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5 KURU$ BAS MU HAR R 1 R I: AHMET EMiN YALMAN 

atürk, alovadan Bursa ya Gidiyorlar 
iç imai 
Yardım 
Boslukları 

Bursada Bagram Hazırlıkları B. Çetinkaya Diyor •• 1 • 

Ye i Fabrikalar Şefin İstanbulun Elektrik 

Şerefli Huzurile Açılacak Şebekesi Tehlikerdir, I 

Halle Partisinden gelecek 
himmet ve teıehbüs, çolc 
~abuk ve çok hayırlı 

neticeler verebilir 

. temelden ıslah edilecek 
Dört Milyon Lira ile Yapılan Merinos Fabrikamız 

-0--

Jlhmet Emin YALMAN 

E vve:Jci gün masamın üze
rinde bulduğum mek

bıplardan birinde fU feryat 

Senede 3.500.000 Kilo Yün lşliyecek ve Memleketin 
Yün ipliği İhtiyacının °/o 85 ini Temin Edecek 

1 - Yapılan müzakereler neticesinde, hükumet isterse 
0

1940 senesinde Elektrik Şirketini aatın alabilecek. 
2 - Tamam 'le bozuk olan tesisatı, Şirket, 15 milyon lira 
sarlile altı senede ıslah etmiye yanaştı. 

"ardı: 
aEski bir maliye memuruyum. 

fı:kaüt oldum. İkramiye aldım. 
antlye ile iş tutamadım. Göz 

hastalığından iztırnbım vardı. Te
davi edildim. İyi olunca ailemi 
l\.dnnada bıraktım. İş bulurum ü
llıidiylc istanbuln geldim. İş bula
llıadını. Karnımı doyurmak için 
beraberimdeki yorganımı, herşc
~inıi sattım. Şimdi ümitsiz, sefil 
bir halde Sirkecide bir oteldeyim. 
l\.danaya avdet biletimi temin için 
hana bir yol gösteriniz. Karşılık
sız Yardım istemiyorum. Bilet be
delini ödeyinciye kadar boğaz 
t~klutiına odacı gibi, hizmetçi gi
bı her i i yapmıya bazının." 
?dektup, düzgün ve vakur bir li-

Şu günlerde faaliyete geçecek olan Gemlikteki 
suni ipek fabrikamız 

~ Yazılmıştı. Merhamet dilene- Bursa, 30 (Hususi surette gönder
~ ~~lda sözlere hiçbir satınnda diğimiz muhabirimizden) - Memle
btr dti! edlimiyordu. Acıklı, ümitsiz ket, şu bir iki gün içinde yepyeni ve 
cl.ll. Vaziyet, olduğu gibi anlatılıyor- modern iki büyük fabrika daha kaza-

nıyor. Bursada kurulan merinos yün 
~ir gazetenlıi bu yolda müracaat- ipliği (Kamgarn) fabrikasiyle Gem
\& an günde beşine, onuna muha· likte yaptınlan suni ipek fabrikası, 
) p Olduğu görülür. Polise, belediye- Cümhurreisimiz Atatürkün yüksek 
~a§VUranlar bundan elbette faz- huzurlarile açılmak üzeredir. 

Bayar, Dahiliye Vekili ve Parti Ge
nel Sekreteri B. Şükrü Kaya olduğu
halde yarın veya öbür gün Yeşil 

Bursayı huzurlariyle şereflendire

ceklerdir. Fabrikaların açılış tören
lerinde kalabalık bir mebus kafile 
si de bulunacaktır. 

Atatürkün Bursayı şereflendirme
leri, çok onurlu bir hadise olacaktır. 
Bursalılar Cümhurreisimiz için mü- . 

(Arkası b uncuda) 
datr · Müracaatlara muhatap olan Bu münasebetle Şef Atatürk, re
b e ve gazeteler, çaresizlik içinde fakatlerinde Başvekilimiz B. Celal 
~ elenııere ortak olurlar Muhtaç- -=========================== 
le- a Yardım etmek, muvakkat müş- A D 1 b M • • ı A k t 
~~~ k~~~ir ~~~aşl::ın~! r as • e o s u a a ı I 
~· Tahsisatı olmıyan bir daire, 

~~~;:::~g·zcteb=· Türkiye ve Fransa Ara-1 

Ji er cemiyet içinde kendi çalış- d s • A N k • 
~ . _nıalan ile hayat mücadelesi- sın a ıyası o taı 
l l§tirak edemiyen, acizler, malul-

er, ihtiyarlar vardır. Bunlara yar- • 

1 
f K 1 d 

~ için elbette elden gelen herşey N 1 t. A a ma ı 
• cı:P~t:nalıdır. Fakat cemiyet için te- azar l a 1 

Uzak Şarkta 

Japonların 
Taarruzları 
Durakladı! 

3 - Şirketle henüz halledilmemiş iki nokta kaldı. Bun• 
ların da müzakeresi için Sirkd davet edilecek. 

Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya, re
fakatinde Devlet Demiryolları U
mum Müduni Ali Rıza ve İdari Mü
şavir Doktor Rüçhan olduğu halde 
dün akşam yıldırım ekspresilc An
knradan şehrimize gelmiştir. 

Ali Çetinkaya. istasyonda bazı 

saylav1arla. şirketler başrnufettişi Sü 
ruri Devrirner, Telefon başmüdürü 

Emin, Posta ve Telgraf Başmüdürü 
Yusuf, Şirketler komiseri Fethi. Dc
miryolları işletme şefi Abdullah, Mü
hendis mektebi rektör ve profesör
lerile gazeteciler ve birçok dostları 
tarafından karşılanmıştır. 

B. Çetinkaya, gara ayak basar bas 
maz. hallta. tr~nlerin gidiş v~ gelişilc 
diğer hususati anlatmak için yapıl-
mış olan yeni hoparlör tertibntının 

çalıştığını görmüş, "Ses çok güzel ge
liyor, değil mi?., demiş ve gardaki 
bu yeniliği beğenmiştir. 

Bay Çetinkaya, Kadıköy vapurun
da, İstanbuln gelirken gazetecileri ka 

(Arkası 4 üncüde) 

Dün şehrlmize gelen 
Nafıa Vef..Rimiz B. Çetinkaya 

Fransada Bir Fırtına Felaketi 

Ağaçlar Köklerinden· 
Sökülüp Uçuştular 

Rüzgar Bir Çocuğu Altı Metre 
Kadar Uçurdu, Zavallı Parçalandı 

Paris, 30 (A.A) - Dehşetli bir ka- r- . 
sırga Fransada mühim tahribat yap-1 Fransız Baıvekili, Frangı 
mıştır. Ağaçlar sökülmüş ve otuz .. 
metre yükseklerde uçmuştur. Paris- M udafaa Edecek fa "isi en mühim, en kolay ve en 

\tA~~ olan yaralar, ilrızi ve mu-
~at olanlardır. 

