvarlarda çöküntüler olmuş -

kısım şöyle hülasa edilebilir: Sene- bir an evvel çıkanlması için icap tur. İnsanca zayiat yoktur. 
lerdenberi Adalıların istediği su işi, edenlerin nazan dikkatini celbet- Yer sarsıntısı Kayseri, Sivas, Kon 
tabiatin adalanmıza bahşetmiş ol- mek lazımdır. yada lıafü, Yozgatta oldukça şiddetli 

Oku ihti •ttik rt k olarak hissedilm1ştir. duğu bütün güzelliklere ve sağlık ma yacı gı çe a ma -
şeraitine rağmen hayati bir eksi.klik tadır. Köylerde mevcut üç sınıflı ılk * 
sayılacak derecede mühimdir. mektepleri bitiren talebenin mükte- İstanbul 16 (A. A.) - Kandilli ra-

Adalılann suyile beraber sayfiye sebatını tamamlıyacak olan dördün- sathanesinden bildirilmiştir: 
mahalli olan diğer kazalann su ih- CÜ ve beşinci sınıfları muhtevi köy BugUn saat 13 Ü 4 dakika 17 sani
tiyacının da temini lazımdır. Şehrin yatı mekt:plerinin adea:m nrttır-ı ye geç~ o.rta şiddette b!r ~eı:cle kay
su ihtiyacı, Terkos, Elmalı, Kırkçeş- mak, 1.tskudarlıların, .~ahsıl için ço- dedilmışt~r. Merkez ustunun ş~rk 
me ve Taksim sularile temin edil _ cuklannı lstanbula gondermek der- istikametındc ve İstanbula 410 kılo
mektedir. Bu suların hepsi beledi _ dinden kurtarılması için, büyük bir metre mesafede bulunduğu tahmin 
yeye devredilmiş bulunmaktadır. inkişafa namzet olan bu kazamızda edilmektedir. 
Terkosun, herkesin itimadını kazan- hiç olmazsa şimdilik bir kız lisesi -------~~!"""-----~ 

f açmak lazımdır. asli azalıgıy na Hamit Ongunsu, İbra-mış olmasına rağmen tesis masra ı-
nın ağırlğı dolayısile şehrin bilhas- Raporun bundan sonraki lnsmın-1 him Kemal Baybora, Dekan Nuret
sa fakir tabakasile meskun bulunan da yeni çocuk bahçeleri . açılın:tsı, I tin Ali Berkol, heli Bayar, Aziz A~, 
semtlerde halk tamamile bundan is- köylere verilmekte olan fıdan ade- Nedim Ersun, Hasene Ilgaz, Galip 
tüade edememektedir: Belediye bu- dinin arttırılması, borçlandırma su- Bahtiyar; yedek azalığa: Hasan Ko
na çare olarak senevi 90 liraya ka- retile köylüye verilmiş olan arazi- per, Mithat Ali, Ömer Vasfi, Faruk 
dar iradı olan evlere, tesis masrafı nin tapuya raptı, köylüye müşterek Dereli, Süruri, Lahika Manyasi, Fe-

zır·aat makineleri tem,ni, şehir da- rit Hamal, Tevfik Amca'nın seçilalmadan ucuz tarife ile su vermeği 
ilan etmiş ise de bu, tatbikatta mat- hilindeki Parti Ocaklarının lağve - m~ olduğu anlaşıldı. 
lôp neticeyi vermemiştir. Bu ölçü dilerek yerlerine, muntazam binalar Büyük Kurultaya gOOıderilecek 
doğru değildir. Çünkü vergi kayıt- dahilinde, kütüphane, konferans sa- murahhaslar için işari reyle yapılan 
Iarmda doksan liradan fazla irat ge- lonlannı havi nahiye teşkilatının intihabatta: Profesör Hayrullah Di-
tireceğl gösterilen öyle evler vardır takviyesi isteniliyordu. ker İbrahim Kemal Baybora, Faide 
ki günün nafakasını karşılamak için Belediye len müdürünün Ese~dal, Naci Ali Moralı, Ferit Ha-
çalışan halk sınıflarile meskundur. izahatı mal asli murahhas; Halil Hilmi, 

Binaenaleyh, tesisat masrafından Raporun okunması bittikten son- Mekki Hikmet, Haşim Refet, Cevdet 
muaf tutulmak ve ucuz su vermek ra su meselesinden dolayı Belediye Özgün, Doktor Turhan da yedek 
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icin ya esaslı bir miyar bulmak ve- Sular Müdüründen izahat istenildi. murahhas olarak seçildi. 
• ki program. 5 Eylulde faaliyete geçen Ankara 

Halk Sandığının bugüne kadar ge
~n kısa müddet içindeki mesaisi 
hakkında bir fikir verebilmek için, 
bugüne kadar 795 müşteriye 141400 
lira iskonto ettiğini üade etmek is
terim, Görülüyor ki, 795 yurttaş va.. 
sn.ti olarak Sandıktan ikişer yüz Ji. 
ra yardım görebilmişlerdir. 

Halk Sandıklannı kurmak ve on
lan yakından takip ve murakabe ey
lemek vazifesile mükellef olan Halk 
Bankası ilk faaliyeti eseri olarak ta 
Ankarada bir sandık teşkil etmiştir. 
Bugün, yine bankanın ikinci faaliye
ti eseri olarak İstanbul Halk sandı-

yahut kabul edilen irat miktarını Sular müdürü Yusuf Ziya verdiği Artık ruznamede konuşulacak ----c>----

hiç olmazsa 150 liraya çıkarmak su- izahatta, Adalara su tedarik etmek mevat kalmamıştı. Azalardan Meli- Bu""yu""k §o~ef 
retile gösterilen kolaylığı şümullen- için 110 metre derinliğinde açılan ha Avni ile Ekrem Tör söz alarak En "1 
dirmek lazımdır. Geçen senedenbo- kuyulardan içilmeğe yarar su bulu- birer nutuk söylediler. Her ikisi de • İ 
ri Kırkçeşme sularının zaruri olarak namadığını, belediyenin vereceği di- nutuklarında; milleti büyük feltl- Tayyarecıs 

ğını açıyoruz. 

kapatılması cephesinden de şehir su rektif dairesinde Ada sularının te- ketlerdcn kurtararak saadete kavuş- Kazaya Unrodl e • 
yu daha büyük bir ehemmiyet ka- min edilece'ğini, fakirlere ucuz su turan ve Cumhuriyet Halk Partisini ':ı 
zanmıştır. Hamamların su meselesi vermek için de irat miktarının 150 kuran Ebedi Şefimi~ Atatürk'ün ve Moskova 16 (A. A.} - flÜ~ • 

Vilayetlerde Halk Sandığı 
fUbeleri açılacak Bu yardımların yerinde yapılmış 

olmasına itina göstermeyi, çalışma 
tarzımızda hareket noktası sayLıak
tayız. 

Zaman ve imkmla mütenasip ola
rak müessesemiz yurdun bir çok mer 
ikezlerinde daha, peyderpey sandık
lar tesisini başlıca gaye bilmekte ve 
bu gayeyi reallze etmek için etütle
rine ehemmiyetle devam etmekte -
dir. 

Son günlerde Şimali Anadoluda 
bahası bi<J !mez bir tetkik seyahati 
yapan aziz Milli Şefimiz İnönüne 
yurttaşların şehirlerde ve kasabalar
da küç'lk krediye olan ihtiyaçlarını 
bildirmiş bulunmaları, müessesemize 
düşen vazifelerin bir an evvel baş~
nlması lüzumunu işaret eden gayret 
verici sesler olmu§tur. 

Henüz sayısı ikiden ibaret olan 
halk sandıklan tedricen geniş bir 
kredi şebekesi halinde memleketin 
her tarafına yayılacaktır. Bu mües
seseler, küçük sanat ve ticaretle uğ
raşan vatandaşlara, küçük esnafa, 
sıkıntıdan kurtulmak için az, fakat, 
kendileri için büyük sayılabilecek 
kredi bekliyen halka, müracaatlerin
de daimi yardım elini uzatacaklar -
dır. 

bu ehemmiyetin merkezi sıkletini liraya kadar çıkrılabileceğini söyle- Büyük Atamızın kurtarış ve inkılap tin neşrettiği bir tebli~, ztı~erı 50~· 
teşkil eder. Hamamlara verilmekte di. arkadaşı değerli Cümhurreisimiz İs- zın en büyük tayyarecılerilt 
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olan Terkos suyu tarifesinde tenzi- Üsküdarlı azalar da Üskiidar-Kı- met İnönü'niin saygı, minnet ve şük- yetler birliği knhram~ı . ~8~ liıt yapılarak yıkanma ücretlerinin sıklı yolunun asfalta tahvil edilme- ranla yadedilmesini teklü ettiler. 15 kanunuevvelde yenı biI'~~ııil b 
arttırılmasına meydan vermemek si, istimlak ve imanna karar veri- Bu teklü kabul edilerek telgrafların nin tecrübesi esnasında öldl11>tl <:"'' 
lazımdır. Şehrin umumi sıhhati için len Üsküdar iskele meydanile Şem- hazırlanmasına riyaset divanı me- dirmcktedir. Sovyet hükôfil~~: 
alınması lazım olan mühim tedbir- sipaşa ve Salacak semtlerinin bir an mur edildi. Bundan sonra reis, ruz- !ovun küllerini havi vaz0Y11 ği ~ 
!erden biri de budur. evvel imarına başlanması hususun- namede konuşacak başka bir şey ol- sarayının duvarına vazet~ ıce.r"'1"i 

Köylünün •ağlık vaziyeti da vali ve belediye reisi Lutfi Kır- madığını beynn ve. yeni idare he- lesine maaş tahsis eyıeıne t ~ s 
1 · · -nts rW Sağlığı korumak için köy erımız- darın nazan dikkatini celbettiler. yetine muvaffakiyetli çalışmalar te- tırmıştır. Sovyct komu ]corııtst!. 

de mevcut dispanserler adedini art- Neticede di~ek e.ncümeninin ra..P,2; ımcnnk.ilecl.9tiınaa nihayet verdi. merkezi komitesi ve Hııll< tııOYe-
tırmak lazımdır. Sıtma mücadelesi- ru aynen kabul edilerek BilyQk-'Ku- --- ri meclisi. Ckalovun ailesine tto' 
nin müsbet neticeler vermesi ve rultaya arzedilınesine karar veril- evyork Ser9bl de bulunmustur. •

8 
- l'e şı· 

İstanbul Halk Sandığı hazinenin 
yard.ımile ve Halk Bankası, Ziraat 
Bankası, İstanbul vilayeti idarei hu
susiyesi, İstanbul belediyesi ve Tica
ret odası tarafından tesis edilmiş bu-

frengi beliyesinin salgın°bir hal al- di. Komiserliği Çkalov, ezcümle, Mo ~~~0va • sJl• 
maması için alınmakta olan tedbir- Yeni idare heyeti Ankara 16 (Tan muhabirinden) - pavlovsk uçuşunun ve şurııı~.:.et 
lerin behemehal takviyesi icap e- Bundan sonra da yeni Parti idAre Salllhattin Canın Nevyork sergısi mal kut~u. -.::nde:i~a~.:Seıc ~·· 

komiserliğinden çekilmesi ile yeri- ramanı ıdı. en ısı, dJ u 
der. • 1 • heyetjnin seçimine geçildi. Hafi rey- ne Vedat Nedı"m To··r getirilmiştir. azasından bulunuyor . Yollar ve imar tf en le yapılan seçimde yeni idare hey.:?ti lunuyor. 

Şehirliler, evinin eşiğini terkedcr-

Atatürk Türkiyesinin milli dava
larını daima yürütmek ve ilerletmek 
ve onun yapıcılık vasfını yeni mu
vaffakıyetlerle şereflendirmek için 
sonsuz enerji ve yüksek dirayeti dün 
yaca takdir edilmiş Şefimiz büyük 
vatanperver İnönüne, bağlılık ve say 
gılarımızın arzına, müessesemirze da
ima müzaheretini esirgememiş bu
lunan Turk Bankacılığının banisi 
Başvekilimiz Celal Bayara şükran 

sesimizin duyurulmasına Cümhuri -
yet hükumetinin kıymetli mümessili 
sizden lutufkar del~letlerinizi rica 
ederim.,, 

Halk Bankası, ikinci sandığını aç
mıya muvaffak olduğundan dolayı 
takdir ve huzurunuzda müdürüne 
tebriklerimi beyan ederken böyle ha 
yırlı bir işte Halk bankasına yardım
da bulunmuş olan ~aat Bankasına, 
İstanbul vilayeti idarci hususiyesine, 
İstanbul belediyesine ve Ticaret o
dasına ayrıca memnuniyet ve teşek
kürlerimi bildiririm. 

ken ayağını basacağı ve yOrüycccği o·· L u·· M \11111. --·BUGu·· N DÜ~ÜNMEDEN 
yoldan çamura batmadan ve taşlara ~ 

takılmadan yürümek, vaktinde işine Ziraat mühendisi muallim Hadi, 1 BiZE GELI NIZ. 
Selametle gitmek ve köylünün şehre ·sı D 

Tıp fakültesi ortop~i ası. ~nı r. dile 
giderken arabasını sevketmek için Faruk, Birinci dahılıye serırıyatı a- Memnun olmadan çıkmış bir tek müşteri görme 
Yol bulması lazımdır. Bu dileğin · D · b nkt Dr ELEANOR POWEL sistanı Dr. Avnı, enız a a · • 
menşei bu arzudan çıkıyor. Bütün Hails, Tıp fakültesi talebesinden R o z A L 1 NELSON EDDY e}cotl 
şehrin ana planı çizilmiş, yolların Ahmet ailelerinin kıymetli evladı (Revüler ve muhteşem d 
Vaziyetleri tayin edilmiş olmakla be h kul t 1 b sinden 1 E rl A Ankara arp o u a e e Ve gene bu yılın Jeniya ese 

lkhıat Vekilinin nutku 
Bundan sonra İktısat Vekili Şakir 

Kesebir de şunları söylemiştir: 
"Muhterem arkadaşlar, 
Devletimizin dayandığı esas vasıf

lardan biri halkçı olmasıdır. Rejimi
miz, halk için çalışmayı en başlı va
tifelerinden saymıştır. Cümhurlyet 
hükumetleri daima halka hizmet et-
mek ve faydalı işler görmekle müfte 
birdirler. Cümhuriyet bu yüksek 
prensiplere uyarak vücude getirdiği 
sayısız eserler arasına bununla bir 
yeni ini ilave etmiş oluyor. Vakıa bu 
eser mutevazi bir haldedir. Görünü
şü 250 bin lira sermayeli bir kredi 
müessesesi olmaktan ibarettir. Fa
kat hakikatte mahiyeti bu görünüş
ten daha şümullüdur. İstihdaf eylo
diği maksat itibarile memleketin 
muhtelli iş bolüm'erinde çalışan bü
yük bir kısım vatandaş arın kredi 
ihtiyaçlarını temin etmek gibi bir 
vazifeyi üzerine almış olan hususi 
kredi te_kil"tının bir uzvudur. 

M lli ekonomi hayatında kredinin 
ehemmiyetini hepimiz biliyoruz.Cüm 
huriyet, aldığı kanuni tedbirlerle ve 
doğrudan doğruya kurduğu veyahut 
himaye eylediği milli kredi müesse-
elcrile bu buyuk ihtiyacı genis mik

yasta temin etmiye çalışmıştır. 
Memleketimizin istihsal, mübade

k! ve tevzi ~ıbi muhtelif iktısadi sa-

Muhterem Başvekilim Celal Ba -
yar, bu kredi teşkilatına atfettikleri 
büyük ehemmiyetin bir üadesi ola
rak kendileri bizzat bu açılışa riya
set etmeyi tasmim etmişlerdi. Fakat 
fazla meşguliyetleri buna imkan ve
remediği için emirlerile bu vazüeyi 
ben ifa etmiş oluyorum. 

raber bu faaliyete hız verilmesi liı- Osman Esen tutulduğu hastalıktan 1 
zımdır. kurtulamtyarak 20 yaşında haya- vı·cDAN AZABI Mc. Lag en 

Sokalklarımızın mühtaç olduklan ta veda etm~ştir. Allah rahmet ey-
elektrik lfunbalanının l?rltırılması . 1 1 
hususunda son iki sene içinde göste- lıye. Ml.LL:-I e ALEMDAR 
rilen gayretle sokak lambalan he- t . V / 

akşrım saat (9) da 1 . _ ~ __ 
men iki misline çıkarılmış olmasına (iç lçE) 

Atatürk devrinin her sahada oldu
ğu gibi m11li ekonomide de bize ka
zandırdığı feyizleri bu münasebetle 
derin bir minnetle anarak bu feyiz
leri temin eden ve artıracak olan Bü
yük Reisicümhurumuz İsmet İnönü
ne sonsuz saygı ve bağlılık hislerimiz 
içerisinde, deruhte ettiği vazüeyi ba 
şarması temennisile İstanbul Halk 

rağmen bu husustaki dilekler tama- Bilyük Operet 

,~~~~----------~ 

Sandığını açar ve sandı.kla münase
bette bulunacak vatandaşların da da
ima faydalı neticeler almalannı te
menni eylerim.,, 

Sandığa yazılan ilk aza 
Şakir Kesebir, bu hıtabeden sonra, 

ilk olarak kendisi on lira vererek 
sandığa koydolunmuştur. Bundan 
sonra da Esnaf Cemiyetleri namına, 
dokumacılardan Yahya sandığa para 
yatırmıştır. 

İktısat Vekili, bu arada gazetecile
ri de kabul ederek kendilerine şu 

beyanatta bulunmuştur: 
- Hemşehrilerinizin kredi ihtiya

cını temin edebilecek bir müessese 
kurmuş oluyoruz. Ticaret ve sanat 
işlerile uğraşan sayısı pek çok vatan
daşların küçük kredi ihtiyaçlarını 

kolay ve ucuz bir şekilde temin et
mek gibi hem iktısadi ve hem insani 
bir vazife ifasını üzerine alan bu ye
n· müessese zahiri halindeki tevazu
una ra~men hakikatte çok büyük bir 

men .yerine getirilemem~tir. Mev - Rejl: Raşit Rıza. Mu'tlk: 
cut faaliyetlerin çoğaltılması ve bal- Seyfettin Asal. Ynz..-ın: 

Yusuf SUrurl. kın bu medeni ihtiyaç etrafındski BüyQk Macar balesi. 
dileklerinin yerine getirilmesi la- Cumartesi ve Pazar Ma-
zımdır. 

Nakil vaaıtalan ücreleri 
tine Saat (15) de 

Nakil vasıtalannın aldıkları üc-

hizmet deruhte etmiştir. Bu müesse~ SON 
seye vatandaşlara hizmet yolunda he , ffE 
pimiz muvaffakıyet temenni etmeli- GANUJI 
yiz.,, 

Bir aralık kendisine, Nevyork ser
gisine işt(rak için yapılan hazırlıkla
rın ağır ilerlediği hakkındaki iddia
lar üzerinde sorulan suale Şakir Ke
seblr şu cevabı vermiştir: 

Senenin 

en 

Müthi' 
Şaheseri 

B U G Ü N E"zt111 

MELEK 
NEFİS BİR AŞK :M tJd sP 

• 

EN TATLI VE MÜESSİR ~ 
MUAZZAM BİR OP.Ell.t\ f 

Sinemasında 

Saadet Düşm·a ll 1 

Baş rollerde: BENJAMİNO GfGLİ 

MARiA CEBOTARl.no 
1 be ve ll 

Bugün saat 12,45 ve 2.30 da çok ucuz fiyatlarla ta e • 
Matineleri vardır. 

- Biliyorsunuz ki, Nevyork sergi
sine iştirakimiz işile meşgul olan bir 
komisyon vardır. Bu komisyonda ça-

Gülmek, katıla. katıla gülmek ve eğlenmek isteyenler lışan arkadaşlar böyle bir teahhur
dan endişe göstermiyorlar. Sergiye 
iştirak için bütün kuvvetimizle ve 
bütün varlığımızla hazırlanmakta
yız. N evyork sergisinde Türkyie cüm 
huriyeti hükumetinin ve Türk mil
letinin medeni alemdeki mevkii ile 
mütenasip bir şekilde temsil edile
ceğinden şüphe etmemek lazım ge-

BugünS ARA Y 
OÇ AHBAP 

. ~~ ve 1 p E K Sinemalarında Türkçe 

ÇAVUŞLAll 
lir.,, 

Bundan sonra İktısat Vekili ile 
merasimde hazır bulunan davetliler 
hazırlanan büfede iza% edilmişlerdir. 

HAYDUTLAR i\R~SINDlt 
Şaheserler şaheserini görmelidirler. Bugün saat 1 ve tam 2,30 da 

~ok ucuz fiyatlarla TALEBE ve HALK matineleri vardır. 

-----------------
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TAN 
Gündeft Gazete 

-0--

TAN'ılt hedefi: Mabet'· 
d.. fikirci.. .. ..... yd• 
temiz. dDrDlt, .. mımt 
olmak, karlln gmteel 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELt 
Türldye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 • 6 Ay ıs'oo " 400 • 3 Ay 800 .. 
150 

" 1 Ay 300 " 
Milletlerarası posta ittihadına dahtı 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mQddet sıraaiyle 30, US, 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peetndfr· 
Adres delfJtlrmek 25 lnın11tur. 
Cevap için mektuplar 10 lnın11-

lıık oul lllv~ Jlzımdtı'. 

{ ~~~~;; "it~i:Z~W f 
••••••••••••••••••••••• 

Avukatlık Kanunu 
Ve Baro Seçimi 
Avukatlık kanunu 1-12-938 ta

rihinde tatbik edilmeie ba§lamıştır. 
Fakat tatbikinde muhtelif merhale· 
leri ihth·a eden bu kıymetli kanun 
lstanbulda bugünkü baro içtimaile 
eJı mühim ve §erefli merhalesini at
nıak üzeredir. 

Memlekette hukuki bayatın ıeni§· 
lemi§ olması ve avukatlık sahasında 
hisedilen ihtiyaçlar, mevzuatın daha 
renit ve otoriter olmasını kap et
tirmiş ve yeni avukatlık kanunu 
bıeydana ıelmiıtir. 

Ebedi Şef ti 1926 senesindeki bir 
ll11tkunda: 

"Cümhuri7t't TilrJdyeslnde eski 
kavaidi hayat, eski hukuk yerine ye
lli kavaldi hayatın ve yeui hukukun 
kaim olmu§ bulunmuı busfln gayri 1 
kabili tereddüt bir emri vakidir . ., 
b11yurm111lardı. 

Bu fikirler karpsmda bu kavaldl 
h11kaJdyenln elemanJannı da yiibek 
bir cerçeve içerisine al~ak liizumlu 
IÖrfllmüş ve bugUnkil avukatlık ka· 
lltırıu bütün mühim devletlerin mev
tlııtı tetkik edilerek anketler, i~tf
lbalar ve münakasalar neticesinde 
tedvin edllebilmişti~. 

Yeni avukatlık kanunu, avukatlan 
tördiikleri lmme hizmetine layık 
bıevkie çıkarmak için, evvell onlara, 
bazı imtiyazlarla menfaatler temin 

i:m';.;te";ii~ i;r~ ic;; ed~n ·;.:aı';;. 
"•7.etmistir. 

Yeni avukatlık kanununun tasfive
ti icap ettirip ettirmiyeceği münaka
lalan mutip olmı,ış ve bazı gazeteler 
de avukatlar arasında ayn gaynlıtı 
doğuracak n~iyat yapılmt!lflr. 

'l'ttrkiye Ctimhuriyeti Tilrk mf11e· 
!!_11in uhivvucenabı eseri olarak 150 
.. 11:lert hile affettiği gibi bugün eski 
>arıı.n deprek tesblti imkan dahilin 
~e otmıyan bazı esaslarla baroda tu-

Ye yapmaia yol açmaml§tır. 
\raJnız bundan sonra vazedllen ge

:tı esaslarla Türkiye Barosu dünya 
.::_ro1annm yanında terefele mevki 
~ak meı1ebeye çıkacaktır. 

f Baro bir 041aktır. Bir aile yuvan· 
~· Oraya alrenler bir mabede sirer· 
h · Gençlerin yaşlılara sellmı bir 
.zl'rnet, yaıhlann ıençlere selamı 

hlahabbettir. 
t1ıı Onwa içinde bulunanlan din cihe

den ayırmak ve bunu münakap 
i!:;ek yanlııtır. Avukatların değer-

'8hst bynıetlerile ölçülür. 
a..!eni avukatlık kanunu bu ayın ilk 
::-naauıda baro içtimamı tart koı· 
~ta ise de memleketin büyük ma· 
....__!'in dcmunı sebebiyle bu içtima 
~ buıün yapılabilecektir. 

~ 4 .. atlık kanunu, timdiye kadar 
t fok adliye vekillerinin muanz ol
~arı liste ile intihabı ortadan kal· 
~ bir usul koyarak, seçilecekle
~Çtinıada hazır bulunanlann ya
ı. ...... -dan fazla rey almalannı ıart 
~tadır. 

"t~ ısetimde, seçlleceklerin tamamı 
"'~ bh kumı bu miktar reyi temin 
'd-..ıedifi takdirde ekseriyeti temin 
hlt entiyenlerin W misline mtisa\Ti en 
"- ley alanlar hakkında yeniden se-

)apıbr. 

... l!tarııara nfmen, burftnkft lçtlma
'-e. .._riyetin temini meselesi yine 

bir noktaya temu etmektedir. 
._~lll'1Jbt he7t't. levhaya kayıtlı avu
~1-ıın yandan bir fazluile tetek· 
~ eder. Balbuld levha daha tanzim •s. hrıeıniı olduiundan bu yandan 
~ fatla rakamını tesbit etmefe 1m
~._ olınıyacak ve çaresiz l~timaın 
~ 1a 1nHkılmasına mecburiyet 
~ olacaktır. 

Nt ~l avukatlık kanunu, avukatlan 
\ı llrra'1kl bir disipline tabi tuttuiu gi
~'lUni heyetlerini de böyle bir in· 

c\ a almaktadır. 
~atlık kanuqu ile Baro, bir o
-.e bir aile yuvası otm111tur. 

TA. K 5 

Y eıiicami Neden Şaheserdir M•!MN 
y- için ı.ır çcı1r 197 .,._ ..ı. bir yandan r.ıanbuı şe1ır1n1 ı- Kimseden Korkmam, 

mı bir :=.:.:.-:=.ıı."Y=: yazan: ::1:"!:.~lrv::" :::: Kendimden Korkarım. 
fakat ''Yenlcami niçin bir şahe- 1 H kk B it "-' 1 mart dehasının kanunlannı keşfet- 30-
lerdir? .. buna cevap verilebildi • a I a a CI og U -ı t- · -t z. · ' o mi.f oluruz. Bu kazanç Türkiyenin v S ,,.ı. z r.. • S el mi? Bilmem! Bu yazıda bu IOl'U- .ı azan: a ına eRerıya ert 
ya cevap venniye çalıpcağım. imarında asil milletimizin, asil ' • • N G ı• N 1 k t k ik d .. t la b ""t- Bir lise talebesinden mektup al-Her feYden önce "şaheser,, fikri y enicamıyı asil örme 1, asi zev ve e n us ur nm u un 
ilzerinde duralım. Bir "şaheser,, haşmet ve vuzuhile ortaya atmıı dım. Diyor ki: 

:~~?ça~:~ı!una bir cevap ver- Anlamalı, lnsanbğın Öğünç Vesi· olacaktır. rU:~k~~::nd~~~~af~~;~ri~ku~:r: 
Şaheserlerin en bariz karakteri, Bir estetikçi sıfatile Yenica- Bunlan tatbika kalktığım dakikada 

"ölmezliği,, dir. Mantarlar gibi lesi Olan Bu Caheserin Sırlarını mlin şiirine varmak istiyen- evveli alllJemlo babam karşıma çıkı-
yerden biten, fakat ıün görünce ö- Y lere tavsiyem şudur: Onu Köprü yor. Olmaz. Dlyorlar. Sonra baba 

!:ee;:r~:~c~~!:~!~e;;:r~~~~ Nasll Yakalamah, Ölmeyen ve üzerinden şöyle bir seyretmek yet- ::-~~:~ :i:~~~:::i .!:k::~:~ı:;i~eı:; 
bu mantar gibileridirl Bir de Par- mez. Yanına kadar gitmeli, her tifi ile yürüyeceksem, onlar ki bana 
tenon, Ye§ilcaml, Beyazıt medre- Hergün Gençleşen Bu Şaheserin tarafını dolaşmalı. Temellerine göre artık maziye karışıyorlar, ileri-
sesi, Yenicami gibi asırlara, çağla- yaklapnalı, apiıdan yukarıya, te- )'e mili s~ellm?., 

:a::~ıı:;:::;;;~~~:;u:;n: Karakterlerini Nasll Yakalamall? :::::::~re~~zı:v: ::emme) bir naL 
dükçe tekrar dirilen 81erler var
dır. Bunlar zaman ve fena şeamet
lerini yenen ebedilik ve bakilik sa
adetlerine eren eserlerdir. Bunla
ra karşı duran, varlığını koruyan, 
J . Rousseau için "ölmez,, demiştir. 

Rus filozofu Tolstoy ise onun için 
"her zaman daha gençle§lyor,, de
mişti. İşte şaheserlerde "ölmez
lik sırrı,,ndan başka bir de "genç
leşme mucizesi,, vardır. Yenicami 
de böyledir. Dün etrafı kapalı i
ken onu "ölmez eser,, olarak ta
nıyorduk. Bugün etrafı açılıyor, o
nu "gençleşmiş bir kainat,, olarak 
seyrediyoruz. l 
Şaheserler niçin ölmezler mi? \ 

Şunun için; varlıklarını ter 
kip eden teknik kaideler insan ak
lının btV&'bildiğl en sağlam, en mu
vaffak &lmuş, mutlak kaidelerdir. 
Yine §Unun için ki: Varlıklarına 
vucut veren artlltik değerler in
san vicdanının - fizik kanunlan 
gibi - zaman ve mekln ile değiş
miyen zevk kanunlarıdır. Acaba 
Türk olduğum için mi, Yenlclmll 
yapan ustanın zihniyetlnl tapc:b
iun için mi böyle diifünınekta
yim? Bir an için kendiınl şöven
llkle itham etmek istesem bile, bu
na imkan yok. Çünkü Tül'k olını
yan ve mimari üzerine etütlerile 
bugünkü A vrupanın en büyük mi 
"Jnaiı mütetaıtlri olarak tannım• 
olan Le Corbusler dahi Türk sa
nati :için aşağı yukan §ÖYle düşü
nüyor: Ben, diyor, mimari sanati
nln büyük hakikaU hak.kında söz 
~yle~ek salahiyetini taşıyorum; 
çunku Panc:u.., •• , c~1"'"Vnıanlye Et
~emez mescidi gibi beşeriyeti~ ö
ğünç vesilesi olan şaheserleri hep 
yakından tetkik ettim. Demek ki, 
Türk mimari eserleri yalnız Türk
leıin değil, insan oğlunun öğfine
bileceği §eylerdir ve Yenicami 
bunlardan biridir. 

S onra İslim sanati fçln gü. 
zel bir etüt neşretmiı olan 

:iki müellif Saladin ite Migeon di· 
yorlar ki: Eğer bir gün Avrupalı
lar Türkiye Abidelerini tetkik e
derlerse bizim klAsfk dehamız cin
sinden değil gerçi, fakat ayrı cins
ten orijinal bir insan müfekkiresi
nln eserlerile karplapcaklardır. 
Bunlar bütün Şark ve İslim dün
yasında görüJebilP<-elt eserlerin 
hepainden daha ilatOndtir. 

Yine Le Corbusier eeerlnde 
der ki: On beşinci asrın Türk mi
marisi insanlığın tarihinde ikinci 
bir Hellenlome'dlr. İlk Elenfstler. 
eski YıınanlıJar, İkinciler Türk • 
lerdir. 

Eski Yunanlılar, filoııof H. Berı
sonun dediği gibi, insanlık tarihin
de Esprit de precision ve elarte'• 
nln kaşifi oldular. Eğer Yunan
lılar olmuaydı bu katiyet ve ba 
vuzuh fildrleri insanlar için meç
hul kalacaktı. Bu dehayı llrlncl 
defa Türklere gölterdiler. İnsanla
ra mimaride kat:iyet ve vuzuh fi
kirlerini lldncl defa Türklere öt
rettller . 

Bütün dünyanın mfmart phe-
1erlerl mutlaka bazı kanunlara 
uygun olarak yapılmı§tır. Balan bu 
kanunlar nelerdir: 

1 - Sadelik. M1mart eseri et 
ve kemikten ibaret olmalı, süsten 
lrt, dekordan müstalnf kalmalı
dır. Mimar! güzellill ek, süs, gös
teriı güzelliği de~ gövde, tabiat 
güzelliğidir. 

2 - Mimari eseri dayanıklı ol· 
malı, tabiate, zamana, tahribata 

göğüs gerebilmelidir. Sıracalı vü
cutlar gibi dökülen, yaralı yüzler 
gibi kabuklanan eserler saygıya 

layık ve sevgiye mevzu olamaz
lar. 

. 3 - Mimad eseri ihtiyaca, kut
lanıp, mevzuuna tamamile uygun 
ve hizmet edici olmalıdır. Kilise 
biçiminde sinema, sinema şeklin
de cami, Lunapark gibi fabrika 
yapmak yalnız bir zevk dalileti 
değil, bir akıl hutalığıdır. 

4 - Mimari sanati kütle, göv
de, üç buut sanatidir, satıh, boya, 
eğreti şeyler sanati değil. Mimari 
eseri bir uzviyet eibi belirmelidir. 
Onda hiçbir eksiklik, hiçbir faz
Wık, kesir olmamalıdır. 

Şimdi, Yenicaml elbet bir şa· 
heserdir.Çilnkü pheserlere ait bü
tün kanunlan,hep birden, kendinde 
toplamıştır. Yenicamiin etrafını 

açmıya muvaffak oluyoruz. Eğer 
onun ruhunu da anlamıya çalışır-

narelerlnln terefelerlne çıkıJ ya
kandan apğıya dojru bakmalı. 

Yenlcami mimanmn muhayyelesi
ne girip yerlepneli, eseri artistle 
birlikte sanki yeni baftan yarat
malı. O zaman bu sır lleml mek· 
§Uf olacaktır . 

t,ıe o zaman mimar! deh81lnm 
ölüm kabul etmlyen ezellik dils
turlannı buluruz: BütWılilk, ta
mamlık, vuzuh, katlyet, mantıki -
lik, uzvilik, gövde güzelliği, h~ 
rfyet .. 

•••••• ,,,, ... ,,.,,,,.,,,,.,,, •• , •••• ,,,, •• , ••• ,ııı.ıııı•ıııı•ıııı min etmek için tuz tabletleri al· 
malaruu tavsiye ediyor .. 

111 Amerik~ 1 Notları 111 Gezdiren kız söy)Uyor: "Hepimiz 
alıyoruz, bqka türlü dayanılmaz. 
Ben fabrikanın bu kadar sıcak ye
rinde çalqmadıtım halde ıene cün 
de bir tane olsun alıyorum.,, 

•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1ıtı•IHl•lltl•llll •lllllİlllll•llll 

Amerika Fabrikaları Gezdirirken blrlmb pri kala
calıs, ileri sldeceğiz, yahut ta sar 
memisin icap etmedllf bir 7fte 
bepm•n IOkaHrecells .Uye kmca
lma iti& patlı)'Or. OerlU)'en eWu 
m• •emen dmap ..u,,.r ve bi
ra .. dlkce Nlayor. Fabrllwmı 

maldne dairelerinin bir kısmını, 
Jlboratuanm psdik, her 7enle 
kız bize ezberci tavriyle izahat ve
riyor. 