\ta Ça.J.ıŞmıya hazır ve iktidarlı öyle 
~ tandaşlar var ki yollan üzerinde 
~"akkat bir müşkülle karşılaşmış-
iş dır. Hastalık, aile reisinin ölümü, 
d ~ulaınamak, kış mevsiminin şid-

te rüzgar bir çok evlerin damlannı Paris, 30 (A.A) - Başvekaletten 

Hatay İşimiz İçin yarın Cenevrede 1 sökmüştür. Dış mahallelerden birin- tebliğ edildiğine göre. Başvekil B. 
de 11 yaşında bir kızcağızı altı met- Chautemps, frangı müdafaa etmiye 

h 1 I• B ı k İngiltere ve Fransa ile bir nnlaşınaya re kadar havaya kaldırdıktan sonra ve para scrbestisi veı üç taraflı itilaf 

~t1 kendilerini sarsmış, aciz bırak
Sa l§tır. Kendilerine bir el uzatan ol
d(t llıuvakkat müşkülü aşacaklar, 
l'a ~ Yola çıkacaklardır. Ondan son
~ kendi kuvvetleriyle yürüyecek
la t, ce:rniyet için faydalı bir uzuv o-
d Caklardır. Fakat aciz dakikasında 
ı:Yanacak bir yer bulamıızlarsa ös:U ha~talık, müzmin sefalet, ser
la k gıbi ihtimaller karşısında ka-
h ~~ldardır. Kadınlarından bazıları 
ltı~ de ahlakan düşecektir. Bir 
ita ı da cemiyet içinde mal ve ca
li!. tecavüz eden cani sınıfına karı-

caktır. 
Çok "ata vatanperver ve hassas bir 

duk tıdaşla bu meseleyi konuşuyor
''!) Sana dedi ki; 

taı unyanın her memleketinde se
eı ve 'h. Örf· 1 tıyaç var. Fakat b:mların 
Une g . 

l'ac k eçecek. tedavi çnrelen an-
lı.et teşekküller de eksik değildir. 
dırne Ş1ddetıi mevsimlerde "kış yar
ili.it 

1
'' diye vatandaşlan içtimai tesn

rtı k v~_ıifelerini yapmıya davet et
?tıtın ·· ırçok memleketlerde iıdet hük-

Siu nlrnıştır. 
&nc:e de bu lüzumlu yola gidilmesi 

id' bır teşebbus ve himmet mese
ır. lier Türk vatandaşı, on düş

(Arkası 4 üncüde) 

Mü ta assıs ar şe aş ıyaca girdiği söylenen Rusyanın kom.ey kaldınmlann üzerine atmıştır. Kız. çerçevesi dahilinde, spekülasyonun 
delegesi B. Litvinof hemen orada parçalanarak ölmüş- bütün hücumlannı suya düşünniyc 

Dün B. Delbosla goruşen 
Hariciye Vekilimiz 

Dr. Rüştü Araa 

Cenevre, 30 (A.A) - Türkiye Ha- [Yazısı 9 uncu sayfada] 
.1 tür. azmetmiştir. 

riciye Vekili Doktor Rüştü Aras ı e c:=============== 
Fransız Hariciye Nazın B. Delbos, 
Hatay meselesi hakkında tekrar gö
rüşmüşlerdir. 

Bu mesele konseyin toplantısın· 

dan sonra yarın mütehassısların tet
kik sahnsına intikal edecektir. Tür
kiye ile Fransa arasındaki siyasi nok 
tai nazar ihtilafı bertaraf edilmiştir. 

Paris, 30 (A.A> - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Hemen bütün gazeteler. Hatay in
tihabatı ile meşgul komisyonun Şu
bat sonlnnnda. birer Türk ve Fran
sız mütehassıslarının da iştiraki ile 
toplanarak intihap stntüsünde tadilat 
yapacağına dair haberi memnuniyet 
le kaydediyorlar. 

"Petit Parisien,, gazetesi diyor ki: 
"Mesele en iyi bir surette halledil

mek yolundadır ... 

Le Joumal, Cenevrede Türk ve 
Fransız murahhaslarının beyanntla
nnda iki memleket arasındaki dost
luk bağlarına kıymet veren sözlerini 
tebarüz ettirmektedir, 

"Ernuvel., gazetesi makalesinde. 
Başvekil Celal Bayarın b~yanatında 
Fransadnn bahsedilmediğini. ve Fran 
sanın Şark orduları kumandanı Ge-

(Arkas 9 uncuda) 

Milli Bankalar 
Müdürleri 
Dün Gittiler 
Londrada Maden Ahm 
Sat.mı GörüJülecek 

L, Bankası Umum Müdürü Muam 
mer Eriş ile Etibank Umum Müdürü 
llhami Nafi:t. Pamir dUn Avrupa eks 
pres.ile Londraya hareket etmişlerdir. 
°R"nkacılarnnız istasyonda banka dL 
rektörlerile şefleri, gazeteciler ve 
dostlan tarafından uğurlanmışlardır. 
Hareketten evvel Bay Muammer Eriş 
bir muharridmize şu beyanatta bu
lunm~tur: 

"- Buradan evvela Parise gidecc. 
ğiz. Pariste crörillecek birçok işlen
miz vardır. Bundan sonra Londraya 
gidecek ve geçenlerde Türkiyeye gel 
miş olan lngiliz maliyecilerinin ziya· 
retlerini iade edeceğiz. Bu arada Lon 
drada açacağımız iş Bankası şubesi 
ışini de realire dt;\ ek ve maden alım 
satımı üzerinde gör:iişmeler yapaca.. 
ğız,., 

Tayyare Kupası Maçı 

Beşiktaş Dünkü Maçta 
G. Sarayı 3 - 2 Yendi 

Dünkü Beşiktaı takımı, kupa ile beraber .. 
f Bütün spor haberleri altıncı sayfamızdadır] 
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Yazan~ 

Ali Haydar Mithat 
(Tercüme ve iktibas 

hakkı mahhuduı ,J 

N 

SEHİR PLANI: POLİSTE: 

Babıali V akası 
Emlak Sahipleri için 
Sendika Kurulacak 

Y apıKanunudeğişecek 

Bir Çocuk 
Parmaklarını 
Doğradı 

No. GZ 

Sirkecide bulunan yazıhane
me bir gün Van valisi Tah

sin Bey (şimdi dördüncü nuntaka 
umumi müfettişi Tahsin Uzer), po
lis müdürü Azmi Bey, daha bir
kaç kişi geldi. Biraz oturdular. Hal 
ve tavırları tabü görünmüyordu. 
Sık sık saate bakıyorlardı. 

Toplu bir halde yazıhanemden 
çıktılar. Ben de arkalarından Ba
bıllliye doğru yürüdüm. Babıili. 
önünde kendilerine yetiştim. Her 
taraftan halk koşuşuyordu. Talat 
Bey, arkasında birçok ki§i olduğu 
halde bir yan sokaktan çıktı. En
ver Bey at üzerinde yukandan in
di. Babıfiliyi mahafazay.a memur 
bölüğün elde edildiğini, N iızım Pa 
şa ile iki sadaret yaveri ve lttihat 
çıların fedayilerinden biri vurul
duğunu, vükeladan bir kısmının 

korkularından dolaplar içine sak
landıklannı, yalnız Kamil Paşa
nın metanet gösterdiğini, istifa için 
Padişahın iradesini beklediğini 

öğrendim. 