• Yazan: BELKIS HALIM 

Amerikacla bUtOn mftesseselerin 
kapılan herkese açıktır. Bir çok
larını ıezmek, görmek için evvelden 
yazmak, haber Yermek bile lazım 
değildir. Kapıda ne kapıcı vardır, 
ne polis.. Miiessese direktörünün 
odaaa .. ,. ... ut ta ...... ltü)'tik ,... 
)erde laaber bfll'Ollu kapıya yakın 

bir yerdedir. Siz, direktörün sek
reterine yahut ta haber bürosun
daki telefoncu kıza haber verirsi

niz, yanınıza binayı ıöstermek için 
birini verirler. v .. ı. .. t •• F•laa• 
dolqınanıza milsaade ederler. 

Suallerinize cevap verirler, an· 
lamadıfını~ §eyleri anlatırlar, hiç 
bir sualinize cevap vermekten çe
k.inmez ıörünlirler.Mektepler, Kır
mızı Salip tefkilitlan, cocuk mil· 
esaeaelerinin hepalnin kapın açık
tır. Her lıansi bir otele aidip kim· 
H1'e bir teY slylemeden bekleme 
salonuna ılrebillnlnlz. Orada ar
kadapnın bekllyebillniniz, size ne 
lıtedllfnlzi soran bile olmaz. Be
lediye dairesine, htlk6met konalı· 
na eldin her tarafına Kfrip çıkın, 

ne bir polise, ne de bekçiye rast
lanınıL 

Fakat fabn"kalar 3yle deifl.. Bir 
kaldınmda dört beı tane bekçi 

kı7afetll adam ıördilnüz mil, de
mek ki, bir fabrika civaruıdumız. 

Ba mllhafnlan burada banka· 
lana altın mahzenlerinde, bir de 
fabrlkaJarda 16rdflm. Y alna arada 
bttylk bir fark var. Bankadaki 
bekçinin silabı dıpn, f abrikadakl 
nba içeri dotra ~vrlll. 
Kapıya yakla!fınız mı, bu tini· 

formaJı bekçilerden biri hemen 
)'aklapr, ne lstedltlnld sorar. Ev· 
nlden haber Hrip vennedltlnid 
öfrenlr ve ıizl kendi eliyle haber 
bürosuna kadar ıötUritr. Haber 
btlrosu, lıemen bir merdiven yuka
nda oldufu halde oraya kadar bi
le yalnıs aitmenlze mUaaade edil· 
mn. 

Haber bftl'Ol1l, bizdeki doktor 
bekleme odalan cibl mecmualar 
psetelerle dolu.. Fakat tabii her 
meemua ve psete delil. Fabrika· 
mn siyasetine ayımı, setllmlt s•· 
sete ve mecmualar, AnJaplan se
len siyaretçiler, ıezmeden evvel, 
içerisi huır ohuacaya kadar epey· 
ce bekliyorlar ld, böylece onlan 
oyalamak çareleriai •liftlmntlfler .. 
Bis tic ce.nek ıut bekJedik .. 

Beyaz, hastabakıeı lJnlOklil Kil· 
sel genç bir kız bizi aldı .. Fabrika
nın ıfirillecek yerlerine götürdü. 
Gördüğümüz yerlerin hepsi aydın
lık, büyük ve ferah yerler .. Fakat 
cehennem itİbi sıcak. Gürültü in
sanın be7ninl durduracak aibi .. İf
çilerln hepsinde aslnh maYI pan
talonlar, kısa kollu ıömlekler, yüz 
)erinden dört sıra ter akıyor. Ka· 

zanlann durmadan kaynadığı, ma· 
kinelerin dinlenmeden, dunnadan 
Ylrnıi dört saat cMıltıiı yerde A· 
merikanın büyük ticaret evlerinin 
hemen hepsinde bulunan soluk ha
va tesisatım yapmağa imkan yok 
her halde .. On- itin Jaemen her 
tlalre4e ldlçtlk ı.tr ecza dolabı, ilk 
)'ardımda lbım olaeak §eyler var .. 

Duvarlarda Ulnlar, çok terleyin
ce vilcuttaki tuz muvazenesini te-

Y...-S. k1AYID19aa ... .,. ... 

lf iittl81 ....... -- ·~Wlfi 
şeyleri duyarak fabrikadan çıktık. 
Kapıdaki bekçiye kaç polis olduk
lannı sordum .. "otuz üç,, dedi .. O
tuz üç tane üniformalı bekçi.. Fa
kat bin aelds yüz amelenin içinde 
kimbilir kaç tane de üniformas1:c 
bekçi, polis vardi. ~iki bizi gez. 
diren güzel kız ela onlardan biriy
di. Çflnkll Amerikan fabrikalan
nın her biri kendi cumlan, po

lisleri çeşit ~e~it mühimmatı, tü
fekleri, yaı akıtıcı gazlerile hilku· 
met içinde hükftmettir. 

Balçık Türkleri Atatürk için Tezahürat Yaptılar 

ıfalçık, J(umanyada - (Hususi) Yukarıdaki resim lohtifalde bulu-
Bbedl Şef Atatürlriin ebediyete intl- nan Balçıktaki Rumen erkanını ve 
kalin1 sonam bir teessürle haber a- Türkleri göstermektedir. 

lan Balçıi Türkleri civar kasaba ve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

köylerde bulunan Türklerin de ifti- YURDDAŞ: 
rakiyle Balçıkta büyük bir iıhtifal 

yapmıflar, Karaıöl canUhıde bir 
Mevblt okutmuflardır. İhtifalde u
keri erkin, memurlar ve kasabanın 
ileri gelenleri bulunmuflar B. Meh
met ve B. Süleyman adlı iki Türk 
heyecan.lı birer nutuk aöyliyerek 
Türklerin duyduklan derin teessü-
re tercüman olmuflardır. • 

Bankalarda biriken paralar mem
lekette if yaratır, küçük artırma he
sapları bir araya gelince ultUal eko
nomimiz için büyük bir kredi kayna
Oı oluf'. 

tnusal Ekonomi ve 
Artırma Kurumu . ....................... .... 

Ba)'llt mtlaıdeleılne siren her 
ıenç, bir defa mul artıJı:laruıuı bu 
sualine cevap vermek .mecburiye -
tlndedlr. Annenin babanın kendine 
IÖft, kOlllf1Ulu.n' kendine IÖre, 'baba
••tJaruua kendine söre, elüem 
Wiiba •eyulamn kendine sö -
n dlılnceleri var. Bunlar senin.. 
ken.U dUfllntltlerine uymayan her 
hareketin karşısma bir duvar slbl di
ldllrler. Berhanai bir hareketini bun 
laruı topuna birden beğendirmek ih
timali yoktur. 

O halde hareket seyrini hangi ba
rometreye, hangi ölçüye ayarlaya -
rak yürüyeceksin. Bunun vahidi la 
yuisi sen, kendimin. Dotnı bildiiln 
yolda, seni elalem dediğin kuru kala
balık yolundan alıkoymamalıdır .. 
Kendini bunların hepsine birden be
ğendirmeğe kalktığın gün bir silindir 
pbi başından geçerler, seni biçimsiz 
bir kalıbın içine dökerler, ve kılık 

kıyafetine baktıiın zaman, sen ken
din doiilsin, onların çamuru, onlanD 
alçısı ile dökülmil§ bir heykelsin. 

Doğru ve itıi yol hangileridir? 
Şimdiye kadar gelip geçen filozof

ların, ahllkçılann, cemiyetçilerin, li
ri ve doiru diye ayırt ettikleri yollar 
vardır. Fakat bütün bunlann hepsi 

iğri ve doğruyu kendilerine ıöre ta
rif ettiler. 

Zannettiler ki iiri ve dofrlı mut
lak bii- hakikattir, bir düstur gibi ce
miyetin .göğsüne ebedi bir yafta gibi 

takılır, asırlar bunu değiştirmeden 

geçerler. Fakat zaman, zamanla bera 

her deiiten hayat, hayabn akıp ile 
tekil deii§tlren şartlar, ve asırlar bu 
dilsturlann Ostilnden bir silindir gibi 
.ıeçtller ... Şimdi onlan okuautumuz 
zanıan, de\•irlerine göre iyi düsturlar 
deyip geçiyoruz. 

Büyük adam olduklarını iddia e

denleri dinle, annenin babanm sözle

rine de kulak ver, elilem dediğin 

kontrolörün diişünüşleriui de yokla, 
fakat dotruyu kendi iraden, kendi 
zekan, kendi dlltünüşilnle bul. .. 

Örf, adet, yazılı kanun kitapların· 
dan, alimlerin filozofların kitaba yu 
dıkları düsturlardan daha kuvvetli· 
dir. Kendini tabiatın kanunlarına uy 
duran kitle dediğimiz kalabalık yok 
mu, o ahlakı da, felsefeyi de, edebi
yatı da, hayatın bütün seyrini kendi 
ölçüsüne göre ayarlar. Seni de, en 
bilyUk devlet adamını da, filozofu 
da kontrolü altına alır. Ve onun fel
sefesi, filozofun kafası onu düstur -
lattırmaia vakit bulamadan değişir. 
Çünkü o hayatla beraber ve hayatın 
içinde değişir. 

Sen onlara yeni bir fikir kabul et· 
ürmek istiyorsan, evveli ona yaklaf •• 
lğriyi ve doiruyu onun içinde bu • 
lunun. O, işri dotru hükmünü ha • 
yattan aldığı ~uurla \'erir, ve kendi· 
ne uymayanı paslı bir örs gibi senin 
kafana vurur. Dik yokuşa yürüye • 
mezsin. Halkın doiru bildiği yol
da yürür, eğer üstün bir irade, üstün 
bir zeki, üstün bir şahsiyetin varsa, 
senin yeni bildiğin doğruyu ona ka
bul ettirmeğe <"alışırsın. Bunu yapa
bilditin cün büyük adamsın. 

Anlıyor musun çocufum, 

Bu yolda yürürken anana, babana 
hürmetli bir selim çak, konuna kom
şuna tatlı bir tebessüm gönder. fa • 
kat kendi yolunda, kendi hissinin ve 
fUurunun verdiği kararla ~ ilrü. fJ 1 
ve doğru olduğuna inandın mı şıarın 
şu olsun: Hiç kimseden korkma, 
kendimden korkarım .. Yaptığın iııte 
vicdan n ve purun seni azarlamasın. 
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Bu Haftaki 

Galatasaray 

Karşılaşmala,r Gelecek 

Maçı için Bir işaret 

Fener

Olabilir 

Yazan: ESREF $EFiK 

~. 

Yarın F enerbahçe ile karşılaşacak Vela takımı 

Bu hafta Taksim stadında, Gala-r-
tasarayla Süleymaniye karşılaşacak. 1 a-- k tb 1 • • ·ı·..... A 

Beşiktaş sahasında Topkapı Beşikta- ı as e o Bırıncı 191nı 
şa karşı oynıyacak. Fener stadında d K I ı·ı K d-
Vefahlar Fenerbahçeye karşı talihle- e U e 1 er azan 1 
rini deneyecekler. 

Bu maçların sürprizli neticelerle 
nihayetlenmelerine ihtimal yok gibi
dir. Ferler, Galatasaray ve Beşiktaş 
yarınki rakiplerinden epey farklıdır 
lar. Senelerdenberi İstanbulun en ı 
kuvvetli takımları olduğunu göste
ren baştaki üç klüp arasında, belki 
F'enerbahçenin galibiyeti elde etmek 
için biraz fazla gayret göstermesi la- ~ 
~mdır. ~opkapılıların Beşiktaşı teh- l 
dıt ec:Wbılecek vaziyetler yaratabile- ~ 
ceklerini akıl hesabı pek almıyor. Sil 't 
leymaniyenin de Galatasaray önün
de boyun eğe.::eğini zannedenlerde- ,. 
nim. 

Kuleli basketbol takımı 

Bir ltalyan 

Avrupa 
Boksörü 

Şampiyonu 
İtalyan horoz sıklet şampiyonu Ur

binati Rom.ada büyük bir kalabalık 
önünde yaptığı müsabakada Fransız 
hasmını mağlup ederek Avrupa şam
piyonluğunu kazanmıştır. 

Fransız boksörü Pierre Louis maç
tan sonra rakibinin galibiyeti hak 
ettiğini tasdik etmiştir. 

Romada kapalı bir salonda yapılan 
bu müsabakada İtalyan sporunu ida
re eden direktörler ve Mussolininin 
oğulları hazır bulunmuşlardır. 

Maç başından sonuna kadar çok 
sen ve heyecanlı olmuştur. 

Ragbi'de, Kembriç 

Oksfordu yendi 
' 

Kembriç - Oksford üniversitelile
rinin senelik Ragbi karşılaşması da 
iki mektebin taraftarları ve büyük 
bir seyirci kütlesi önünde yapllmış
tır. 

Sıkı karşılaşmanın nihayetinde 
Kembriçliler Oksford takımını 8-6 
mağlup etmişlerdir. 

* Zenci Boksör 

Yine galip 

Daha iki. hafta evvel en çetin ra
kibine karşı dünya yarı orta sıklet 
şampiyonluğunu muvaffakıyetle mu 
hafaza eden zenci boksör Armstrong 
yeni bir muvaffakıyet daha kazan
mıştır. 

Zenci Armstrongun iki hafta evvel 
Garciaya karşı yaptığı müsabakada 
yüzü, dudakları yırtılmıştı. Mütehas 
sıslar bir iki aydan evvel müsabaka 
yapamıyacağtna hükmetmişlerdi. 

Bir insandan ziyade bir dövüş ma~ 
kinesine benzetilen Armstrong bu se 
ferki rakibi ile çarpışmak üzere yü
zündeki yırtıkların geçmesini dahi 
beklemeğe lüzum görmemiştir. 

Amerikada yapılan maçın üçüncü 
devresinde rakibi Al Manfredi pes 
ettirmiştir. 

Bu itibarla yannki maçların futbol 
meraklılarınca dikkatle takip ve tet
kik olunacak noktası, neticeleri ola
caktır. Önümüzdeki pazar günü ya
pılacak Galatasaray - Fenerbahçe 
karşılaşması hakkında, zayıf ta olsa 
bir fikir edinmek maksadile oyuncu
ların hu sıradaki formlarile alakadar 

Beyoğlu Halkevi salonunda üç k 

olacaklardır. 

Galatasaraylılar geçen hafta Top
kapıyı beş golle yenmişlerdi. Fener
liler de bundan evvel Beşiktaşa bir 
golle yenilmişlerdi. 

gündenberi devam eden askeri lise- Siyah Kaplan tarihi 
!erin basketbol müsabakaları da ne-
ticelendi. 

Çarşamba günü Deniz Harp okulu 
lisesile Kuleliler son basketbol mü
sabakasını yaptılar, bu müsabaka cid 
den çok çetin ve heyecanlı oldu. 

Her iki takım da biribirine örnek 
olacak kadar çok iyi uğraştılar, Ne
ticede Kuleliler 42-41 gibi ancak bir 
sayı farkla Deniz Harp okulunun tec 
rübeli ve emektar rakiplerini yen • 
meğe muvaffak oldular ve Askeri li
seler basketbol birinciliğini de bu su 
retle kazandılar. 

Bursalılar basketbol müsabakala
rına gelemediklerinden hükmen mağ 
liıp olarak hiçbir puvan alamadılar. 

c:Jövüıe hazırlamyor 

Fenerbahçenin galibi, Beşiktaşın, 
Galatasarayın mağlubu Topkapıya 
karşı çıkaracağı oyunla Galatasara
yın bu sıralardaki tartısı, dolayısile 
de olsa, aşağı yukarı hesaplanabilir. 
Mesela, Topkapı, Beşiktaş karşısın
da Galatasaraya gösterdiği mukave
metin yarısını gösteremezse, o za
man tahminlerimizde Fenerbahçe le 
hine birkaç puvan fazla kaydetme-
miz icap eder. saat 14.30, hakem Nuri Bosut. 

Tabii bu aşırma muadeleyi zihni- Fenerbahçe stadı: 
mizde yaparken hesaba katacağımız Fenerbahçe - lstanbulspor B ti- I 
birçok sebepleri de kelecek pazara klmları, saat 14.30, hakem Fahrettin 
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A"karada Sinemalar 
Niçin Pahalldır? 

"Türklyenln baş §ehri Ankarada :ral
mz üç sinema vardır. Bu sinemalar, nüfu
su günden güne artan Ankaranın ihti:vıu;

Iannı karşılıyamadıklan gibi, müşterile

rine de çok müstağni davranıyorlar. An
karanın hiçbir sinemasında iki filmin bir 
arada gösterildi~! bugüne kadar vaki de
ğildir. Sonra umumiyetle tilmler de bir 
buçuk saatten fazla uzatılmaz. Sonra si.
nema fiyatları da diğer şehirlerle kıyas 

edilemiyecek kadar pahalıdır. Bu nokta 
lar üzerinde al~kadarların nazarı dikkati-
ni çelmenizi rica ederiz.,. 

Hayati Önal 
(Ankara Kurtuluş) 

* Sinemalarda Verilen 
Mecmualar 

"Sinemalarda ucuz, pahalı bir bilet al
dıktan sonra, salonda bir de bayanlar ta
rafından verilen sinema mecmuaları için 
para ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. 

Bu mecmuaların müşteri tarafından alın· 
ması kin çok defa ıı:rar edilmiyor ama, 
Yer gösteren ve mecmuayı verenlerin ba
yan oluşu, insana bir nevi mecburiyet tah 
mil ediyor. Bu usul, sakat de~il midir? 

(TAN: Slnemalardakl va:rlfedu bayan· 
lar, mU,terlye yer glSatermek vaziyetinde· 
dlt"ler. Bunun hal"lclnde oynanacak filmin .. 
mevzuu ve ılnema habet"lel"lnl veren bir 
mecmuayı da ısnamüze koyarlat". isterse· 
nlz ahraınız, istemezseniz almazaınız. fıln 
hiçbir sakat tarafını g8rmUyoruz. Fllmln 
mevz:uunu evvelden ISijrenmek için bllyle 
mecmua ne9rlnl latlyecek mOfterller bu• 
lunmaz mı?) 

Güzellik ve sıhhat • • 
ıçın ilk şart 

Sabah, öğle ve akıam her yemekten sonra 

RADYOLiN, 
" . .. . , . 

Kullanmaktır. 

Radyolin dişleri, Dişler çehreyi 
Güzelleıtirir. 

Radyolin dişleri, Dişler mideyi 
Sağlamlaşhrır. 

RADYOLİN dişleri temizler ve parlatır, mikropları yüzde yüz 
öldürür. Diş etlerini besliyerek hastalanmalarına mani olur, ağız 

kokusunu keser. Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

RADYOLIN 

* CEVAPLARIMIZ: ---- -- ----
Vedat Vergeç irnzasile mektup yazan o

kuyucumuza: 
"Mektubunuz V!ll':lh değildir. Hangi şir

ketten bahsettiğiniz anlaşılmıyor. Sonra 
sarih adresinizi de bildiriniz. Mektup ı;ı:ön 

deren okuyuculanmızın, bizde mahfuz kal 
ması kaydı ile de olsa, adreslerini bildir
meleri §arttır . ., 

* Bir Vatanda§ IJ :Arıyor 
"931 de Batumdan memlekete get,Jrek 

çalışmıya başladım ve beş sene sonra da 
Türkiye Cümhurlyeti vatandaşhğına ka
bul olundum. Tiflis üniversitesinin İktısat 
şubesinden mezunum. Burada bir i" bu
lamadım ve nihayet tramvay şirketine 

biletçi oldum. Beş ay çalıştıktan ıoonrıı o
radan da ç1knrdılar. Şimdi beş pıırııııın: ve 
açım. Her iş elimden geldiği halde hiç~ 
bir işe giremiyorum. Henilz 34 yaşında
yım. Memlekete faydalı olabilirim. Bana 
bir i~ verecek yok mudur? 

Galata: Kaaaplat" sokak 7 - 9 nu· 
maralı Kıl"aaOıanede Mehmet Ali. 

rülüşüne delalet eden bu maç, siyah
ların cihan şampiyonluklarına eriş -
tlklerl zamanlar vak.Ule Aınerıkada 

çıkan karışıklıkları bize hatırlattı. 

Bir siyahın cihan şampiyonluğuna 
çıkışı meşhur Cak Jonson ile başlar. 
Jonson siyahların ilk cihan şampiyo
nudur. Ondan evvel dünya şampi -
yonluğuna hakikaten layik olmuş si~ 
yah döğüşçülerden Peter J akson se
nelerce uğraştığı halde bir beyaz ile 
dövüşmeğe muvaffak olamamıştır. 

Efkarıumumiye o zamanlar bir siya· 
hın bir beyazı döverek cihan şampi
yonluğu gibi şerefli bir mevkie çık
masına bir türlü razı olamıyordu. Pe 
ter Jakson, yıllarca uğraştıktan son
ra cihan şampiyonluğu için dövüşe
meden öldü, gitti. 

Jaksondan sonra Janson'un şöhre
ti arttı. J onson daha talihli imiş. Te
mi Börns ismindeki beyaz ile cihan 
şampiyonluğu unvanı için döğüşme
ğe muvaffak oldu. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:; 
Nevralii. kırıkhk ve bütün ağrılarınızi derhal keser. 

- icabında günde 3 kaşe ahnabilir. ~ 

l·--··ANKARA•••• .. •••••• .. •ı; Dün;a Muharrirlerinden 

Tercümeler Serisi: 28 

1 HABERLERi i Mak~iııı Cvı·gi 

·....-R;;;;-Miiii AŞK RÜYASI 
Takımı Geliyor Türkçeye çeviren: 

Hasan Ali Ediz 
Fiatı: 50 Kuruş 

Remzi Kitabevi 
Ankara 16 <Tan muhabirinden) -

Rmnanya ıtıtllı takımı yılbaşında . -
Türk takımı ile karşılaşmak ü~re 

şehrimize gelecektir. , ~--••••••••• ... I 
-o- ı Her işin bir saati var. 

Valdebağı Prevantoryomu ' H k . b' · 
Geniıletiliyor j 8r BStn ff iŞ var. 

Ankara, 16 (Tan muhabirinden) - Bir işe -vaktinde yetişmek içiıl 
1stanbulda Valdebağında maarife saatinizin ayarı tam olınalı. ls· 
bağlı bulunan prevantoryomun ge- viçrenin dünyaca meşhur fab-
nişlemesi için yapılacak seksen bin 1 rikasının tam ayarlı 
liralık inşaat projesi Nafıa Vekale- "M O V A O O'' 
tine gönderilmiştir. Proje bugünl~r- saatinden 
de Nafıa Vekaletinden çşkacak ve Siz de bir tane edininiz. !{adın 
tatbikine başlanılacaktır. 1 ve erkek için altın, gümüş ve 

Bu münasebetle Vekalet sıhhat 1 metal - kol. cep ve otomatik • 
müfettişi Dokktor Celal İstanbula ! saatler. 6 ay veresiye 
gitmiştir. On beş sene garanti 

OsmanŞAKAR --0-

M übadele ve Tefviz 
Müessesesi 

GALATA :Bankalar caddesi 
hatırlamak lazımdır. Somer. 1 

Fenerbahçe - Vefa maçına gelince, Beşiktaş Btadı: 
Fenerliler, gelecek pazar günkü ra- Feneryılmaz - Galatagençler B. 
kipleri olan Galatasaraylılarla 3 - 3 takımları saat 14.30 da, hakem Şazi 
berabere kalan Vefaya karşı çıkıyor- Tezcan. 

lılerini Tasfiye Eden 
Proie Meclise Verildi 

Ankara 16 (Tan muhabirinden) -

MU'badele ve tefviz işlerini kafi ~ 

kilde tasfiye ederek bu meseleyi ta-

No. 47 Voyv~da bllll 

zemin kat. ! 

BEYAZIT: Elektrik idaresi 1'
9 

Şısında No. 28. 

O gündenberi mecburen bir siya - . 
hın cihan şampiyonluğu kabul edil
di. Fakat iki si7ahın dünya şampi -
yonluğu için vuruşmasına bir türlü 
razı olunamadı. 

•t • 
-;:namile halleden kanun projesi Mcc KADIKÖY; İskele Muvakk1rJ.cı...,. ill 

lar. Bu maç Fener takımının Gala- 18-12·938 pazar günü yapılacak 
tas:!raya nazaran zayıf ve kuvvetli maçlar: 
taraflarım gösterecek daha doğru bir Taksim stadı; 
ölçüdür. Yalnız Galatasaray - Vefa Galatasaray - Süleymaniye A ta.-
maçının lig maçlarının başlangıcına kırnları saat 11, hakem Adnan Akın 
tesadüf ettiğini, bugünkü Galatasa- yan hakemleri Halit Özbaykal, Hali~ 
ray kadrosunun form ve teşkili ba- Uzer. 
kımlarından hayli farklı olduğunu Fenerbahçe stadı; 
da unutmamalıyız. Anadoluhisar - Beylerbeyi A ta-

Önümüzdeki Fenel'bahçe - Gala- kımları, saat 13, hakem Tank Öze-
tasaray maçına az çok mihenk taı:l rengin. 

ğı yapacak olan yarınki oyunlan sey Fenerbahçe _ Vefa A takımları 
rederken maçların cereyan tarzlarını 

saat 14.45 hakem Ahmet Adem Göğ-
~elecek hafta mukayeselerile takip dün, yan hakemleri Ziya Kuyumlu 
edeceğiz. ve Fikret Kaysar. 

Cugünkü ve Yarınki Beşiktaş stadı; 
Lig Maçları Beykoz - Hilal A takımları saat 

Beden terbiyesi İstanbul bölgesi 13, hakem İzzet Muhittin Ap,ak, yan 
rutbol ajanlığından: hakemleri Salahattin Özbaykal ve 

17-12-938 cumartesi günü yapıla- Talip Görkan. 
:ak maçlar: Topkapı - Beşiktaş A takımları, 

Taksim stadı: 1 saat 14.45, hakem Halit Galip Ezgü, 
Galatasaray - Beykoz B takınılan yan sakemleri Beki~ ve Neset. 

Ailıl" 11klette dUnya ıamplyonu ıtyafı 

kaplan Coe Luvlz 

Amerikada siyah kaplan lakabı ta 
kılan ağır sıklet dünya şampiyonu 
Coe L\lviz şimdiye kadar boks tari
hinin kaydetmediği bir müsabakaya 
hazırlanmaktadır. 
Dünyanın dört köşesinde ağır sık

let şampiyonluğuna namzet gözüken 
ne kadar beyaz boksör varsa hepsini 
birer birer temizlemiş olan Coe Lu
viz bu sefer bir siyahla çarpışacaktır. 
Bugüne kadar bu maç gibi bir kar
şılaşma yapılmamıştır. 

Çünkü, boks tarihi ağır Sı.klet dün
ya şampiyonluğunda 2 zencinin döğü 
şünü kaydetmemiştir. İki siyahinin 
cihan şampiyonluğu için döğüşmesi, 
o unvana layık görülmüş bir beyaz 
çıkmadığını isbat etmesi itibarile ma 
nalıdır. 

tıli siyahın ayni zamanda ağır sık
let cihan şampiyonluğuna Uyik gö--

Bu sefer ona da boyun eğen Ame
rikalılar yakında ağır sıklet dünya 
şampiyonu zenci Coe Luviz ile diğer 
siyahi ve yarı ağır sıklet dünya şam
piyonu Con Hanri Luvisin ağır sık
let şampiyonluğu için dövüştüklerini 
seyredecekler. 

Yukarda yazdığımız gibi boks ta
rihi iki siyahın ağır sıklet şampiyon
luğunu çekiştiklerini kaydetmediği 

gibi ağır sıklet müsabakalarının ka
palı salonda yapıldığını da yazıru

yor. 
Bu seferki maç lrnpalı sahada ola

cağından boks aleminde ayrıca di.k· 
kati celbeden bir hadisedir. 

İki siyah boksör bu tariht maça ha 
raretle hazırlanmağa başlamışlardır. 
Müsabakanın tayin edilen tarihten 

daha ileri alınarak yılbaşından bir 
hafta evvele tesadüf ettirilmesine 
gayret edilmektedir. 

Boksörler kabul ettikleri takdirde 
maç yılbaşından evvel yapılacaktır. 

lis ruznamesine alınmıştır. Bütçe ~ hane ~ 

l 32/ 2. _ ~ 
enci.!meni bazı maddelerde yaptır- c ~ 

dığı değişikliklerle bu kanunnu neş- Toprak Ofisinin Yeıd 
ri tarihine kadar olan muamelelare · Kadrosu / 
münhasır olmak üzere mübadil mü- Ankara 16 (Tan muhabirindetl\tıi' 
hacir, mülteci, göçebe ve hükumet- Toprak mahsulleri Ofisi ıı:rı1 ô6 
çe nakledilenlerin ve harikzedelerin müdürü Hamza Osman yslcl~afl 
hükumet tarafından gösterilmiş ol- ~~hrimize gelecek ve sene baŞl~jsİP 
sun olmasın bidayeten işgal ettik1eri ıtıbaren tatbik edilecek olan ° te' 
hazneye ait gayri menkullerin icar yeni kadrosu etrafında Vekaletle 
ve ecri misilleri, tefviz ve tasfiye mu mas. edecektir. iJ1fsı 
ameleleri sonradan bitirilerek kat'i- Zıraat kongresinden sonra t.:ıfl 
leşinceye kadar geçen zaman 
kendilerinden aranmıyacaktır. 

-o-

için hükumet programına 
yeşil silolann ofise 
muhtemeldir .. 

• Jc o g1rece pı 
yaptır1JJll 

lktısat Vekaletinde 
Yeni Teşkilat 

Ankara 16 ('İ'an muhabirinden) -

İktısat Vekaleti yeni teşkilat kanu

nuna ait projeyi hazırlamıştır. Ye

ni proje ile Vekalette iki müsteşar 

muavinliei, ihdas edilmektedir. 

J -0---

Bir Tavzill ?ııt° 
Çiçekçi Foti isminde bir'.rı~tl sPl' 

sızhk suçundan tevkif edildığı 111"'' 
mıştı. Bu suçlunun ismi Foti.S ~0if• 
dığı gfüi, dükkan sahibi de de ~~ 
htibasa yer kalmamak üzere tı 
edem. 
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BİR 
HİKAYE: 

Bir gün evvel, çocuklara, öğret
?nenleri, iki sınıf birden gezmeğe 
gideceklerini söylemişti. Bilmedik 
leri şeyleri görecekler, eğlenecek
lerdi. Kendilerine, evlerinde kuru 
Yiyecekler pişirtmeleri, paketlere 
Sardırmalan da söylenmişti. Yok -
suı çocukların yol parasını okul te 
?nin edecekti. 

* Çetip de bu yoksul çocuklar ara 
stndaydı. Onun da yol parasını ve
receklerdi. Ama yiyecek işini ne 
Yapmalıydı; tek kimsesi olan nine
si her gün ona yüz para verirdi. O, 
hu yüz para ile iki simit alır kar -
lUnı onlarla doyururdu. Bugün de 
ancak yüz para alabilecekti 

* Halbuki o da bir insandı . Yemek 
Paketleriyle gelen arkadaşlarının 
Yanına boş, kollarını sallayarak 
gelmek istemiyordu. Onlara pake
tini gösterip· İşte ben de sizin gi
biyim. Benim de yemek paketim 
\>ar. Benim de bana köfte kızartan 
Yumurta haşlayan kimselerim var. 
benıek istiyordu. 

* Gezme sabahı erkenden kalktı. 
İçiçe bir sürü kağıdın içine bir yı 
IDn paçavra doldurdu. Paçavrala
rın arasına bir tas koydu. Paket 
;>aptı. İple bağladı yola çıktı. Yol
<la buluştuğu dört beş arkadaşiyle 
beraber okula girdiği zaman, ço
CUkJar çoktan toplanmış otobüsle
l'e atlıyorlardı. 

* Öğretmen haydi çabuk. Paketle-
l'inizi hademeye verin! Atlayın oto 
buse diye bağırdı. Bir saat sonra, 
ii~ otnb~ gil:ıel bU... 9ayırlığuı ö -
lı.ünde durmuştu. Çocuklar yere at 
layıp, keklik gibi seke seke öteye 
~riye koşmağa, dağılmağa başla
ltışlardı. 

* Çetin, öbi'lr sınıftan bir arkada-
§iyie, Hasanla beraber, biraz uzak 
~~i gölde balık tutmağa gitmişti. 

ı çocuk, bir kaç saat sonra, ar -
kadaşlarının vanına geldikleri za-,. . 
ltıan arkadaşlarını sınıf sınıf yere 
<>turmuş, y;meklerini yerken bul
<ıı.uar. 

* 
l1asan hemen paketini alıp ken-

di sınıfının olduğu yere gitti. Çetin ;k: başına, uzaktaki bir kayanın di 
1lı.e çöktü. H asanın paketini aç -

ltıasiyle çocukların kahkahalarla 

rı:neğe başlaması bir oldu. Pa -
etı açtıkça kağıdın altından kağıt 

0tıun altmdan başka bir kağıt çıkı 
3'ordu. Nihayet paçavralar görün -
diiğü zaman, bütün çocuklar gül
llekten sırtüstü yere uzandılar. Ne
~edeyse kahkahadan kasık.lan çat-
ayacaktL 

}/. 

1 
Çetin bir türlü önündeki pakete 
~ SÜttnek istemiyordu. Boğazı dü-

l'nleniyormuş gibiydi. Birdenbi
l'e - ~ 
" ogretmen de başı ucunda beliri-
tel'lnişti. Ona: Haydi çabuk, pake
'l'ltıi ~özsene! dedi. Çetin elleri tit
k.~erek paketi açtı. İçinden helva, 
"

0fteler ve üı:: yumurta çıktı!!! Za-
aııı dona kalmıştı. Bunlar neydi? 

* 11 Şimdi ne yapmalıydı. Gerçi yan 

8 
Şhğ1 yapan o değildi. Kendisi en 

011 kalan paketi almıştı. 
ll l(endisinin tas ve paçavra sanlı 
l'ılakeu sanarak, başkaları açıp gör 
A. esin diye alıp buralara gelmişti. 
ı1:8 işte hiç istemediği bir yanlış-

rıluvermişti. Aksi gibi öğretmen 

'l' A .N 7 

• 
YANLIŞLIK _AeGLENCELiw 

OYUNLAR /; 
Yazan: D. T. 

n ·an o na -

de haydi oğlum, yemeğini yesene 
deyip duruyordu. 

* Çetin, sanki iğreniyormuş, kar-
m tokmuş gibi istemiye istemiye 
elini önündeki yemeklere götürdü 
O kadar dalgındı ki, nereden başla 
yacağını bile şaşırmış, elini en evvel 
helvaya götürmüştü. Bal gibi tatlı 
helva, ona apacı geldi. Öğretmenin 
öbür sınıfa rloğru yürüdüğünü gö -
rünce kanı b~şına fırladı. 

• İşte kufaklnrı ile duyuyordu. Öğ-
retmen önündeki paçavralara ba -
kıp ağlayan Hasana, oğlum, annen 
senin paketine ne sardı diye soru
yordu. Hasan yumurta, helva, köf , 
te efendim! <iiyordu. Çetin hemen 
paketi Hasana götürmek, sonra ker 
disini göle atmak istedi. 

* .Öğretmen nrtık her şeyi anlamış 
tı. Hiç bir şey görmediği duyma -
dığı halde anlamıştı. Bunu sana 
ben yaptım Hasan. Hem mahsus 
yaptım. Paketi bu paketle değiştir 
dim. Hem dalgınlığının hem de biz 
den uzaklaşmanın, geç kalmanın 

cezasını çek diye sana böyle bir 
oyun oynadım. dedi. 

Ağaçlar kaç yll 
yaıarlar? 

Hayvanlar gibi canlı olan nebat -
lar, onlardan daha ömürlü oluyor -
lar. Merak ediyorsanız işte bazı ne -
hatların vasati ömürleri: 

Yer sarmaşığı 350 sene, 

Akasya 400 sene, 

Meşe 500 sene, 

Karaçam 800 sene, 

Ihlamur 1000 sene, 

Çam 1100 sene, 
Borsuk 3000 sene, 
Baobap 4000 sene. 