B u vnka üzerine sadarete ge
çen Mahmut Şevket Paşa 

uzağı görür, iktidarlı, hamiyetli 
bir zattı. Sadaret makamında, ha
kiki bir devlet adamının görüşü 

ile iş görmiye çalışıyordu. Memle
keti candan sevenler ve üratlı his
lere kapılmıyanlar, Mahmut Şev
ket Paşanın tuttuğu yolu beğeni

yorlardı. 

Mahmut Şevket Paşa cemiyete 
mensup değildi. Fakat cemiyeti 

memlekete bağlı ve emniyete 18.
yık yegane kuvvet sayıyor ve tu

tuyordu. Vakit vakit cemiyetin ay 
kın yollara gitmek istediğine kail 
olur, çok sevdiği Hacı Adil Bey va 
sıtasiyle itidal tavsiyelerinde bu
lunurdu. Enver Beyin muhakeme
sine hiç itimadı yoktu. Kendisini a 

M ahmut Şevket Paşanın bir 
vehim diye telakki ettiği ve 

lakırdısını bile hiddetle karşıladı
ğı tehlike, ne <;are ki geldi, çattı. 
29 Mayıs 1329 (1913) Mahmut Şev 
ket Paşa Harbiye Nezaretinden 
Sadarete dönerken, otomobilinin 
karşısına bir mania çıktı. Sürat azal 
dı. Bu sırada Hürriyet ve İtilaf Fır 
kasına mensup fednyiler otomobi
le hücum ettiler. Rovelverle ken. 
disini ve yaverini şehit ettiler. 

Bu suikast, İttihat ve Terakki
nin Sadrazamını öldiırmek ve kuv
vetini elinden almak maksadiyle 
yapılmıştı. Halbuki Hürriyet ve İ
tilafın hiç işine yaramadı, büsbü
tün perişan olmasına sebep oldu. 
Sebep olanlar ağır cezalar gördü
ler. Diğer taraftan İttihat ve Te
rakki her türlü hareketlerinde ser 
best ve ölçüsüz bir hale geldi. 

B u suikastten evvel memleket 
mühim bir karar karşısında 

bulunuyordu. Balkan memleketle
ri arasında kavga kopmuş, biribir
lerine saldırmışlardı. Başta Enver 
Paşa olduğu halde Edirne üzerine 
yürümiye karar verildi. Midye -
İnoz hattını hudut yapan Londra 
muahedesi yırtıldı. 

O sıralarda bir gün Alman sefi
ri bana ataşemiliter Fon Strcnpoli 
göndererek beni sefarete çağırdı. 

Dedi ki: 
- Edirneyi almak kötü işler çık 

masına sebep olacak, size pahalıya 
oturacak. Bütün Avrupa aleyhini
ze dönecek. Ondan sonra bütün is
tikraz kapılarını kapalı bulacaksı
nız. Enver ve Talat Beylerle konu
şunuz. Bu tehlikeleri kendilerine 
anlatınız. 

Sefir büyük bir heyecan ve te
laş içinde idi. Sefaretten çıkar çık
maz Talat Beyi buldum, Alman se
firinin sözlerini olduğu gibi anlat-
tım. 

(Arkası var) 

cul tabiatli ve fikirlerinde inatçı ,-

buluyordu. Talat Beyi çok severdi. Gelenler, Gidenler: 
Maarü Nazın Şükrü Beyi hiç sev-

mez, kendisi için: "Talat Beyin a-
cemisi,, derdi. 

Cemiyetle münakaşa vaziyeti
ne düşünce hep Hacı Adil 

Beyle mUzakere etmeyi tercih eder 
onu çağınr, konuşur, fikirlerini an 
latırdı. 

Bir gün sordum: 

- Hacı Adil Beyi tercih etme
nizin hikmeti nedir? 

-içlerinde en ağır başlısı odur. 
Babama derin bir sevgisi vardı. 

Babam Bağdat Valisi iken Mah
mut Şevket Paşa yetim kalmış, ba 
bam da kendisini Alyans mektebi
ne koyarak lis8Jl öğrenmesini te. 
min etmişti. Bu hatıranın sevkiyle 
bana çok dostluk gösterirdi. 

Bir gün yanında oturuyordum. 
Yaver geldi ve haber verdi: 

- İstanbul Kumandanı Cemal 
Bey geldi. 

Fuat Bulca 
Tedavi İçin 
A vrupaya Gitti 
Hava Kurumu Genel Başkanı Ço

ruh saylavı Bay Fuat Bulca, dün ak
şamki Avrupa ekspresile Parise git
miştir. 

Fuat Bulca, bir muharririmize kı
saca şunlan söylemiştir: 
"- Rahatsız olduğumu biliyorsu

nuz. Parise tedavi için gidiyorum. O
rada ne kadar knlacağunı bilmiyo -
rum.,, 

Şehircilik mütehassısı B. Prost, İs
tanbulun imar işini kolaylaştırmak 

üzere emlak sahiplerinin de munta
zam bir teşekküle bağlanmaları icap 
edeceği kanaatindedir. Prost, bu 
maksatla bir proje yapmıştı. Emlak 
sahiplerinin bir sendika kurmalannı 
temin edecek olan projenin hüku -
metçe tetkikine başlanmıştır. Haber 
aldığımıza göre, bu sendikanın ku
rulması, esas itibarile kabul edilmiş 
ise de sendikaya bütün emlak sahip
leri değil, sadece İstiklal caddesi, Di
vanyol u gibi, şehirde emlak fiyatla
rı yüksek olan semtlerdeki bina sa
hipleri dahil olabileceklerdir. 

Diğer taraf tan yapı planının arı
zasız bir şekilde tatbiki için yapı ve 
yollar kanununun bu bakımlardan 
icap eden bütün hükümleri havi ol
ması iktıza etmektedir. Bu maksatla 
yeni bir kanun projesi tanzim edil
mektedir. Bu proje, Nafıa Vekal~ti 
ile belediye tarafından seçilen m~ -
messiller tarafından Ankarada yapıl
maktadır. Kanun projesinin yapılma 
sında Prostun bu hususa dair verdiği 
projeden de istüade edilmektedir. 
Yeni layiha, Meclisin mart içtimaına 
yetiştirilecek ve hazirandan önce ka
nuniyet kesbetmesine çalışılacaktır. 

Sirkeci Meydanı 
Müstakbel şehir p18.nında Sirkeci-

İŞCİLİK: 

işçiler Nasıl 
Sigorta 
Edilecekler? 

İş dairesi, haziran başında fa{lliye
te geçecek olan "işçi sigorta idaresi,, 
ne ait esasları hazırlamıştır. Yeni teş 
kilat tamamile bir devlet müessesesi 
olacak ve iş dairesine bağlı buluna
caktır. 

'İşçi sigorta idaresi,, iş hayatında 
iş kazalarile mesleki hastalıklar, a
nalık, ihtiyarlık, işten kalma, hasta
lık, ve ölüm hallerinde yapılacak sos 
yal yardımları tanzim ve idare ede
cektir. 

Yeni hazırlanan esaslar çok pratik 
ve sağlamdır. İşçiler iş yerlerine a
lınmalarile beraber kendiliğinden 

sigorta olmuş olacaklardır. Bu su
retle hiçbir işçi sigortalı olmak hak-

ve vecibesinden feragat veya istinkaf 
etmiş olamıyacaktır. Kezalik bir işçi, 
sigortasını başkasına devir de edemi~ 

yecektir. İş yerlerinde işçi vaziyetin
de olmasa bile, müstahdem bulunan 
her fert mecburi olarak işçi sigorta
sına dahil bulunacaktır. 

Bir Türk müessesesine dahil bulu
nan herhangi bir işçi bir vazife dola
yısile ecnebi bir memlekete gönde
rilirse yine sigortaya dahil olmakta 
devam edecektir. 

İşçi sigortasından hali hayatta bu-

Plan mütehasıuı 
B. Prost 

de bir meydan yapılması kararlaştı
nlmıştı. Gann dört tarafının açılma
sı suretile meydana getirilecek olan 

bu meydanın mevzü bir projesi ya
pılacaktır. Nafıa Vekaleti, burayı 

938 mali yılından sonra açtırmıya 

başlıyacaktır. 

BELEDİYEDE : 

Gaz ve Benzin 
Depoları için 
Verilen Karar 

Gaz ve benzin depo ve dükkanları 
nın bugünkü vaziyette muhafaza 
edilmeleri, yangın noktasından tehli
keli görüldüğünden bunların etrafı 
boş, her tarafı beton yeraltı mahzen
lerinde bulundurulması ve hariçte 
yalnız depodan alıp, nakil vasıtala
rına benzin verebilecek tulumbala
nn durdurulmasına müsaade edil -
mesi kararlaştırılmıştı. Bu kararın, 
tatbikine önümüzdeki hazirandan i
tibaren başlanacaktır. O zamana ka
dar şehircilik mütehassısı Prost, şeh
rin tafsil projesini de hazırlamış ve 
müstakbel plfın tatbik mevkiine ko
nulmuş olacağından bu gibi depolar 
plandaki vaziyete göre, bu gibi tesi
sata müsait olan yerlere naklettiri
lerek yaptırtılacaktır. Bunun için 
dükkan sahip ve kil'acılanna muay
yen bir mühlet verilecektir. 

Beykozda Şahinkaya caddesinde 
80 numaralı evde oturan Mahmut oğ 
lu Arif isminde bir çocuk, evinin ya
nındaki koruda balta ile çalı kesmek 
te iken, elindeki baltayı kazaen sol 
eline vurarak üç parmağını koparmış 
tır. Arif, can kurtaran otomobili ile 
Haydarpaşa nümune hastanesine kal 
dınlarak tedavi altına alınmıştır. 

Bir Hırıızlık 
Kasımpaşada oturan ve Galatada 

Felemenk tütün deposunda çalışan 

amele Mustafa ile arkadaşı Samı, ça
lı~tıklan depodan 200 parça çul çala
rak savuşurlarken her ikisi de yaka
lanmışlardır. 

Çanta Çalmıt 
Sabıkalı yankesicilerden Şaban, E

minönünden geçmekte olan ve Bey
kozda oturan Remziye isminde bir 
kadının cebinden küçük para çanta
sını çalarak kaçarken yakalanmıştır. 

Bqmdan Y are.ladı 
Muhsin isminde birinin idaresinde 

ki 1321 numaralı otomobil, Beyoğ
lundan geçmekte iken Küçük . , Par
makkapıda 97 numaralı evde oturan 
İsmail oğlu Kamere çarpar~ başın
dan yaralnnuştır. Kamer, tedavi al
tına alınmış, Muhsin yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

Oç Yangm 
Horhor caddesinde Saime ismin

de bir kadına ait ve Kadıköy iskele 
memuru Süreyyanın oturduğu 24 
numaralı evden evvelki gece saat 
12,30 da yangın çıkmış ve evin üst 
katı yandığı halde, gelen itfaiye ta
rafından söndürülmüştür. Yapılan 

tahkikat neticesinde yangının, soba 
bacasının kurumlan tutuştuğu için 
çıktığı anlaşılmıştır. 

Fatihte Ferah sokağında Halidin 
evinden ve Parmak.kapıda Markosa
nın evinden yangın çıkmış ise de her 
iki yangın, sirayete meydan veril -
meden söndürülmüştür. 

RESMİ DAİRELER: 

tktısat Daireleri 
Bir Araya Gelecek 
İktısat Vekaletine bağlı şehrimiz

deki resmi dairelerin mühim yekun 
tutan bina kiralarında tasarruf yap
mak ve aralarında daha sıkı bir irti
bat temin etmek maksadile ayni bi
na dahilinde toplanmaları için tet
kiklere devam ediliyor. 

Şehrimizde bu işle meşgul olan İk
tısat Vekfileti teftiş heyeti reisi B. 
Hüsnü Yaman, İktısat Vekfiletine 
bağlı dairelerin amirlerini çağırmış 

c:================ ve bu mevzu üzerinde görüşmüştür. 
lunduğu müddetçe işçi ve ölümünden Daire amirleri ihtiyaçlanna göre oda 
sonra halefleri istüade edebilecektir. miktarlarını teftiş heyeti reisine bil
İşçi iş yerini değiştirmekle sigorta- dirmişlerdir. İktısadi dairelerin bir
nın hükümleri sakıt olmıyacaktır. çoğu Dördüncü Vakıf Handa bulun-

İşçi sigorta idaresi evvela iş kaza- duğu için diğer devairin de bu hana 
larile mesleki hastalıltlar ve analık nakletmeleri fikri kuvvet bulmakta
sigortalarını yapacaktır. Bunlar için dır. Bu takdirde Dördüncü Vakıf han 
de ayn ayn kanun layihaları hazır- ı İstanbuldaki İktısadi işlerin merkezi 
lanmıştır. haline gelmiş olacaktır. 

Posta Umum Müdürlüğünde 
Posta ve Telgraf Umum Müdürlü

ğü, yüksek fen müşavere heyeti aza
lığına tayin edilmiş olan İstanbul 
Posta ve Telgraf Başmüdürü Bay 
Mazhar, dün akşam trenilc Ankara
ya gitmiş, ve garda postane müdür 
muavinleri ve memur arkadaştan ta 
rafından uğurlanmıştır. 

HADiSELER ·ARASINDA : 
M ahmut Şevket Paşanın hal ve 

tavrı birdenbire değişti. E-
lindeki kalemi hiddetle yere vur
du. Yaver beklediği sırada şu söz
leri söylüyordu: 

- Artık beni rahat bıraksınlar. 
Sadareti ben istemedim. Israr etti
ler, "Vatan tehlikededir, vazifeyi 
kabul etmeniz lazımdır.,, dediler. 
Ben de bu makamı kabul ettim. 
Şimdi ikide bir de Cemal Bey bu
raya geliyor: "Hakkınızda suikast 
var. Kapınıza bomba koymuşlar.,, 

gibi tehditlerle huzurumu ve raha
tımı kaçırıyor. Artık bizar oldum. 
Sadareti alsınlar, kime isterlerse 
versinler, fakat beni rahat bırak
sınlar .. 

Sadrazamın bu sözlerinden çok 
teessür duydum. O sırada, bir dev
let adamı görüşüyle sadareti ida
re edebilecek başka kimse hatıra 
gelmiyordu. Mahmut Şevket Pa
~ya herkes memlekette bir dev
let nüfuz ve itimadı kurabilecek 
bir adam gözüyle bakıyordu. 