Ne yapmıı olurum ? 

Öğretmen - Dinle Kaya! Ben oir 

Çetin, bu sözleri de duydu. içi 
biraz da serinledi. O, bu dakikaya 
kadar öğretmenini bu kadar sev -
memişti: Büyük bir mahcubiyet -
ten kurtulmu~tu. Öğretmeni onu 
kurtarmıştı. Ama bir türlü rahat 
edemiyordu. Arkadaşı aç kalmıştı. 
Onun yemeklerini yemişti. Şimdi 
ne yapmalıydı?. Hocasına ne diye
cekti. .. 
Öğretmen hemen toplan! dOdtl -

Jünü çaldı. G.itme vakti gelmediği 
halde onları otobüslerine bindirdi. 
Okula geldikleri zaman, Hasana 
haydi şimdi git! Helvanı yumur -
tanı, köftelerini evde ye! dedi. Son 
ra Çetini yanına çağırdı: Tatlı yu
muşak bir dille ona dedi ki: 

* 
Bu Elinde ~aat Tutan Adam Diyor ki : 

O~lum, senin ne iyi, ne temiz yü 
rekli bir çocuk olduğunu biliyo -
rum. Herhalde böyle taşlar paçav
ralarla dolu paketi, arkadaşlarının 
paketleriyle değiştirmek için hazır 
lamadm. Ama bak, küçük bir yan 
hşlık. seni az daha, arkadaşlarının 
yanında çok fena utandıracaktı. 

Bir daha böyle yapma! İnsanlara 
daima olduğun gibi görün! Fakir
lik ayıp değildir. 

Bu resimlrrde tamam dokuz büyük yanlış var, ben onları görüyorum. Bu yanlışlardan 'birini bulma} 
isterseniz; arkadaki kadının iki kollarını mukayese ediniz! Anladınız değil mi? Şimdi öbür seki:ı Yanlısı bulun 
bakalım! 

Nasıl 

Cezalandırırlardı ? 

Tarihin muhtelif çağlannda, yak
mak, hayvanlara yedirmek, başını 

uçurmak, döve döve öldürmek gibi, 

suçlulara muhtelif ceza ve işkence -

ler tatbik edilmiştir. 

Bu resimler, size, ayn ayn yer ve 

zamanlarda, insanlara tatbik edilmiş 

olan ölüm ve işkence şekillerinden 

bazılarını gösteriyor. 

Tabii hararet 

Hiç gülmemek oyunu 
. Bu hem basit hem güzel bir o -

yundur. Arkadaşlarınız halka olacak. 
Oyunbaşı birinize herhangi bir sual 
sorar. Mesela ne yedin der. O da yi
ne mesela şu cevabı verir: 

Yumurtalı ıspanak: Eğer bu ceva
bı verirken hiç gü1memişse yanında
kine o da bir ~ey sorar. 

Mesela der ki: Buradan Erzinca
na kaç günde gidilir? Kendisine sual 
sorulmuş olan yine ayni cevabı ver
meğe mecburdur: ''Yumurtalı ıspa

nak,, böylece hiç gülmeden herkes 
solundakine istediği şeyi sorar. Ve 
hep ayni cevabı verir ... Gülenler o
yundan çıkarılırlar. Böylece gülen 
oyuncular ayıklana ayıklaT" 0 "n ~" 

raya kalan birinci olur. 

En Güzel 
.HikCiyeyi 
. Kim · Yazdı? 

Bu sütunlarda geçen haftaki re -
simli hikayeyi en güzel yazan, Ka • 
sımpaşa, 9 uncu ilkokul talebesinden 
Tacettin Baştak'ın yazısını okuyor -
sunuz! Eğer siz de yazınızın birinci
liği kazanarak okunmasını istiyorsa
nız bu sayfanın altındaki resimli hi
kayeyi yazıp bize gönderin. 

.... 
Saim, hocasının verdiği vazüeyi 

bir türlü yapamıyor, üzülüyordu. Ba 
tabii bası onu bu üzüntülerden kurtarmak 

için yanına oturdu. Çocuğun bütün 
dersini bizzat kendisi yaptı. Ertesi 
gün, Saim, sevinerek sınıfına girdi. 

Yeryüzündeki hayvanların 

harar~ti en yüksek olanları kuşlar -
dır. Size burada bazı hayvanların 

normal sıcaklığını bildiriyoruz: 
İnsan: 36,5 
At:: 37,5 
Kedi: 38.5, 
Köpek: 39 
Kurt: 40, 
Şahin: 41, 
Keklik: 42, 
Tavuk: 43, 
Güvercin:: 44. 
Serçe: 45. 

Öksürüğüm geçmedi 

Babasının yapmış olduğu vazüeyi gu 
rurla öğretmenine verdi. Kimbilir, 
öğretmen beni ne kadar beğenecek 
diye seviniyordu. 

Hall:luki iş hıç te öyle çıkmadı. Ho 
cası hiddetle: 

" Bir vazüede bu kadar da yanlış 
yapılır mı?,, diye çıkıştı. 

Çocuk bu sefer, (vallahi ben yap
maaım efendim. Babam yaptıl diye 
cevap verdi. Öğretmen, dersten son
ra hemen çocuğun elini tuttu. Bera
berce Saimlere gittiler. Saimin gu -
rurla kapıyı açan babası: (Vay efen

Öğretmen - Oğlum ben sana ök- dim; buyurun, safa geldiniz! galiba 

BİLMECE 
BULMACA 

Bu adama böyle ne olmuş! Size ne 
diye b;ığırıyor . 

Bu adam diyor ki: Size birden do
kuza kadar dokuz rakam veriyo
rum. Bu dokuz rakamla 23 sayısını 
teşkil edebilir misiniz? 

İki kız size öbür iki çocuğu soru -
yorlar. 

Haydi bakalım, kızların iki karde
şini bulun! 

çekti. Koca adamın öğretmenden da
yak yiyişini bir görmeliydiniz. Sey -
rine doyulur şey değildi doğrusu. 

* 

Boyam 
' ~ 

Resimdeki <X) işaretli yerleri 1cİ-. 
mızı (+) işaretli olanları mavi {-) 
işaretlileri de san kalemle boyayın! 
İki veya üç işaret bulunan yerleri o 
işaretlerin renklerini kan§tırarak 

boyayac~sınız! 

• Kedi diyor ki: 

Üst yumaktan başlayarak, ipliğm 
kopuk yerlerini kalemle birleştire bu 
leştire üstündeki uca kadar geliniz. 
Yine, alt yumaktan başlayarak, altm 
daki uca kadar kopuk yerleri birleş
tirerek alt uc3. kadar ipliği takirf7edi· 
niz. Hiç bir iplik sapının harice kal-

• u t• •..t '\ ~u-.. 
maması lazundır. 

VAAA 

kilo ekmek alsam. Bunu iki parça et- süreceğin zaman, ağzını elinle kapa çocuğumun yaptığı vazifeden dolayı 
beni tebrike geldiniz!) dedi. Öğret -
men <şu karşılığı verdi: (Hayır! Bir 
vazifede bu kadar çok yapılan yan

Hediyelerim iz : 

verilecektir. Bu yirmi beşer kişi ara· 
sında üçer kişıye Atatürkün bireı 

büstü ve diğerlerine mütenevvi hedi 
yeler verilecektir. Bu hediyeleri ala· 
bilmek için bu ayın otuzuna kadar 
cevapların matbaamıza gelmiş olma· 
sı lazımdır. Cevaplarınızı açık biı sem. O parçaları tekrar ikişer parça demedim mi? 

yapsam. Onları da ikişere bölsem. Kaya - Dediniz efendim. Ben de 

Acaba ne yapmış olurum? 

Kaya - Köpeklere ekmek doğra-

mış olursunuz efendim. 

deınin öksürdi.ığüpı zaman elimi ağ- lışlann hak ettirdiği sopayı, asıl 
zıma götürdüm. Ama öksürüğüm geç' onları yapana atmak için geldim.) 
medi. Sonra, onu yatırdı, güzelce bir sopa 

• 

Birinci bilmeceyi halledenlerden zarf içinde Çocuk bilmece memurlu· 
yirmi beş kişiye, ikinci bilmeceyi ğuna '(Öndermeniz lazımdır. 3 kanu· 
halledenlerden yirmi beş kişiye, ü-· nuevvel tarihli bilmecelerimizi ya. 
çüncü bilmeceyi halledenlerden yir- panlarla kazandıkları hediyeleri 8 t:: 

mi beş kişiye muhtelü mükafatlar sayfada okuyun! 

• 
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Almanya ile 
Yaptığımız 

Son Anlaşma 
(Batı 1 incide) 

hakikatte hiç bir kıymet ifade etme
yen fiyatlarla Alman piyasasına dök 
mek tüccar ve zürraımızı yalnız Al
ınan pazarlarına bağlamak demektir. 

3 - Harict ticaret istatistikleri -
ınize bir göz gezdirirsek şunu görü -
rüz: Almanya ile olan ticari mUnase
batımız günden güne anormal bir şe
kil almakta, buna mukabil İngilte
re, Fransa, İtalya, Mısır, Litvan
ya, Estonya, Norveç, Finlandi -
ya, İrlanda gibi şimal memleketlerile 
ticarl münasebetlerimiz gittikçe azal 
maktadır. Bilhassa Baltık memleket
lerile olan ticari münasebetlerimiz 
adeta tevakku! halindedir. Çünlfü 
bu memleketler memleketimizden a
labilecekleri ham ve gıdai maddele
ri Alınan pazarlarından temine mec
bur olmuşlardır. 

4 - Almanya, dünyada Türkiye • 
Din bir nevi komisyoncusu rolünü 
oynamaktadır. Çünkü bizden aldığı 

ham ve gıdat maddelerin ambalAj ve 
manipülasyon tarzlannı değiştirerek 
serbest döviz mukabilinde dünya pa
zarlarına ilıraç etmektedir. 

Bu l>lr cepheli ve anormal ticari 
~ünasebetin doğurduğu zararlar şun 
lardır: 

A - Memleketimize girmesi muh
temel serbest dövizi kaybediyoruz. 

B - Bir çok memleketlerle doğru
dan doğruya iş yapmak imkanını el
den kaçınyoruz. 

C - Türk mallannı ecnebi pazar
larda tanıtmağa imkan bulamıyoruz. 

D - İhtiyacımız olan makine ve 
sanayi malzem~ini daha sağlam ve 
daha müsait şartlarla temin edebilir
ken, bu imkandan mahrum oluyo _ 
ruz. 

Bu .:rebeplerbı en inühlınml hiç şüp 
hesiz denk ve karşılıklı bir harici ti
caret politikası, iç ve dış pazar mese
lesidir. 

Ahnanyamn en ziyade hararetle 
talip olduğu pamuk mahsulümüzü e
le alalım: 

Bize verilen ma16mata göre mem
leke.t;imizin bu seneki pamuk rekol
tesi 160-170 bin balya arasında tah
min edilınektedir. Bugün milli fabri
kalanmızın muhtaç olduğu pamuk 
mıktan 120 bin balyadır. Fakat Ma
latya, Adana, Kayseri ve İstanbulda 
bulunan pamuk ipliği fabrikalan son 
zamanlarda nıemleketin iplik ihtiya
euıı nazarı dikkate alarak istihsalatı 
artırmayı düşünmüşler, ve bu mak -
satla tesisatlarını büyütmek üzere 
Sanayi umum müdürlu" ıı.ı.-..1 -gu.uuen mu -
saade almışlardır. Önümüzdeki mart 

TAN 

Doktor Şaht İngiliz - Alman Mali 
Tezatlarını Hal için Londraya Gitti 

(Ba.ıı l incide) 
"Doktor Schaht, Londraya, Londra 

Bankası müdürünün hususi misafiri 
olarak gelmektedir. Fakat Doktor 
Schaht, bu vesileden istifade ederek 
fU meselelerle meşgul olacaktır. 

1 - Almanyanın takip etmekte 
bulunduğu iktısadi teamüller dışın
daki siyasetine İngilterenin mukabe
le edeceği tehdidinin· ne dereceye 
kadar ciddi olduğunu öğrenmek, 

2 - Yahudilerin kütle halinde 
muhaceretleri yüzünden doğan karı
flk mali meseleleri halletmek, 

3 - Almanyanın vazettiği mali 
tahdidatı kaldırmak meselesini ko
nu~mak, 

4-Almanyanın Cenubu Şarki Av 
rupada yapmakta olduğu ticaret isti
lasını İngilizlerin gözünde küçült
mek. 

Doktor Schaht, f ngiltereye geniş 
sala.hiyetlerle gönderilmiştir. Her 
türlü mali ve ticarı meseleleri mü
zakere edip bir hal suretile bağlamı
ya mezun ednrniştir. 

İngilterenin Cenubu Şarkt memle
ketlerinde tehdit ile kalmıyarak ic
raata geçmesi, bu memleketlerdeki 
mümessilleri vasıtasile ticari faali
yeti artırma lmkanlannı tetkik et
tirmesi Almanyada asabiyet uyandır~ 
mıştır.,, 

* Paris, 16 (A.A.) - Doktor Schach-
t'ın Londra seyahatinden bahseden 
Figaro yazıyor; 

"Almanya bugün, yakın komşula
nnın kendisine veremedikleri en lü
zumlu iptidai maddeleri satın alabil
mek için, İngiliz lirası yahut dolar 
gibi para kıymetleri elde etmek mec
buriyetinde bulunmaktadır. Bu se
bepten dolayı, Almanya, İngiltereye 
ve Amerikaya olan ihracatını fazla
laştırmayı araştırmaktadır. Diğer ta
raftan İngiltere hükumetinin bu ta
lebi kabul eettiği takdirde Almanya, 
Londranın merkezl ve şarki Avrupa
da Alman genişlemesine karşı daha 
az bir kuvvetle karşı koyacağını ü
mit etmektedir. Filhakika, Almanya, 
bu mıntakalarda, gerek Rumanyada, 
gerek Yugoslavya, Bulgaristan ve 
Türkiyede Alman tazyikine karşı e
konomik mıtı.'cavemet politikasına İn 
gillzlerin yaptıkları yardımın neti
celerini bir derece hoşnutsuzluk ile 
görmektedir. 

Epoque, ayni mesele hakkında diı
yor ki; 

mevcut olan Alman taraftarı kuvvet 
!eri, yeni krediler alpıak ve Çekoslo
vakyanın harici borçlarından Alman 
veya verilen arazi hissesine düşen 

kısmı üzerinde Almanya için avan
tajlı hal çareleri müzakere etmek 
bahislerinde seferber etmek niyetin
dedir. Bu mırnevrayı kolaylaştırmak 
için, halen Almanyada bir taraftan 
Dr. Göbbels, Rosenberg ve Himmler 
ve diğer taraftan Mareşal Göring, 
Von Neurath ve Doktor Schacht a
rasında ciddi rekabet bulunduğu hak 
kında şayialar çıkarılmaktadır. Bu 
şayialara göre, eğer Rayşbank genel 
direktörü İngiltereden kafi derecede 
mühim ekonomik ve mali müzaheret 
vaadi ile dönmezse, müfritler grupu 
olan birinci grup galip gelecektir. Fa 
kat İngilizlerin bu oyuna aldanmala
rı pek de muhtemel görülmemekte
dir. 

JI.. 
Londra 16 (A.A.) - Avam Kama-

rası ihracat kredileri hakkında veri-
lecek garantilere dair kanun lAyiha
sını dün kabul etmiştir. Bu kan'.ln 
ihracatla meşgul olan İngiliz şirket
lerine Alman ticarethanelerile haş

haşa rekabet imkanını vermek 
re hazırlanmıştır. 

Bilmece 
Kazananlar 

3 Kdnunuevvel 938 tarihli (Çocuk Tan) 
dakl bilmeceleri doğru hallcdcnlerdcn he
diye kaznnanlar: 

BiRER BÜYÜK DOLMA KURŞU~ 
KALEMi KAZANANLAR 

Kuleli askeri lisesinde 95 Mustafa Gök
alp, Kınahada ilk okulunda Şükran Tcn
güz, İstanbul Korucrvatuan talebesinden 
51 YOksel Koptagcl. 

BiRER KÜÇÜK DOLMA KURŞUN 

KALEMi KAZANANLAR 

tl'skildar Doğancılar caddesi, Engin, 
Beyoğlu 37 nci ilkmektep 71 Haydar De
mlrtaş, Bostancı deniz }tenarı Tevfik Er
dömekl hanesinde Hatice. 

BiRER PERGEL TAKiMi 
KAZANANLAR 

Anadoluhlsan Yenimahalle çuvalcı so
kak Zehra Akar, BOyilkdere Sevindi so
kak 19 numarada HalQk Bengisu, LAieli 
Tayyare apartımanı Yilksel Açıkalın. 

Bl"ER ALBÜM KAZANANLAR 

İstanbul Vefa orta okulu 231 Haydar 
Giray, Galatasaray lisesi talebesinden 
Aydın Baysal, Çerkcsköy ilk okulu 379 
Turan, İnegöl orta okul 50 Sakip Silmer. 
BİRER RESiM MODELi KAZANANLAR 

Doktor Schacht, City'de daima Giresun orta okulunda 396 Asiye Ka-
radeniz, Eldzığ Atatürk okulu 360 Refik 
Erem, Kabataş erkek lisesi 1745 Zeki Sez-
gin. 

BiRER eOvOK SULU BOYA 
KAZANANLAR 

Cağaloğlu kız orta okulu talebesinden 
Muveddct Esmer, Dursa Güzel Reyhan 

ilk okulunda 147 Albert Sinem, Esklş~hlr 
T. C. D. D. Cer müfettişi kızı Neriman. 

GRiP' e 
KARŞI 

EN i y i CARE 

BiR KASE 

ME 

NEZLE 

DIR. 
NEVRALJi 

KIRGINLIK 

KIRIKLIK 

BAŞ DIŞ 

HEMEN KESER ve BÜTÜN AGRILARI 

İSMİNE DİKKAT EDİNİZ. 