Tapu Batmü~aviri 
Tapu ve Kadastro başmüşaviri Ha 

lit Ziya Türkkan, dün Ankaradnn 
şehrimize gelmiştir. 

Demiryolları : 

Haydarpaşa Garına 

Hoparlör Konuldu 
Devlet Demiryollan idaresi tara

fından Haydarpaşa garında asri ho
parlör tertibatı yapılmıştır. Bir me
mur, bu hoparlör ile trenlerin geliş 
ve gidiş saatlerini, rötarlnrını, gişe
lerin açılışlarını, biletlerde yapılan 

tenzilatı, tarüclerdeki değişiklikleri 

kısa fasılalarla anlathğı gibi yolcu -
lann yanlış trene binmemeleri için 
postaların yer itibarile sıralanışlannı 
söylemekte ve yolculan ikaz etmek
tedir. Bu işin idaresine memurlar -
d~ Rauf tayin edilmiştir. 

Şehrimize seyyah vapurları gelmiye ba'şlamıştır. Biiyük bir seyyah 
vapuru ile evvelki gün iki yüz kadar Amerikalı ve İngiliz seyyah gel
miştir. Bunlar dün şehrimizde gezintiler yapmışlar, müzeleri ıcrmi~ler, 
sonra da geldikleri vapurla ~eyahatlerine devam için hareket etmişler
.tir. Resimlerde seyyahlan ~ehri gezerken görüyoruz .• 
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1 Ankaradan 
1 Telefon ve Telgrafla 
E-- -

Ucuzluk İçin 
Vilayetlerde 
Tetkikler 

Ankara, 30 (TAN 
den) - Hükumetin hayatı u 
]atma kararında Dahiliye Ve 
tine de mühim işler düşmekt 
Pahalılığın sebeplerini nra t 
Başvekaletin hususi büıros 

faydalı malUınat verebilmek 
Dahiliye Vekôleti bütün idare 
mirlerinden bazı meseleler 
kında malumat i temiştir. ist 
len malCımat, her vilayette yet' 
bellibaşlı maddelerin maliyet 
pazar fiyatlariyle satış §ekille 
aittir. 

Bu suretle maddenin istihsal 
fstlhJak safhalan arasında k 
ran fiyatın indirilmesi için çar 
araıtırılacaktır. Valiler Veka 
verecekleri raporlarda, bir m 
nekadar masrafla ne şekilde 
edJldJğinl, hangi vasıta ile ve 
kuruşa pazara naklolunduğunu 
arada mutavasııtlann, fiyatı 

miktarda yükselttiklerini de 1' 
dedeceklerdir. 

Ziraat lıletmesinde 
Ankara, 30 (Tan MuhabirindeJl 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurwn 
dare Meclisi Reisliğine seçilen Ka: 
monu Mebusu Tahsin Coşkun 

vazifesine başlamıştır. 

Hariciyede iki Terfi 
Ankara, 30 (A.A.) - İstihbaratı 

za nazaran Hariciye Vekfileti p 
kol umum müdürü Şevket Fuat 
çeci ile daire müdürü umumilerin 
Mehmet Cevat Açıkalının orta etçı 
payesine terfileri yüksek tasdike 
tiran etmiştir. 

Bir Konferans 
Ankara, 30 (Tan Muhabirindeıı 

Ankarada Dil ve Tarih Fakültesi r. 
fesörlerinden Huber Pazartesi gv 
Halkevinde "Çin kültürünün funı.. 
ri,, mevzulu bir konferans vered 
tir. 

-0--

YEŞİLAY: 

içki Aleyhtarları 

Harekete Geçtiler 
Yeşilay Merkez Kurumu, yeni t' 

kararlar vermiştir. Bu kararlara 
re 18 yaşından aşağı gençlerin i~ 
yerlere girmemesi hakkındaki \lPı 

mi hıfzıssıha kanunu ahkimı.nın ' 
detle tatbiki Dahiliye Vekfileti.J1 J 
temenni edilecek, halkevleri ve ~ 
teplerde kış konferanslarına baf 
cak. kurban bayramının üçüncü 
nü arkadaşlar için bir çay veril~ 
tir. 

Cemiyet, herkesin anlıyacağı 
de alkolizm ve uyuşturucu madd' 
rin fenalıklannı gösteren bir Sil_!, 
kitabı hazırlatacak, Yeşilay meev,. 
sını köy odalarına, işçi lokalle 
meccanen gönderecek, alkol ve ıı1 
turucu maddelere karşı gençliği ...t 
dınlatacak renkli afişler hazırlır 
caktır. 

Cemiyet, Sıhhat Vekaletind~ 
kol iptililsı ve uyuşturucu ~ 
tehlikesini gösteren filmler get~ 
mesini rica etmiştir. Çocuk Esiref. 
Kurumu ile birlikte gençler içi.J1 
okuma salonu açılacaktır. 

31 lkincikônun 1938 
PAZARTESi 

1 inci ay 
Arabi: 1357 

Gün: 31 Kasım: 

Rumi: 1 
Zilkade: 29 lkincik5.nun 
Güneş: 7,13 - Ofle: 
ikindi: 15,06 - Akııam: 
Yatsı: 18,56 - imsak: 

YURTI A. HAVA. V 
Yurdun doğu Anadolu rr 

va az bulutlu diğer yerler 
ya havalisinde sisli geçırı 

Bodrumda yağmur rafr 
Karadeniz kıyılarilc Ec 
mara ve Trakyada cenı 
tice esmi~tir, 

Dün Istanbulda hı> 
den sonra kısme· 

clr cenubu pr 
hızla eamıtir 

I milimetre 
u 7' 
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Uzak Şarkta 

ômer Rıza OOGRU L 
Uzak Şarktan gelen haberler 

b .. .. Sovyet Birliğinin birtakım 
uyuk hazırlıklarından bahsedi-

Yor. Bu haberlere göre Uzak Şark
irf taki Sovyet topraklan, baştan ha
c, §~ askerleştirilmiş bir vaziyette
~ dır. Burada 120.000 mevcutlu bir 
~ ~.rdu beklemektedir. Vladivostok 
ı .J ~rnanında yığın yığın denizaltılar 
" · ulunuyor. Ve tayyare karargih
i larında yüzlerce harp tayyaresi 

hazırlanmıstır. Vladivostok'ta bir 
s ~ 

1: erıelik muhasaraya dayanacak er-
,; tak ve mühimmat depo edilmiştir. 
if 

1 
bu hazırlıkların bir harp baş

arıgıcı olduğu zannedilm~mekte, 
J fakat bu hazırlıkların yeni bir 

llus - Japon harbinin önünü al-
1 ntıya kafi geleceği söylenmekte
r ~ir. Çünkü Sovyet tayyareleri, 
J ladivostok'tan hareket ederek 

{ 0 kyoyu ve Japon şehirlerini ko
J 8~'1ıkla bombardıman edebilirler. 
ı Japonya ise, böyle bir bombardı
~ ~anın maddi ve manevi tesirleri 

:tıı hesapladığı için böyle bir hadi
~e ile karşılaşmak istemiyor. Bu 
h ak~dan Uzak Şarkta yeni bir 
8rbın patlaması ihtimalleri son de

rece zyıf tır. 

f'QPonya.Ja ayrılık: 
......_____~~~~~~--F akat bu ihtimali zila uğra

tan en büyük amil, Japon
~anın geniş Çin ülkeleri içinde ya
Yılnıası ve Çin harbini bir netice
Ye bağlamaktan aciz kalmasıdır. 
hu aciz, uzun bir muharebe yap-
ntak zarureti ile büsbütün tezahür 
etrnektedir. 

Gelen telgraflann ve haberlerin 
anlatışına göre Çin ülkeleri içinde 
senelerce devam edecek bir harbe 
g~rişnıek zarureti Japonları en çok 
!Üşündüren meseledir. Anlaşalan 

1 
aponlann, bilhassa Çinde harp

he tneşgul olanların noktai nazarı 
arbi kısa kesmek, ve Şang - Kay

~~k ile anlaşarak Çin meselesini 
ır tesviye suretine bağlıyarak Al 
~an.:~nın müzahereti ile Sovyet 
ırlıgıne karşı yeni bir cephe al

lt\llktır. 

k Fakat diğer taraftan Tokyo hü
k ~nıeti bu düşüncede değildir. Hü 

Utnet mahfelleri, Çin meselesini 
~~rıuna kadar takip etmek ve har-

ı kati bir nihayete vardırmak için 
senelerce uğraşmak lehinde bulu
lı ~Yorlar. Japon Harbiye Nezareti
:ın son neşrettiği beyanname hü-
C.ınetin bu düşiincesini sarih bir 

Surette göstermektedir. Beyanna· 
~enin esası, Çinde harp eden or· 

Unun gayretini iki misline artır
?nası lüzumudur. Fakat diğer ta
taftan harbi kısa kesmek lehinde 
bulunanların da noktai nazarla
tırıda ısrar edileceği bildiriliyor. 

h V ~ziyetin ne mahiyet .. alacağı 
enuz belli değildir. Fakat Japon

Yanın Çin içine daldıkça kuvveti-
!\' • 1 ısraf etmekten baska birşey ka-
~ananııyac ağı gittikçe tavazzuh 
etınekt d' e ır. 

,.Q'U 
"Yare harbi : 
~ 

] spanyada tay~·are harbi iki 
tarafın elindeki ülkeleri ha 

:al> etıniye, çoluk çocuğu ve ka
li'ltıları ınahvetmiye devam ediyor. 

ranco tavvarelerinin Ba~elona-3'1 • • 
Ve Valensiyayı bombardıman 

~trrıe · sıne mukabil hükumet tayya-
l'e\e . 
b rı Salaınanka ve Saragossayı 
0ihardımana mecbur oluyor. 

SJ>anya hiikfuneti yurdu harap 
:t~ek Ve halkı ezmek istemediği 
Çın b . . • u ışe son vermek ıstemış ve 
açık ş h' l . d el e ır erın bomhar ımanın-

an va~geçilmesini teklif etınistir. 
'- Fakat Franconun tayyareleri 
eı:at)i • • 
~ara devam erli:vor. 

ısvıçRE: -----komünist Birlikleri 

Yasak Ediliyor 
ta · t011tı Usanne, 30 (A.A.) - Vaud Kan 

:Ya,,8~da,. komünist teşekküllerinin 
~ 34 edılmesi için yapılan plebisit
tchip'336 ınuntehip lehte 12,693 mün 

Ge te aleyhte rey vermiştir. 
on bf:n sonteşrinde sosyalistlerin 
tinde rey aldıkları Lausanne şeh
l'listıe/~c~ 4,236 müntehip komü-

ehınde rey vermiştir. 

TAR --
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Silah Yarışı: 

Amerika Silahlanması 
Japon Matbuatında 

T elişlı Akisler Yaptı 
Londra, 30 (A.A.) - İngiltere, A

merika ve Fransa arasında Japonya
run otuz beş bin ton hacme faile harp 
gemileri inşası tasavvurunda bulun -
duğu muhakkak surette anlaşıldığı 

takdirde 1936 tarihli Londra deniz 
muahedesinin sahabet maddesinin 
tatbilti için müzakereler cereyan et

mektedir. 
Bu haberi veren Sunday Tirnes, i

lave ediyor: 
Tokyadaki İngiliz sefirinin teşeb

büsleri üzerine Japonya hükumetin
den Japonyanın 35 bin tondan daha 
yüksek hacimde zırhlılar inşa etmi
yeceği hakkında teminat almak milin 
kün olmamıştır. 

l ngiltere • Amerika 
Londra, 30 (A.A.) - Bahriye na 

nn Duff Cooper, Birminghamda 
söylediği bir nutukta, kuvvetli bir 
Amerikan filosunun dünya sulbü -
nü daha iyi koruyacağını kaydet
miş ve İngilterenin, Amerika ile 
diğer herhangi bir memleketten 
daha sıkı münasebetlerde buluna
cağını ve iki milletin sosyal akide
ler yüzünden ihtilafa düşmesi ih
timali olmadığını ilave eylemiştir. 

Japonyanın hareketi 
Tokyo, 30 (A.A) - Gazeteler, ye 

ni Ameriltan deniz silahlanması prog 
ramı hakkında mütalea ve tefsirler
de bulunmaktadırlar. 

'Nichinichi,, gazetesi, Japon Ami
rallik dairesinin Winson projesine 
büyük bir ehemmiyet atfetmekte ol
duğunu yazmaktadır. Bu gazete, Ja
pon Amirallık dairesinin ahval ve şe 

HABEŞ: 

İtalyanlar 
Habeşistan da 
Zorluk İçinde 
Londra, 30 (A.A.}- Sunday Tirnes 

gazetesi, Habeşistanın İtalya tarafın
dan fethindenberi, ilk defa olarak. bu 

mınta.kadaki vaziyet hakkında endi-
şeler izhar etmektedir. 

Bu gazete ezcümle diyor ki: 
"ltalyanların Habe9latanda maruz 

kalmakta oldukları çlddi lkt11adl mUt· 
kUIAta alt tafııllAt bize aallhiyettar bir 
membadan gelmiştir. Bu tafellAt, gös
teriyor ki, Habeşletan, ltalyanın ma
mul maddeleri için bir plyaııa teşkil et 
mekıılzln onun parasını ve vasıtalarını 
kendine çeken faklrle9mlf bir mınta
ka haline gelmiştir. 

Ticaret, durgundur. Yerliler, an -

cak kendi ihtiyaçlarına yetecek ka -

dar istihsalde bulunmaktadır. İtal-
yan memurlarının müstemleke idare 

sindeki tecrübesizliltleri dolayısile va 

raite göre tatbilt edeceği mukabil ted 
birler hazırlamakta olduğunu tah
min etmektedir. 

'Asahi,, gazetesi, Amerikanın bah
ri ihtiyacatından alaylı bir eda ile 
bahsetmektedir. 

Bu gazete, diyor ki: 
"Amerika, şüphe ve korkunun te

siri altında korkunç bir hayalat vü
cude getirmek üzeredir.,, 

Maamafih bu gazete, icap eden ted 
birleri alması için Japon hükfuneti
ni sıkıştırmaktadır. 