Ve BAÖI !-iaycsindc bir çocuk gibi korkusuzca koşar, ata: ve oısıklete biner, kürek çeker, tenis ~?·ıı~~1 
danseder, güneş banyosunu alır velhasıl biitün spor hareketlerinize rahat ,.e neşe ile devam edebıli!S 

FEMIL 

FEMIL 

FEMIL 

ve 

ve 

ve 

BAGI 

BAGI 

BAGI 

Artık kadınlara ayın üzüntülii günlerini tamamen unutturmuştur· 

. ziltlleı 
O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve mayolar altında bıle se 
kullanan kadın mevcudiyetini katiyen anlayamaz. 

1 0
,, 

Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponlann Bayan 11 ır 
bütün hayatlarına mal olan rahim, tenasül ve 1sinir hastalıkla.ruıın on 

ne geç.miştir. aitl 
Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti; Bayanların (Aylık temizliklerinde yalnız F~İL ve BAc:'iINI tak }liı' 
kabul etmiştir. FEMİL ve BACI her eczahanede ve büyük ticarethanelerde daıma bayanlarımızın 

metine hazır bulunur. 

# ......................................... -

ViRO%A 
Fenni ve sıhhi bir surette imal edilen 

t Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci 

• ''(!« 
ve nisan ayında nıilll fabrikalarımı
zın pamuk ihtiyacı 260-280 bin bal
yayı bulacaktır. Demek ki Pındi is
tihsal ettiğimiz 160-170 bin balya 
k~ndl ihtiyacımızı bile karplamağa 
tan gelmiyecektir. 

Halbuki daha Jimdi~ İzmir ve 
Menıln limanlarından •'-an 

mış ve Almanyadan bizden aldığı 

maddeleri münhasıran Almanyada 
istihlak etmesi için söz almıştır. Al
manya bu sözünü tutar, bizimle ticari 
münasebatını normal şekilden dışarı 
çıkarmazsa bizim için korkacak bir 
şey kalmaz. Biz alelıtlak Almanya ile 
ticari münasebatta bulunulmasına 

muhalif değiliz. Bilakis Almanya bir 
çok mallarımız için mühim bir pa -
zardır. Bu pazarı ihmal edemeyiz. 
Mesela bu meyanda tütün mahsulü
müzün en zengin müşterilerinden bi 
risi de Almanyadır. İktısadi menfa-

BiRER KÜÇÜK SULU BOYA 

KAZANANLAR 

Ankara Leblebici mahallesi Uçar sokak 
2 numarada Şemseddin Yastumanoğlu, 

Çapa kız orta mektebi 643 Muzaffer Gök
sal, Burdur cczaevlnde Akçaköyl!l Ah
met Dündar. 

BilOmuın yanıkJar, traş yaralan v. s. 

l!ffil:lE 

• ~:!!.~~. ~!~~!i: 1 
tedavi eden tesiri müccrreP b 

TEDAVi EDER _ zuın yaya 
mühim mıktarda pamuk sevkedil -
mektedir.. 

BiRER BÜY0K KUTU KALEM BOYABI :.. ...................................... ... * atlerini korumasını iyi bilen Cüm -
Aldığım lUın _ _ huriyet hükumeti, şüphesiz yukarda 

met bu de;: ,:ıa tt~ gore hük\1 : izah ettiğimiz mahzurları gözönünde 

KAZANANLAR D B • R j ZAYİ - 1755 numaralı bisiklet 
Ankara AtUIA caddesi Gilndüz sokak 5 - r. esım UJen , 

• 
1 

man ar a aktedilen tı- bulundurmakta ve ona göre lazım 
can an apanın evvelce göze batan gelen tedbiri lmaktad Biz. " -

. plakasını zayi ettim - Beyazıt Ta-
numarada Gündüz Ozdeş, Fatih orta o- L Cerrahpaşa Hastanesi Dahıliye 
kulunda 215 Bahaeddin Bayrakdar, Dl- mütehassısı • banca sokağı 25 numarada Cemil 

bu zararlardan salim olmasına çab'IZ.. terlh ed b da ır. ı mus 
:r en u ur. 

yarbakır Ziya Gökalp llkmekteblnde 539 ı Çartıkapı tramvay durağı oğlu Fikret. 
Gönül Çalın. 

REFiK HALiD 

- Şimdilik hfçbirtne .• Mnsaade ederseniz daha 
f~ ~anıd~tan sonra söyliyeyim ve elbette bir gün 
soylıyeceğim. Ağır heyecana gelen bir adam olmakla 
beraber duyduklarımı gizliyecek kadar da durgun 
gönüllü değilim. 

111 
Mukaddes Emanetler Önünde. 

Köylere uğramadan, keçi yollarından gidiyo
ruz Zira Zeliha, çizmesinin ökçesini öpmek için ko
ş cak olan kadınlarla çocukları rahatsız etmek iste
m yor; belki de bu tapınma sahnesini benden esirge
mek arzusundadır. 

Fikrim şu ki: Yezid, Rabbülfilemin'in yanında 
rr aldıktan sonra tenasüh tarikile dünya yüzüne 
hiç bir zaman bu kadar güzel, malumatlı, zengin ve 
medeni şekilde inmemiştir. Şimdi, semavattan Sin
car sırtlarına göz gezdiriyorsa bakla kın bir kısra
ğın üstünde kayalıklan tırmanan bu gergin göğüs
lü, ince belli ve temiz, coşkun kanlı ilah kızından 

gurur duymalıdır. Ben sadece yanında olmaktan öl
~ülmez bir iftihar hissediyorum. 

TEFRiKA No. 32 

Bir aralık çok mu yükseldik, yoksa hava mı 
fazla alçaldı, bulutlarla örtüldük. Gökte gibiyiz; at
larunızın ayaklan buğudan köpüklere basıyor. 

- Yezitlerin Olemp'inde Yezidi Minerv'iyle 
beraber mi? diye Zelihaya eslendim. 

Kısrağının başını çekti. Şimdi hayvan iki art 
ayağı üzerinde, şaha kalkmıştır; uçup süvarisile be
raber kaybolması ihtimalini akla getiren bir masal 
tablosu ... Yunan efs:melerini canlandırıyor: Perse'
nin kurtardığı Andromed, sanki Pegaz'ın sırtındadır. 
Bu kız, bütün taşkın modernliği içinde beni daima 
tarihe ve lejanlara götürüyor, tarihin ve efsanele
rin ~silsiz tablolarını ancak Zeliha yaşatabiliyor. 

Sıncar'm b~ taranan, yaz gelince, pafta pafta 
bağlar:1 v~ y~mıı bahçelerile, derecikleri ve söğtit
l~le~~e, ihtımal ki, pek kuru ve sıcak olmıyacak. 
Şundılik manzaraya hareket, ses ve renk veren yal
nız koyun ve keçi sürüleridir. Bu silrüler yamaçla
rın k~maşını ikide bir, aklı karalı daralıp genişle
melerıle, açılıp toplanışlarile bir gezi gibi harelen
dlriyor. Durgun havada rüzgArla sürülüp gidemiyen 
çıngırak sesleri ~dilere bir duman gibi sinmiştir. 

Sanki gökten oralara, taneleri su yerine ahenkle dolu 
bir yağmur serpiliyor, ve melal verici tok musikisi
ni dereler içiyor, dereleı r alıp aşağılara döküyor. 

Hisara döndüğümüz zaman Zeliha adamlarına 

bazı emirler "verdi, küçük bir telas sezdim. Nihayet, 
fısıltılar, gidip gelmelerden sonra ona, ihtiramla ta
şıdıkları bir iri anahtar getirdiler. 

- Size mukaddes emanetleri göstereceğim. 

Bunların tedarikinde epeyce zorluk çekildi. Muha
fazası da teşrifata tabidir: Muayyen bir sınıfa men· 
sup olmıyanlardan başkası hizmetinde bulunamaz. 
Mumlannı yakan, odayı silen, süpüren ve anahtar
larını saklayıp içerisine girmek, ziyaretcilere gös
termek hakkı bu sınıfın imtiyazıdır. Bizde onlara 
Kuçek derler. Şimdi şatomuzda bu sınıftan dört kişi 
mevcut... Kendi dairelerinde otururlar, izzet, ikram 
görürler, aidat alırlar. Ayrıca rüya tabiri, kayıptan 
haber gibi ihtisasları vardır; Şeyh Aadi türbesinin 
toprağile ilaçlar yaparlar, hastaları tedavi ederler. 
Hulasa her dinde gördüğümüz sınıflardan biri de o
dur. 

Salonun dehlize açılan tanımadığım bir kapı
sından bir dik merdiven iniyoruz. Zeliha sözüne de-
vam ediyor: • 

- Ziyaretinizi yabancı gözlerden uzak, rahat 
bir §ekilde yapabilmeniz için Kuçeklere çekilmeleri
ni emrettim ve anahtarı kendim aldım. Almak hak
kımdır; zira bu gibi emanetlerin asıl muhafızları Ye
zidi emirleri, daha doğru tabirle mirleridir; Kuçek
ler bize vekllet ederler. Sunsı ftl' iri. mtrıerfmts 

ilftçtır. 
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~::&BU.LBAR 51\[)IK H n K Av E 
vaııun Tarlhlrı En Esrarh Çehresi : 32 G E c E ' K u s u 

~ültezimKitibiSıf atileKöye Gittim 
~),-·ııı Papazı, Gelen Yabancıya Beni 

r şe~'• Çekinme, Söyle 11 Diye 
"iki Ayakh 

Takdim Etmişti 
Verilen vazife gerçekten çok 
~u. Silah kuvveti ile başarıla -
b hı~ iş değildi. Fakat işin zorlu 
. enun merakımı arttırmış, azim 
ınadımı ayaklandırmıştı. He -
~ o gı.in Demirhisar kaymaka -
ile görüşüp anlaştıktan sonra, 
frezemi bir kaç gün için orada 

l'altnuş ve kbyli.i kıyafeti ile se
tli bir beygire binerek Demirhi 
tda~ ayrılmıstım. 

'- kı bilgi ve görgülerime daya
l"~k bu depolardan birinin Dc

Isara bağlı '·Sengel,, köyün-
! 0lnıası ihtimalini çok kuvvetli 
Uyordum. İhtilal komiteleri ile 

'rı lştığım zamanlarda,, teşkilatçı
t n, bu köye ahalisinin komite
'-d karşı son derecede itaatli ve 
~k bulunması, köyün faaliyet 
bit la~na yakın, adeta merkezi 
~ \>azıyctte olınası itibarile, çok 
~ ehemmiyet verdiklerini işit
' l?n. Fakat talihin güzel bir 
~ ~~f-~ olacak, o zamana kadar 
~oyu ne görmüş, ne de bir köy
t~ ile görüşüp tanışmıştım. Mu
~ tamamile yabancısı idim. Bu 

tt ~le bir bahane bulup bu kö -
~ gıtınekte kenkdim için tehli
~ değn de bilakis fayda ummuş
~-Ve iYi bir bahane de bulmuş-

1( a~akam beyin yardımı be
~ . nı bu havalinin aşar mül
~ olan Göriceli Arnavut Ali 
'1 adamı yapmıştı ve ben pat-

Ulnun birkaç hafta sonra, ge
Para toplıyacagını köylüye 

'\ıı ~ek vazüesi ile yola çıkmış
~ . ':Yhcmde aşar borcu olan -
lt ~ımleri hatta hes~lar:ı Q'azı
.;aınan l>ir defter de vardı. 
aziyette, biraz da kurnaz ha-

d ettiğim takdirde köylülerin 
~ en şüphe etmeleri ihtimali 
~.~ok gibi geliyordu bana. 
: .. cumartesi günü akşamı geç 
i\a Sengel,, köyünün meydanın
~~anımdan indim. İsmini son 

hı oğrendiğim (Vasil) in kah
~ selam vererek girdim. Is

tı 2Unköprülü Mehmet. Türk
eı· baı:ka dil bilmiyorum, biraz 
f ıyerek konuşuyor ve haddin

~a a2~a da saf, daha açıkçası ap-
't'a.\>ıgorünüyorum. 
ıtlt r ve vaziyetlerim, salyaları
~tarak, ayaklarımı yere vura

~~ukla söz söyleyişlerim köy 
t~ ınlerini bir hayli güldür

ıia u. liayvanıma kahvenin ahı
~cicııt~ana da kahve ocağının ya
~ek ı sedirde yer gösterdiler. 

be le.r, şaraplar ikram ettiler. 
.., nıınle türkçe konuşuyorken 
h·~e _bulunan diğer köylüler de 
ll1<1 erıne bulgarca, benim aptal

tıı.~~· kekemeliğimden, hele 
b ul~eziminin katibi oluşum

la ahsıle katıla katıla güliişü-
~ h~~1• ~ıra ile sorduklan sual
~ ı e ?ıle verdiğim saçma cevap 
~ı a gulüyor, benimle eğleniyor 
~· 

q k- -ik.0 Yün kahvesinde ben iki 
~ ı gece kaldım. Kurnaz ve a
~ e}ıCospodinlerin ağızlarından 

ı e!llıniyetli haberler aldım. 1 
~ ll gece Demirhisarından gelen 

ı~lgar yolcunun kaptan (Yu
~ tutulduğunu, üzerinde bu

u't"tı te kilata ait bütün evrakın 
~ti~in eline geçtiğini söyleme-

Ytirı· karıştırmış. köylülerin 
he~-bonnuştu. Gospodinler ar
lı.ıh 1 ~nutmuşlar, bu acı ve ka
~ U. erı getiren, kim ve nereli 
ltı tıu sormağa bile lüzum gör-
~~ri Bulgar yolcunun etrafı
~or~?ıınışlardı. Herkes bir şey 
~ u. O da hepsine bildiği 

h cevaplar yetiştiriyordu. 

(l ~ de sedirin üzerinde akort
~~z horultular çıkararak 

lttrıı U~yormuş gibi ~steri
llap · l3ır aralık yabancı misa-

11 azı.n bir sualine cevap ve
ltı:unasebet düşürerek, be

~qlı el 0~duğumu sordu. Köyün 
~ it ıı ıki ellerini kulakları hi-
~- lltt aldırdı ve: 
~ 8() ayaklı bir eşek, dedi. Çe

c:ııc Yle. 
~ da derin bir nefes aldı ve: 

- Ah Gospodınler. dedi. Yuvan 
kaptan ile tutulanlardan "Teşu
va., lı "Yanko,, adında biri, gördü 
ğü tazyik üzerine sizin köyde sak
lı bulunan silah ve bombaların 
yerlerini olduğu gibi söylemiş. i
şittiğime bakılırsa bir kaç güne 
kadar jandarma yüzbaşısı Salih a
ğa bir bölük ile buraya gelecek
miş. 

Du havadis, hiç umulmadık bir 
zamanda patlıyan bir bomba tesi
ri yaptı. Daskal ile papazın kor
kudan büyüyen gözleri birbirine 
ta.kılıp kaldı. Kahya şaşırdı. Kah
veci Vasil de: 

- Yandık öyleyse. 
Diye bağırdı. Köylüler de kara 

düşüncelere daldı. Ben de başıma 
çektiğim eski yorganın aralığın
dan gospodinleri seyrediyor, ve
rilen bu yeni haberin çehreler ü
zerinde bıraktığı tesirleri gözlü-

yordum. Vakit gcccyarısını bul
muş, herkes evinin yolunu tut
muştu. Fakat Daskal ile papaz bir 
türlü kahveden ayrılamıyor, . mi
safirin yakasını bırakmıyorlardı. 

Birbiri ardına yüzbaşı Salih ağa
nın geleceği günü soruyorlardı. 
Artık misafirin de gözleri uyku
suzluktan, kafası da ·konuşmaktan 
şişmişti. 
Dayanamamış oturduğu peyke

nin üzerine uzanıvermişti. Beş da
kika sonra o da benim gibi tiz per 
deden horulduyor, dişlerini değir
men taşı gibi gıcırdatıyordu. 

H orozlar ötüyordu. Hala Das
kal ile papaz elleri şakakla

rında karşılıklı oturuyorlardı. Gö
rüşüyorlar, köyün Şimal sırtların
daki mağaralardan kaldıracakları 
cephane ve bombaları saklamak i
çin bir türlü yer bulamıyorlardı. 

(Devamı var) 

HER ŞEYE KARIŞAN UZUV 
Tab'.atte iş bölümü umumi bir ka

nun gbii göründüğü halde vücudil
müziin bir uzvu bu kanunun zıddı
na gibi işler: Karaciğerimiz vücu
dün biitün işlerine karışır. 

Bir kere viicudiimüzle dışardaki 
muhit arasında adeta h":r gümrük 
kordonu kurmuştur. Midemize gi
ren, oradan barsaklara geçen gıda
lar,- kimyaca ne şekilde olursa olsun 
karaciğerden geçmeğe mecbur o
lurlar. Çünkü barsaklardan kana 
ge('en maddelerin hepsini damarlar 
ilkin karaciğere götüriirle!'. Yalnız 
yağ maddelerin'n bir kısmı - giim
riiklcrden kaçırılan mallar gihi -
karaci,i!ere uğramadan geçerler. Bu 
da, galiba, ,·ağ vücudün sıcaklıi!ını 
temin edecek kalorilere mutlaka lü
zumlu olduğundan, karaciğerin bu 
işe göz yummasındandır... Zaten 
ka('ak yağlı gıdalarımızla giren yağ
lann hepsi değildir, b'T kısmı yine 
kaarciğerin eline geçer ... Bir de, yi
ne mühim gıdamız olan, havad11ki 
oksijenin kana gec;mesine karaciğer 
- ş"ımdilik - karışmaz gibi göriiniir. 
Ancak o da hava temiz olursa. Ha
''a<la viicude u arh bir madde bu
lununca yine karaciğere kadar git
meğc mecburdur. 

Bövle bir iki istisnadan haska. 
karaciğer gıdalarımızın her türliio;ü
ne karışır. Vücudiin büyiimesi. !'On
ra da müvazenesinin muhafazaııı i
çin lfrzumlu olan alhiiminli gıdalar 
karaciğerden gt>c;erek ondan - giim
rük dam~ası gibi - kimyan bir dam
ga almadan ''Ücudda hiçbir işe yan
yamazlar. Vücudumuz.ıt lüzumlu o
lan alhiiminli maddelere vücudu
muzdaki kim~·a şeklini veren kara
c"ierdir. İslerinin bu tiirliisüne ar
tık giimrük işi denilemez, hu sefer 
karaciğer bir merkez laboratuvarı 
"ışi görür, gelen maddeleri tahlil e
der, yeniden, vücud" yanyacak şek
li vermek iizere terkip eder, viicu
dun başka taraflarına gönderir •.. 
Eskiyen albüminli maddeler vine 
karaciğere gelirler, bu sefer Yine 
tahlil eder, hiçbir işe yaramıyaf'ak 
maddeleri viicuttan biisbütün ('ık
mak üzere böbreklere gönderir, i,e 
y:hyacak olarılannı da safra yap
mak üzere saklar. 

Gıdalanmız arasında şekere ~ 
li.nce - yakın vakitle.re gelinee1e k. 

dar - onun da hepsinin ilkin kara
c· ğere girerek şeker yapacak başka 
bir şekle girdiğini, sonra liizum ol
duk('a tekrar şeke.r olduğunu bilir
dik. Bu yakınlarda zihinler biraz 
karıştı. Şekerin de bir kısmı karnci
ğere uğramadan kana geçerek doğ
rudan doğruya adalelere. gider, di
yorlar. Her halde fazlası mutlaka 
karaciğere giderek orada tekrar şe
ker olmak sırasını bekler. 

Karaciğer gıdalanmızın her tllr
lfüıiinü ilkin tutarak vücudün isine 
yarıyacak şekle çevirmek işine ·ka· 
rıştığı gibi, gıdalanmızdan bir tiir
lüsü eksik olunca öteki türlü Jtıda
lardan eksik olanı hasıl etmek işini 
de iizerine almıştır: O Ü(' türlü g1da
larımızdan hangisi eksik olursa ka
raciğer onu ötekilerin hesabına ta
mamlar. Fakat, tabii, bir dereceye 
kadar. EksikVk denm edince de işi 
tamamlamaktan o da aciz kalır. 

Vücude fyadalı maddeler karaci
ğere uğramıya 'mecbur olduktan son
ra, zararlı olanların da uğramı:va da
ha ziyade mecbur olduklannı elbette 
tahmin edersiniz. Burada karkaci
ğerin gördiiğü mühim iş vUcudümU
zü müdafaa eden bir ist:hkam hattı 
gibidir. Viicude giren her türlü ı:e
tfrler, mikroplar bite karaciğere 
uğrarlar. Zehirler orada zarar dt>tt• 
celerinin hiç olmazsa yansını bıra
kırlar. Yeni bir rivayete göre, vil
cude giren bir zehirli madde mide
den başka bir yoldan - meseli kara
cil'ere uzak bir yerden kan içerisine 
şırınga edilerek - gine bile yine bir 
kere karJlciğere kadar gider. 

Karaciğerin, böyle vücudün her 
tarafına şamil umumi işlerinden 
başka gördüğü hususi işler de var
dır. Kanın içerisindeki kırmızı kü
reciklerden eskileri parçalar, onla
nn yerine yeni!lerinin gelmesine hiz
met eder ... kana - bir yara ~ıldıfı 
vakit • pıhtılaşmak hassasını verir. 

Bir de, karaciğerin en eskidenberi 
bilinen, safra yapmak isi olduğunu 
elbette unutmamışsınızdır. 

Bu yakın zamanlarda karaciğerib 
o kadar çok i,lerinden ba,ka. kendi
ne mahsus bir hormon da çıkardıfı 
rivayet edilmiştir. Bn rivayet henüz 
büsbütiin sabit olmamı'8a da kara
ciğerin dahilt mfinuebetleri oldnp 
flphesbclh. 

A mucam, doktorluğundan da-
ha ziyde, aile arasında garip 

hikayeler anlatmakla tanınmıştı. 

Bir akşam hepimizin gözlerini bi
rer birer arayarak, belki de inan -
ma kabiliyetim~i yalnız ona ver
gi olan tuhaf ve kısa bir muayene
den sonra: 

- Nasıl bir hikaye istiyorsunuz, 
dedi; biz insanlar yalnız olabilir 
bir takım vakalara inandığımızı 

kendi kendimize daima telkin etti
ğimiz halde, bir gün içimizden bi
rinin gözleriyle gördüğü öyle bir 
hakiki vaka ışitiriz ki "Adam sen 
de; deriz; yalan!,, 

Tekrar, ve daha bir saniye evvel 
yaptığı gibi ayni hareketlerle, kimi 
si mavi, kumral yahut liıcivert ve 
yeşil gözlerimizin içini, hakikatte 
kendisinin vakit vakit hiçbir mana 
ifade etmiye'1 gözleriyle birşey çe
kip cıkarıyormuş gibi bir kere da
ha muayeneden geçirdi: - Yalan 
mı? diye devam etti: bilakis en 
çok inanmak istemediğimiz, şeyde 
hakikatin en çok hissesi vardır: ve 
br gün herhangi bir yerde sinirle
rimize hakim olamamak korkusu 
ile onu reddetmiş; daha doğrusu, 

güneşi balçıkla sıvamaya kalkmı -
şızdır. 

Dinleyiniz: 
İki sene evvel Kayseride hüku -

met doktorluğu yaptığım sıralar, 

ağustos başlarında idi; iki ay kadar 
Kayserinin "Saraycık.. kazasına 

bağlı köylerde bir teftiş seyahati
ne çıkmıştım. Uğrayacağım bütün 
köyler boyunca yolum nahiye mer 
kezlerine düşerse nahiye müdürün 
de, çok kereler köylerde muhtar ev 
!erinde, bazı bazı yol üstü hanlar -
da geceleyip yatıyordum. 

Bir gün Devedikenliden öğle 
vakti kalkan yaylı, akşam 

ikindiye doğnu beni Giilmescide 
bıraktı. Ertesi sabah burada dur
maksızın aşı yapmak üzere hemen 
Cihanbeyliye hareket edecektik. 
Ne gezer; tam bir hafta, Gülmescit 
köyünde ister istemez kaldım. 

Gülmescit, Devedikenliden son
ra hafif bir meyille yükselmeğe 

başlayan dağların hemen eteğinde
dir. Karşıdan baktığınız zaman hiç 
bir vakit oturulacak bir yer gibi 
tahmin etmezsiniz; hatta ağaçları
nı da gördüği.inüz halde, her neden 
se sizi pek öyle avlamaz; kendi 
kendinize şurayı bir geçsem, der
siniz; bir Cihanbeyliye varsam .. 

Yaylı, dağ eteğine kurulmuş kö 
yün en tepesinde, muhtarın kapısı 
önünde durduğu zaman. aşağı yu
karı on dört on beş yaşlannda ka
dar bir kız beni karşılıyordu. 

Sarı saçlan omuzlarına dökül -
müştü; henüz onları yeni yıkadığı 
anlaşılıyordu. Ve gözlerinin içi yep 
yeşildi; güzel, temiz bir basma en
tari giymişti; kollan dirseklerin
den itibaren bir su gibi şeffaf gö -
züküyordu; her şeyden evvel muh 
tarın temiz aileli bir adam olduğu 
na sevinmiştim. 

İçeri girip yaylıda ve güneş al
tında boğulmuş kafamı soğuk su 
ile biraz toz topraktan temizleyin
ce muhtar beni arka bahçeye da 
vet etti. 

Gülmescidc gelirken gördüğü -
nüz sık ağaçlar, muhtann bahçe -
sinden itibaren yavaş yavaş dağ te 
pesine doğru, çıkıldıkça boy aşan 

bir yükselişb buradan uzuyor; ve 
sağ tarafta, gecenin köyü birden
bire bastığını tahmin ettiğim yer
de, ağaçlıklardan hemen kurtulup 
aşağı tarafta bir deniz vehmini ve
ren bir uçurumla bitiyordu. 

Muhtar, daha Gülmescide gel -
meden haftalarca evvel nahiye mü 
dürü tarafından bana tanıtılmış -
tı. Bilhassa kızının üstüne f evka -
lade düşkündü; ve civann en iyi 

avcılanndandı. Zaten muhtarın kı 
zı beni içeriye aldığı daha ilk da
kikalar, hemen bir katlı evin ön 
sofasında güzel, Belçika marka bir 
çüte asılıydı: ve muhtarla bahçe
de oturduğumuz sıralar av merakın 
dan bahsettiği zaman da, yeni bir 
avdan henüz döndüğü için, masa -

Yazan: Kenan HuUisi 

nın üzerinde yine bir çüte duru -
yordu. · 

uzatmayalım; Gülmescit muh-
tarı için söylenecek bir çok 

şeyler vardll" Tahtadan yapılmış 
iki kişilik koltukta muhtarla yan -
yana oturup birer kahve içtiğimiz 
dakikalardı; sağ tarafta, günün az 
sonra kaybolup gecenin bastıraca
ğı yerden, birdenbire bir çığlık 

koptu; muhtar deli gibi fırlamıştı. 
Fakat, bütün sporculuğuna rağ

men ayakları ağır kımıldıyordu; he 
men önüne geçtim; uçuruma biri
sinin düştüğünü zannediyor: daha 
geldiğim dakikalar kopan felaket 
ten. kendi kendimde müthiş bir 
uğursuzluk buluyordum. 

Vaka, hiçte dü~ündüğüm gibi cık 
madı: sık ağaçları sol tarafıma a -
lıp, bir saniye içinde tepeye tırma 
nan ovamsı düzlüğe kıvnlınca, 

iki kanadının boyu yarım metreyi 
geçen bir yarasanın, kanadlannın 
sık ~ık açıp kapayarak. muhtarın 

kızını başndan sardığını gördüm; 
ve birdenbire. pençeleri saçlanna 
yapışacak olursa ancak kesmekle 
kurtara bileceğimizi hatırlayarak 
geriye döndüm; belki de on adım 
ötede, yanında konuştuğumuz ma
sa üzerindeki çifteyi bütün içinde
kilerle iki kanadın arasına tam bir 
isabetle boşalttığımı hatırlıyorum. 
Menhus kuş acı bir çığlıkla ve çif 
teden çıkan dumanların sardığı ha 
va içinde süratle bir iki defa dön -
dü; uçurumun hemen kenarında, 
Gülmescide bakan büyük kayanın 
yanıbasından aşağı bir kurşun hı
zıyle düşüp kayboldu. Muhtarın 

kızı bayılmıştı. .. 
Az evvel de söylediğim gibi, bu 

vaka Gülmescitte beni bir hafta 
kalmıya mecbur etti. Muhtarın kı
zını tam bir hafta bırakamadım; 

yüzü birdenbire solmuştu; ve her 
saat geçtikçe kanında tuhaf bir kay 
boluş hissediyordum. Adeta, teni
nin bir tarafından görülmeyen bir 
süzgeç pembe rengini yavaş yavaş 
açıyordu. Onun yerine sapsarı bir 
deriden bir rr.aske geliyor; ve göz
lerinin taze bir ilkbahar yaprağına 
benz~yen içerisi, bahardan yaza ve 
sonbahara dönen bir yaprak gibi 
koyu, fakat ar sonra yeşili gider git 

mez ancak damarlan kalacak ka
dar azar azar sönüyordu. 

Hikayemin belki de yeni baş
lıyor zannettiğiniz bir tara

fındayım. Fakat birdenbire bitmek 
üzere olduğunu söylemeğe mecbu
rum: Muhtar.ın kızını kanadlariy
le sarmak isteyen yarasayı, uçu -
rumun alt tarafında aramaya çıkar 
ken, ertesi sabah, hemen kapının 
önünde bulduk. Tahmin ettiğim gi 
bi tam başı hızasından bir yara al
mıştı; göğsü t:n delik kulakların bi 
le işitemiycceği bir inilti ile alça
lıp yükseliyordu; ve hiç bir vakit 
kurtulmasına imkan yoktu. Bu -
gün, Gülmescit muhtarının yarasa 

yı hemen kapıda görüp kendisine 
gösterdiğim ılk dakikalarını hatır 

lıyorum. Uzun uzun, ve ellerini ka 
nadlara dokundurmaktan pek ür
ken bir hisle bakıyordu; sonra, bir 
denbire, ve belki de lüzumsuz ve 

imkansız bir arzuyu söylermiş gibi 
sıkılarak: - Acaba, diye konuş • 
mak istedi; onu kurtarmak imka
~ı yok mu hiç? 

Muhtann ne demek is1e<if~Hlt'"da 
ha iyice anlamak üzere gözlerini 
arayıp aramadığımı bilmiyorum. 
Sadece, ''Yok!,, dedim; "yazık!.,, 

diye mukabele etti; ve daha fazla 
tek bir kelime söylemeksizin içeri 
girdi. 

Yarasayı, Gülmescit muhtarının 
kapısı önüne gelip diiştüğü yerden 
bütün bir hafta kaldıramadık; da
ha dojtrusu koparamadık. Tuhaf 
bir şekilde toprağa yapımnştı; o
rada sımsıkı duruyordu. Bir hafta 
sonra. yine bir akşam üstü, uçu -
rum kenarından karanlığın kop -
mak üzere olduğu dakikalar, hiz
metçilerden biri. yarasanın öldüğü 
nü haber verdi. Ve ayni saniyeler 
de, muhtann kızı gözlerini yavaş 
yavaş kapamıştL 

Ş irn~i -~endi kendime şunu dü
şunuyorum:: 

Yarasayı vurmamış olsaydım, 

yahut kurtulabilseydi, Gülmescit 
muhtarının kızı acaba yaşayabile
cek miydi? Bir türlü halledip için 
den çıkamıyorum. Acaba siz ne fi
kirdesiniz? - KE'N'ıı\N Hulftsi 

ı,~~~~~~~~~ 
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939 KUMBARA iKRAMiYE PLANI 

32,000 LİRA 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Evlul,, 

( 1 lkinciteşrin Tarihlerinde Çekilecektir 

, . 

... IKRAMIYELE R: • 
1 Adet 2000 Lirahl< - 2.000 Lira -
5 n 1000 - 5.000 " - il 8 

" 500 
" = 4.000 

16 - 250 • il 

il il = 4.000 
" 60 n 100 -- 6.000 il - .. 95 n • 50 .. = 4.750 ' " 250 n 25 - 6.250 n - il 

435 32.000 
• 1 .. • ~ ~ l ' ,. '· ~ ••• '. ' "·· .. t .. ,, . ' j . : ..: • ..: :""':" : -:-. '\:-:.!'" . 1, ,.. • .,. 

T. iş Bankas1na Para Yatırmakla, Yalnız Para Biriktirmiş 
Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiş Olursunuz. 

' .. '. -.ir'., ••• • • . ·. - ••. .. ~ • ,. • , f'. • 

. . .. .. .. ( ı., . - ··:. •''•!..c _·..::. : ,J ~, ::: .. "~ • l~ • ,. • •• -; .. • - .... - ,. ' 

Harici Askerf 

Kıtaat ilanları 

• 1 . 

EVIN.I Z E HER. VAı.< iT • / 

Tayyare fabrikası için 19 adet 
Freze tezgahı kapah zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 122,500 lira olup ilk temi
natı 7375 lira 50 kuruştur. İhalesi 
18/ 1/939 Çarşamba günü saat 15 
te Vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktr. Şartnamesi 

613 kuruş mukabilinde alınır. İs
teklilerin ihale saatinden bir saat 
evveline kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplannı Ankarada M. M. 
"!/. satıii "altiia Ko. na vermeleri. 

I - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında yaptırılacağı. 21 / 11/ 938 
tarihinde ihale edileceği ve bilfilıara eksiltmeden kaldırılacağı ilan edi
len betonarme döşemelerle sair müteferrik işlerin şartnameleri tadil 
edileceğinden yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

NES
1
E VE ZEV~. GETIQlQ. 

RADIO 

Teşhir ve satış salonu: Beyoğlu lstiklCiıl c ddesi No· 3A 

(673) (8693) 

* Tayyare fabrikası için 38 adet 
torna tezgahı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 165,500 lira olup ilk temi
nat miktarı 9525 liradır. İhalesi 
19/1/ 939 Perşembe günü saat 15 
te Vekalet satın alma Ko. da yapı
lacaktır. Şartnamesi 8 lira 28 ku
ru~ mukabilinde alınabilir. İstek
lilerin ihale saatinden bir saat ev
veline kadar ilk teminat ve teklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 

' • (674) (8694) ' - .....-.- Jf.. 
17000 liralık tüfekçi sandığı ka

palı ıarfla eksiltmeye konulm-.ış
tur. Eksiltmesi 19/12/938 pazar
tesi günü saat 11 dedir. Komple 
tüfekçi sandığının beher çifüne 
200 lira fiyat tahmin edilmiştir. 
llk teminat 1275 lira olup şartna
mesi komisyonda görülür. Arzu 
eden talipler tarafından sureti çı
karılabilir. Eksiltmeye girec<;!kle

rin ilk teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2-3 cü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte ihale saatinden 
behemehal bir saat evveline ka
dar zarflanm Ankarada M. M. V. 
satınalma Komisyonuna vermeleri 

(675) (8695) 

* Tayyare fabrikası için 2 adet 
planya tezgahı kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. Muhammen be
deli 6700 lira, ilk teminatı 503 li
radır. Ekslltemesi 18/ 1/ 939 çar
şamba günti saat 16 da Ankarada 
M.M. Vekaleti Satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
komisyondan alınır. İsteklilerin i· 
hale günü saat 15 e kadar kanu
nun 2-3 cü maddelerinde yazıtı ve 
saikle birlikte ilk teminat ve tek
lif mektupl:ı.nnı Ankarada Komıs. 
yona vermeleri. (679) (8770) 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14,30 dan 
18) e kadar. Sah. Cumartesi (9,30 
dan 12) ye kadar fı.karaya meccanen 
Divanyolu No. 104 

Telefon: 21044 • 22398 

II - Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 15.202 lira 40 kuruş ve mu
vakkat teminatı 1140.18 liradır. 

III - Eksiltme 26/ 12/ 938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 
15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartname, keşif ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde In
hisarlar Umum Müdürıüğü Levazım ve Mübayaat Şubesiyle Ankara 
ve lzmir Baş Müdürlüklerinden alınabilir. 