'Kokuınin,, gazetesi, Amerikanın 

hattı hareketinin insicamsızlığından 
bahsetmektedir. Amerika hükumeti, 
bir taraftan cihan sulbü namına ter
ki teslihatın müdafi vekili kesilmiş
tir, diğer taraftan kongreye bir silah 
lanma projesi tevdi etmektedir. 

ltalyaJaki akisler 
Roma, 30 (A.A.) - B. Roosevelt 

in mesajı hakkında mütalealar ser. 
detmekte olan Giornde d'ıtalia, "em 
peryaJist demokrasiler,, in si.lihlanma 
pttJgrammrn harpcuyane bir zihni
yetten mlilhem olduğu fikrindedir. 
Bu gazete, ezcümle diyor ki: 

ltalya, B. Roosevelt'in dediği gibi , 
silahlanmak baklana itiraz etmez. 
Yalnız Amerika Reisicümhurunun bu 
münasebetle totaliter devletler aley. 
bindeki ittihamlarınm yerinde olma. 
dığına hükmeder. 

Filvaki B. Roosevelt, bu devletlerin 
taarruza giriş· ek istemelerinden şüp 
he etmektedir. Halbuki bu devletler. 
kendi ihtiyac]anna göre silfilılanmak 
tadrrlar ve bizzarure silah yarışma 

sürüklenmişlerdir. 

}LEHiSTAN: 

Yeni Bütçe 
İçin İstikraz 
Yapılacak 
Varşova, 30 (A.A.) - Mebusan 

bütçe encümeninde beyanatta bulu
nan maliye nazın Koroski, umumi 

bayındırlık plaru hakkında izahat ve 

rerek 1938 - 39 bütçesinin bir mil
yar zlotilik bir masraf derpiş ettiği

ni, bunun 475 milyonunun dahili ve 

harici istikrazlarla, 265 milyonunun 

bütçe tahsisatile ve mütebakisinin 

de başka membalardan alınacak pa 

ralarla temin olunacağını söylemiş
tir. 

olmıyan münferit zayiat vuku bul -

makta olmasına ve Somali ve Eritre 

askerlerinden bazılarının kaçmakta 

olmalarına rağmen işgalin herhangi 
bir surette tehlikeye maruz bulundu

ziyet bütün bütün vahimleşmiştir. ğunu gösterecek hiçbir alamet yok-

Şurada burada esasen içtinabı kabil tur . ., 

Beyaz Kedilerin Zaafı : 

Bir hayvanat meşherinde halka seyrettirilen şu iiç beyaz kedi. beyaz 
farelere dokunmıyacak şekilde terbiye edilmiştir. Resimde, beyaz fare, 

ek k~rkak gözlerle sinmiş bir halde dolaşırken, kedilerin müşfik ba· 
:ışl,arla küçük hayvancığı takip ettikleri görülüyor. 

Telgraf işleri 
Fransayı Uğraştıran Meseleler Hak~ında 

~,,~,,~ ' 
· ' ~ ,, M/' ' ~· ._ 

I 

........ 

- Bazı tem@mıilPr _: 

[Yazan: B. Felek] 
Bilmem dikkat ediyor musunuz? 

Bize herşey ağır ve yavaş gelmiye 
başladı. Evvelden başdöndürücü san
dığunız süratleri şimdi öküz araba
sı yavaşlığında buluyoruz. 

Felsefeye kaçmıyalım amma; bft. 
tün bunlar şüphesiz insanın ömrü
nün uzamakta olduğunu gösteriyor. 
Yani ömrün müddeti uzamıyor, fa
kat bu muayyen ömrün içine sığdın· 
lacak şeyler çoğaltıhvor ki, bu da 
ömrün uzaması demek oluyor. 

Fransa - Hangisine dert anlatayım bilmem ki! .• 

Almanyada elektrik tesirile bir 
haftada mısır yetiştiriyorlarmış. Ta
biatin koyduğu mi.ihletleri kısaltmı
ya cüret eden insanlar kendi işlerin
deki mesafe ve zamanların uzunlu
ğuna tahammül edebilirler mi? 

- İngiliz karikatürü -

fiiiii - - - J ITALYA: 
lngiliz Filosu 

Evliya Çelebi seyahatnamesini o
kuyanlar, rahmetlinin İzm.ite ka~ 
giinde gittiğini bilirler. Şimdi oraya 
trenle iki, üç saatte gidiyoruz. Te -
miz bir şose olsa otomobille bir saat 
silrmez. 

Manevralara 
Baş il yor 

Loncıra, JU (A.A) - Anavatan 
filosu başkumandanı Amiral 
Backhouse, N elson zırhbsı ile 

1 bugün, Lizbona gitmek üzere 
Portsmouth'dan hareket etmiş

tir. Nelsona, Rodney zırhlısı ile 
beş torpito refakat etmekedir. 

. Filo Lizbonda üç gün kaldıktan 
sonra Ceheliittanka gidecektir. 

1 

Amiral Backhouse, büyük de- 1 

niz maneVl'alarmda hazır bulu· 

Lak_:_ J 
FRANSA: 

Kukuleteli Çete 

Tedip Edilecek 
Paris, 30 (A.A) - Dün Villejuif in 

filakı kurbanlarının cenaze merasi
mi münasebetiyle Dahiliye Nazın B. 
Sarraut, bir nutuk söylemiştir. Mu
maileyh, felaketin mesuliyeti kendi

lerine terettüp eden Cagoulard'ı Otu
kuletelileri) takbih etmiş ve bunla
rın merhametsizce cezalandırılmala
n lazım gelmekte olduğunu beyan 
etmiştir. 

B. Sarraut. demiştir ki: 

"- Halkın filtirlerini tırmalıyan 
ihtiraslan körüklemekte, endişe u
yandırmakta, korkunç ve karanlık 

bir takım maksatlarla bunları istis
mar etmekte olan ·caniler, cezalandı
nlacaklardır. İçtimai nizamdan me
sul olan hükumet, bu nizamı bir a
vuç şeririn tehdit etmesine müsama
ha etmiyecektir. İcap eden tedbirle
ri ittihaz etmek hükümete aittir ve 
hükumet bu bapta vazüesini üa et
mekte kusur etmiyecektir.,, 

Yeni it Kanunu 
Paris, 30 (A.A.) - İşçi sendikala

rı merkez konseyi kabul ettiği bir 
karar suretinde, hükfunetin teklif et 
tiği yeni iş kanununun ameli hiçbir 
kıymeti olamıyacağını beyan etmiş
tir. 

ALMANYA: 

Hitler Reiimi 

Beşinci Senesinde 
Berlin, 30 (A.A.) - Alman matbu 

atı, Nasyonal Sosyalist rejiminin be
şinci teessüs yıldönümü münasebe-

tile hususi nüshalar neşretmiştir. 

Gazeteler, Almanyanın son beş se

ne içinde gerek dahili, gerek harici 
siyaset sahalarında başardığı büyük 
muvaffakıyetleri tebarüz ettirmekte
dir. 

Völkischer Beobachter, diyor ki: 

"Almanya, büyük devlet mevkiini 
tekrar elde etmiştir. 14 sene Alman
ya beynelmilel siyaset aleminde hiçe 
sayıldı. ·Fakat beş senedenberi Al -
man milleti ağır ve lilkin devamlı bir 
yürüyüşle dünya siyasetinde mühim 
bir amil olmıya başlamıştır. Bunun 
sebebi de zamanında hareket etmiş 
olmasıdır.,. 