E D i S O N Müessesesi _/_ 
BAYLAR!~ 

Küçük bir ihmal insaııa Jef• 
tün bir hayatı zehir e 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı yüksek mü
hendis veya yüksek mimar olmalı; olmadıkları takdirde ayni evsafı 

haiz bir ınütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş başında bu
lunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüt kağıdı ile temin 
etmeleri ve bundan başka asgari 10.000 liralık bu gibi inşaat yapmış 
olduklarına dair fenni evrak ve vesaikini ihale gününden 8 gün evve
line kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibraz ederek 
ayrıca bir fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci maddede 
yazılı inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu, ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı ge
çen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi la-
zımdır. (8928) 

* I -- İdaremizce temin edilen Kamyon, Araba muşambalarile torba 
muşambalannın dikim işi pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Pazarlık 20/XII/938 tarihine rastıyan Salı günü saat 14,30 
da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

III - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi 
dikiş örneği ve dikiş vaziyeti de görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 
teminatlariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (883.U 

Cinsi 

Su altında kullanmağa 
mahsus elektrik kapsülü 
22 lik uzun nişan fişeği 
22 lik kısa nişan fişeği 

* Muhammen 
bedeli 

Mıktan Lira Kr. 

10000- • adet 
500 -

450000 adet 
3400 

_ 
50000 adet 

500000 

% 7,5 tc 
minat 

Lira Kr. Saat 

37 50 14 

255 - 14,30 

1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak 10000 adet su anında 
kullanılmağa mahsus elektrikli Kapsül ile 500,000 adet 22 ~ (5.6 m/m) 
uzun ve kısa nişan fişeği ayn ayn açık eksiltmeye konmuştur. 

lI - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları hizalannda göste 
rilmiştir. 

III - Eksiltme 6.1.939 tarihine raslayan cuma günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

~--: ~ar~nam~ler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bilecegı gıbı nışan fışeği nüınuneleriyle görülebilir. 

.. V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
guvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (9190) 

1.ımı ... 11.mnmı•mı."""'lii1•1mıı 
. Muhammen bedeli (29580) lira olan 6000 adet gabyoni (takviye se

petı) 13.1.1939 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

· SrNGER 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S İ N G E R saatlerinin 

yeni moCielleri gelmiştir. Fiatları 75 lira il~ 500 liradır. 

- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR -

Taşradaki muhterem müşterilerimize arzu ettikleri 
takdirde yeni katalok gönderilir. 

S 1 N G E R SAAT MAGAZALARI - İstanbul Eminönü. Tel: 21964. 

·----Sumer Bank 
Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikalarından: 
Fabriliamız için lazım olan 40,000 ton kireç taşı· 

nın Irmak • Filyos hath üzerinde Bahkısık istasyonu 
yakınından ihracı ve Bahkısıkta vagona tahmili bir 
müteahhide ihale edilecektir. isteklilerin tafsilatı 
öğrenmek ve ,artnameyi almak üzere 20. 12. 1938 

1 tarihinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüğüne mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

,_ # 

Haliç Vapurları İşletmesinden : 
31.12.938 tarihinde kunturat müddetleri bitecek olan Kasımpaşa ve 

Fener iskelelerj.mizdeki büfelerin yeniden bir sene müddetle artırma ve 
ihaleleri 22.12.938 perşembe günü saat 11 de idare merkezimizde müdür 
lük komitesi huzuriye yapılacağından iskelelerin daha evvel şartname
lerini görmek üzere Galatada Mehmetalipaşa hanında 51 numaralı ida
re merkezimiz bürosuna gelmeleri. 

--· Kirahk Büyük Mağaza 
Her işe elverişli. konforlu, mükemmel ve büyük bir mağaza 

Bu işe girmek isteyenlerin 2218,50 liralık muvakkat teminat ile ' 

kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 aka- I MAZON ve BETTON Ecz-
kiralıktır. Yeni postahane arkasında 47 No. lu 

dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ı ,.... 
Şartnameler 148 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl- Deposuna Müracaat 

maktadır. (9125). , ·~ıi.~!!!i!!~~~~!!!!!!i!!i!!~~!!!!i!!!!~~~~~~~3,!!!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~-

Unutmayınız ki: 

~ AGARAtl 
SAÇLAR>' 
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RUMAnZM~·LUMBAGO. 
SiYATiK • BEL • DiZ • 

• KALÇA · AGRILARINA 
• 

Karıı 

SILKO 
En çabuk 
ve en emin 
bir surette 

tedavi eder. 

Neden 
·Aspirin ? 

Çünkü ASPlRiN seneler:. 
· denberi her türlü soğukal.i .. 
iınlıklarına - ve ağrılara karsi ..., 

lesiri şaşmaz bir ilac'"olduaunu 
fsbat etmiştir. 

A S P İ R l N trı · tesırmaen 
emin oımal< lçin Iüffen 

sına dikkof ediniz. 

marka-

Maliye Vekaletinden: 
1 - 31.Kanunuevvel.937 tarihinde ilan edildiği üzere eski Brons 

beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31. Kanunu

e\l"vel 1938 akşamından itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31.Kanunuevvel.1938 akşamı

na kadar bilı1m.um malsandıkları ile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat ban 

kalanna müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kardınlan bu nevi paralar 2257 numaralı kanu • 

'nu.n sekizinci maddesi mucibince 1. Kanunusani. 1939 tarihinden itiba-

ren bir sene zarfında ancak malsandıklarına ve Cumhuriyet Merkez 

hanıtasına yapılacak tediyatta kullanılabilecektir. (4964) (8806) ,,.. ______________ ...... 
Ankara Kütüphanesi: 

Kanaat Kitabevi tarafından neşrine başlanan ve on sayısı tabe 
dilip evvelce ilan edilmiş olan ANKARA KÜTÜPHANESİ'nin 
neşredilen diğer numaralarını da bildiriyoruz: · 

XI. DENiZiN HÜCUMU: 
Jül Ver'nin harikalar dolu ve heyecan uyandırıcı bu romanı 

1. Fahri Sertelli tarafından tercüme edilmiştir. Fiatı 50 kuruştur. 

Xll. KOLONEL ŞABER: 
lionore Balzak'm bu romam Restorasiyon zamanındaki Fransız ha
Yatını tasvir eder, Ya~ar Nabi tarafından tercüme edilmiştir. Fiatı 
50 1jıruştur. 

Xlll. ESRARLI ADA: 
n nci kısım: 

YAL ;z YAŞAYAN ADAM: 
Birinci kısmını HAVA KAHRAMANLARI teşkil eden ve evvelce 
neşredilmiş olan Esrarlı Adanın ikinci kısmıdır. Yine Fehmi Baldar 
tarafından tercüme edilmiştir. Fiyatı 50 kuruştur. Üçüncü kısım 

--., da basılmflktıın1r. ................................... 
~-============================================= 

SQhibi ve Neıriyat Müdürü: Halil LGtfi Dördüncü. 
Gazetecilik ve Ne§riyat T. L. Ş. baslldığı yer: 

TAN Matbaası 

İstanbul 'Öçüncü İcra Memurlu· 
ğundan: 

Şişli Osman bey Ahmet bey sokak 
Nigar apartmanında Hüseyin Ziya 
oğlu Süreyya Koray'a: 

17/4/ 93 7 tarihli ipotek belgesi 
mucibince SelB.nik banka~ının Ali 
oğlu Hüseyin Ziya zimmetinde olan 
4825 liranın temini istifası için dai
remizin 937 /3614 sayılı dosyasile 
gayri menkul rehnin paraya çevril
mesi yolu ile yapılan takibat ü
zerine mumaileyh Hüseyin Ziyav:ı 
ödeme emrinin tebliğinden ve taki
bin kesbi kat'iyyet eylemesinden 
sonra verilen karar mucibince 3/5/ 
938 tarihinde mahalline gidilerek i
potekli bulunan İstanbul Fatih Sarı 
Musa mahallesinde Sami paşa ve Ki
reçhane Hasan bey sokağında 58, 75 , 
78, 79 sicil kayıtlı gayri menkule 
vaz'ıyed edilerek kıymet takdir e
dilmiş ve icra ve iflb kanununun 
103. üncü maddesi mucibince borçlu 
Hüseyin Ziyaya muktezi ihbar gön
derilmiş ise de mumaileyhin arada 
vefat etmiş oldu~u mübasirin meş
ruhatından anlaşılmış olduğundan 
varis sıfatiyle tarafınıza 15 gün müd
detle ihbann ilanen tebliğine karar 
verilmiştir. 

Binaenaleyh işbu ilanın tebliğ ta
rihinden itibaren 15 gün içinde tu
tulan zabıt varakasını tetkik etmek 
ve bir diyeceğiniz varsa söylemek 
üzere icraya müracaat etmeniz lüzu. 
mu tebliğ makamına kalın olmak ü-
zere ilan olunur. (12961) 

İstanbul 'Öçüncü İcra Memurlu-
ğundan: · 

Şişlide Osman bey Ahmetbey so
kak Nigar apartmanı ve sonra Lale 
apartmanında Hüseyin Ziya oğlu 
Hüseyin Koray'a: 

Selanik bankasının 31/12/937 ta
rilıli bir kıt'a ipotek belgesi muci
bince zimmetinizde olan 661,36 lira 
alacağın 8/12/937 tarihinden itiba
ren % 6 faiz ve masarifi icrai:vye ve 
ücreti vekaletle beraber tahsili için 
belgede yazılı ipoteğin paraya çev
rilmesi hakkında 937 /3947 sayılı 
dosyasiyle yapılan takip üzerine ve
rilen karar dairesinde ipotekli bulu
nan gayri menkule 23/8/938 tarihin
de mezkur jlayri menkule vaz'ıved 
edilerek takdiri kıymet yapılmış ic
ra ve iflas kanununun 103. üncü 
maddesi mucibince tebliği muktezi 
ihbar ikametgahınıza gönderilmiş i
se de ikametgahınızın meçhul oldu
ğu mübaşirin meşruhatiyle anlaşıl
mış olduğundan tebligatın ilanen i
fasına karar verilmiştir. 

Binaenaleyh 4bu ilanın neşri ta
rihinden itibaren 15 gün içinde tutu
lan zabıt varakasını tetkik etmek ve 
bir diyeceğiniz varsa söylemek üze
re icraya müracaat etmeniz lüzumu 
tebliğ 'makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (12962) 

6 .............. ...... 
Bu mevsimin K A D I N 
MUŞAMBALARI gelecek 
mevsime kalmamalıdır. 

Bu, BAKER MAC-AZA • 
LARININ kat'i karand!r. 
Binaenaleyh stokun verdi
ği imkan dairesinde her 
yerden iyi şerait ve ucuz 
fiatlarla satmağa devam ı 
edeceğiz. ,, _______ , 

Levazım Amirliği Sa+.n 
Alma Komisyonu ll&nları 

11,000 kilo zeytinyağı müteah
hit nam ve hesabına 19/12/938 
Pazartesi günü saat 15 de Topha
nede İstanbul levazım imirliği sa
tın alma komisyonunda açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin be
deli 5500 lira ilk teminatı 412 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda görülür. İsteklilerin kanu
nt vesikalarlle beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

"703,, "8819,, 

* Ordu sıhhiyesi için 2000 adet 
battaniye 20/12/938 Salı günü sa
at 15 de Tophanede !st. Levazım 
amirliği satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli 24000 lira ilk 
teminatı 1800 liradır. Şartname.si 

ve nümunesi Ko. da görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile be
raber teklif mektuplannı ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. "385,, "8698,, 

* 12 Ton pilavlık pirinç 19-12-938 
pazartesi günü saat 14.lS de Top
hanede İstanbul Levazım amirliği 
satmalma komisyonunda pazarlık· 
la eksiltmesi yapılacaktır. Nümu
ne komisyonda görülür. İsteklile
rin kati teminatlarile beraber bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

(425)(9084) 

* Bin liralık kadar kuru kayısı 

bin liralık kadar çekirdeksiz 11 
veya 12 No. kuru üzüm 20-12-
938 salı günü saat 15,1!5 de Top-

'Bunun için"' de lÇi buzlu Osram·mJ·am· 

pulünü tercih etmelisiniz. Osram·ID· 

'ampuUarı grf edecekleri cereyana 

mukabil elde edilebilecek azami ışık 

nisbetini temin ederler.yani 

Ucuzış~ 

' 

AMPULLAR] 
AEG 

;ror)siye_Iekilleri:J. ·Eıektrofi 
TOrk Anonim Şirk.eti' • 

1S.1AN BU I; ~. lhiJ1(i 
rTil:d'7fnoôfm" Eleklrik Şirketi Umomiyesi ,.. 

İSTAN B ULı_P~K._!442 

ALMAN KOKU· 
ANKARA Memurlar Kooperatif Şirl<eti Tarafından Getirilen En iyi 

ALMAN KOKU DEPODA TESLiM 
Torı."1...1 25 Llrcı.clır 

Kur§Uft Mühürlü Çuvallar içinde Evlere Kadar da Teslim Edilir. 

M.. f y · . Arf KARA Memurlar Kooperatif Ur.acaa eri · Şirketi iSTArtBUL irtibat Bürosu 

Sirkecide, Y alıkötkü caddesinde, Liman Ham 'karşısında Mühür'dar Zade 

Hanında 

DEPOSU: 

No. 32 TELEFON : 23074 

KuruçepneJe :4..lhn Çapada 2 No. lu K~operatil 
Depom T elelon 35 - 69 

hanede amirlik satınalma komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. 

isteklilerin kendi nümunelerile be 
raber kanuni vesika ve kati temi
natlarile komisyona gelmeleri. 

J/ll9 ...................................... , 

DENiZBANK 
(428) (9100) 

11--

Harita kıtaS'l için iki adet bakır 
kazan 20-12-938 salı günü saat 
14.30 da Tophanede İstanbul Leva
zım iinlrliği satmalnıa komisyo -
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. İsteklilerin kati teminat
larile beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. ( 432) (9139) 

* Harp Akademisi için 3600 kilo 
Koyun etinin açık eksiltmesi ·2.-ı-
939 Pazartesi günü saat 14,30 da 
Tophanede Amirlik Satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 1440 lira ilk teminatı 
108 liradır. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

"438,. "9187., 

Gemilerimi:: için Kamarot, Ahçı ve 
Metrdotel Yetiıtirilecek 

Denizbank gemileri için mütehassıs ahçılar, kamarot ve metr· 
doteller yetiştirilmek üzere açılacak kurslara kayıt ve kabul şeraiti : 

1 - Denizbank Umum Müdürlüğünce Avrupadan sureti mah
susada mütehass1s muallimler celbedilmek surEotile nazari ve ameli 
kurslar tesis edi l'rcktir. 

2 - Bu ku: lara kaydedilebilmek için asgari ilk mektep mezu
nu (tercihan orta :!lektep mezunu} olmak şarttır. 

3 - Kayıt şeraitini muhtevi ve kurslara gireceklerin müstak . 
bel hukuk ve vezaüini müş'ir talimatnamenin talep edilmesi ve ala 

kadarların 15 ikincikanun 1939 tarihine kadar Deniz Bank Kamara 
servisine müracaatları ilan olunur. 

Gemi Doktoru Ahnacali 
Seferde infak ve iaşesi gemiden temin edilmek üzere 125 lira 

ücretle dört gemi doktorluğu için istekli olanların Denizbank Ba 
doktorluğuna süratle müracaatları. 

==================' Sumer Bank 
Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikalarından : 
Fabrikamız için lazım olan 6000 ton dolomitin Bar· 

tın suyu boğazında Boğazköyü civarından ihracı, de· 
niz tarikile Zonguldak veya Filyosa nakli ve vagona 
tahmili İ§İ bir müteahhide ihale edilecektir. istekli· 
lerin tafsilatı öğrenmek ve ıartnameyi almak üze· 
re 20. 12. 1938 tarihinden evvel Karabük Bürosu Mü
dürlüğüne müracaat etmeleri ilôn olunur. 
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HAYIR ! 
BOi VAİTLE/lt KULAK ASHAH 
İSTEDiGiniz KADAR 

BA~IRIN •• 
BEti ~RADYOLARINDAN 

. VAIGECMEM l 

( -

'3-eer -saacı oagırıyor ama~ ·Raayooa seneıerce garanti olür mu? 
'Her sene yeni bir şey ke ş.fe d i ı en telsiz gibi bir şubede kelepir 
malzeme, 010 95 tenzilat ve senelerce garanti, sahte ve kulak asıl

mıvacak boş vaitlerden başka bir şey değildir. 

~eden R c A Radyolarına emniyetim var? 

Çünkl: 

Yalanız RCA markası bana bir radyo makinesinden bekle-diğim 
bütün faideleri temin eder. Sahte, şatafath ve boş vaadterıe beni 
aldatmaz. RCA 11 modellik zengin bir makine serisini intihabıma 
arzetmiştir. Bu makineler arasından en ehven fiatllsını dahi şec
sem, o sınıfın en iyi cinsini aldığıma emin OIL1rum. Bu 11 modellik 
seri aras.ında birinci sınıf lüks mobilyah en yüksek cinsten ahize
ler ve radyo-gramofonlar vardır. 

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

1938 senesinde 4Q•ncı yaşını kutlülayan RCA firması 40 sene zarfın
da dünyanın her tarafındaki müşterilerine · daima radyo tekemmü
latının en yüksek derecelerini göstermiştir. Buna şaşmamalıy1z. 

Zira, R C A radyoda dünyanın en ileri gitmiş firmasıdır. 

Şu yukarda kısaca topladığım avantajları içindir ki, daima RC A 
radyolarını intihap ederim. 

• il C A NIAGAAA ıuoddi . 
5 LAMBALI 

T aksltli f iy~t i T • . L. 130 

RCA98 ~ 
8 LAMBALI· 

Takı1ltll fiyi!_t; T •. L._ 19.5 

RCA ''' ~ 
11 .LAM BALf 

· Taksitli Fiyat: T. L.. 286 

.RCA912~ 
12 LAMBALI 

Taksitli Fiyat: T. L 330 
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