Sovyetler 
Aleyhine 
Bir Karar 
Roma, 30 (A.A.) - Milano mah

kemesi, Sovyetlere ait matlfıbattan 

l5.785.433 ~· 90 santim ile 20.0uO 
liret muhakeme masrafının ve muhte 
mel faizler için de blı: milyon liretin 
sekstro edilmMine karar vermıştir . 

Bu sel{stro · · -'U'I, Sovyetler in ti. 
caret mümessiJlerine bildirilmiştir. 

Bu karar, bUyük bir Italyan çelik 
müessesesinin müracaati üzerine ve
~tir. 

iSPANYA: 

Barselonada 
" Asi Bombasile 

300 Kişi Öldü 
Barselona, 30 (A.A.) - Asf tay. 

yareleri bugün şehir üzerine iki hil. 
cunıda bulunmuşlardır. Altı tayya. 
re şehrin merkezine kırk kadar bom 
ba atmıştır. Uç yüz kişi kadar ölmüş 
ve pek çok insan yaralanmıştır. 

Salamanka, 30 (A.A.) - Franco
nun resmi bir tebliğine göre, Teru
el'in ele geçirilmesi için muharebe
lere şiddetle devam edilmektedir. 

Cümhuriyetçiler mühim piyade kuv 
vetleriyle ve topçunun müzaheretiyle 
birçok kuvvetli hücumlarda bulun
muşlarsa da püskürtülmüşlerdir. Düş 
manın 6 tankı tahrip olunmuş ve a.. 
ralarrrıda subaylar da bulunmak üze 
re 315 esir alınmıştır. 

Sevilla, 30 (A.A.) - Asi General 
Dellano'nun bi1dirdiğine göre, 27 ilk 
kanıından yeni Chautemps kabinesi
nin teşekkülüne kadar geçen kısa 

müddet içinde Ispanyol Cümhuriyet 
çileri Fransadan 133 otomobil, 180 
kamyon, 334 motosiklet, 53 vagon 
harp levazımı ve 11 vagon top almış 
tardır. 

ROMANYA: 

Demir Muhafızların 

Yeni Bir Kararı 

Ne uzağa gidivoruz. Çocukluğa • 
muzda, ancak şafak vakti çıkıp öğle 
yemeğine kıta kıt - beş altı saatte • 
varabildiğimiz Taşdelen, şimdi artık 

• mahalle bakkalına gider gibi • ya• 
nnı saatlik bir şey oldu. 

Trenden e\·vel Ankaraya on beş 
giinde katırlarla gidildiği devirleri 
yaşamış olanlardan pek çoklan hala 
berhayat iken i~imizde İstanbul -
Ankara yolculuğunun trenle 10 • 12 
saat oluşunu ağu bulup bunu tayya• 
re ile iki saatte yapanlar var. 

Bütün bunları gördiikten sonra te
lefon. telgraf, telsiz gibi şeylerin in· 
sanlar için artık vazgeçilmez bir ih
tiyaç olduğunu ve modern İn!llanm 

ancak biitün bu çabuk vasıtalarla ya 
şıyabildiğini uzun uzadıya anlatmıya 
lüzum görmüyorum. 

Ben, işte bu noktadan hareket e
derek telgraf ve telefon işlerimizde 
A vrupada görülen ve bizde hcnü:ıı 

mevcut olmıyan bazı yeniliklerin tat 
bikini temenni edeceğim: Devrin ne 
kadar süratle gittiğini hepimizden j. 
yi bilen hüki'ımetin bu temennilerimi 
hüsnii telakki edeceğinden tamamen 
eminim. 

A vrupada telgrafhancler telefonla 
telgraf kabul ooerler. Yani evinizden 
veya yazıhanenizden telgraf gişesine 
telefon ederek telgrafınızı dikte e

dersiniz. Buna mukabiJ sizden ne fu 
la iicret, ne fazla külfet isterler. Bu
nunla telgraf çeken,telgrafhaneye ka 
dar yiirümek külfetinden kurtulur, 
hükumet te birkaç telefon mükaleme 
parası kazanır. 

Ya telgraf çekilir de sonra parası 
alınamazsa? 

Bilmem, bu çeşit adamlara rastge
linebilir mi? Eğer böylesi olursa te
lefon faturasile birlikte telgraf para
sı da istenir. Vermezse telefon mü
kalemesi kesilir, kalkar gider. Bu 
usul, A vrupanın çoğu büyük şehirle
rinde vardır. Bizim de büyük şehir
lerimizde tatbikinde büyük kolaylık 
olur. 

İkinci istediğim şey: 

Size bir telgraf gelir; gece vakti
dir. Yahut eviniz, telgraf merkezin
den çok uzaktır. İsminizi telefon reh 
berinde arayıp bulurlar. Telgraf gi. 
şesinden size telgrafınızı okurlar. Me 
rakınız zail olur. İşiniz görülür ve 
telgraf çekilmeden matlı"ıp olan ça
bukluk ve acele temin edilmiş olur. 

E, bu telefon mükalemesinin pa
rasını kimden almalı? 

Bükreş, 30 (A.A.) - "Demir mu- İsterseniz bunu da abonenin mil • 
hafızlar" ın bir tebliğine göre, bu kaleme faturasına ilıivc ediniz. Li
parti mensupları belediye intihaba- kin bir miivezziin telgrafhaneden çı
tına iştirak etmiyeceklerdir. Çünkü kıp, gece yarısı sokak sokak veya 
iştirak ederlerse teşkilata mensup ol 

1 
tarla tarla dolaşması mı kolaydır, 

mıyan nazırların emrine itaat etmek yoksa bunu gündüze bırakıp gece teb 
mecburiyetinde kalacaklardır. ligatıru telefonla yapmak mı? 

KISA HABERLER 
* Fransa Hava Nezaretinin beş mü

tehassısı, dun Londraya gitmiştir. 

* Bir Leh gazetesi, fena neşriyat
ta bulunmak iddiasile Danzigte top
lattırılmıştır. 

* Fransarun yeni Vaşington sefiri 
yakında Amerikaya hareket edecektir. * Paris Edebiyat fakültesi fahri re
isi Ferdinand Brunot, dün Pariste ô1-
m0stür. · 

* Sovyet Rusya Dahiliye komiser 
muavinliğine B. Zakovıski tayin edil
miştir. 

tiçüncü dileğim: Kcndinıize ait bir 
noktadır. 

Bizde iki çeşit telgrafhane var. Bi
risi gece giindüz. cuma pazar deme
yip açık duran telgrafhane)er var. 
İstanbulun ve Ankaranın büyük tel
graf merkezleri gibi. Bir de akşamla
rı dokuzda. pazarları öğleyin kapa
nanlar var. Semt telgrafhaneleri gi
bi. 
Eğer semt telgırafhanelerini r;ece 

açık tutmamak bir tasarruf meselesi 
ise acele işlerin gece gündiiz tanımı· 

(Arkası 7 incide) 
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A'ıa~ lcerrıelercle 

BAŞMAKALEDEN MABA..ll 
• A 

içtimaı 
Yardım 
Boslukları • 

B. Çetinkaya Diyor ki: 
(Başı 1 incide) bet ve kısmen de menfi cevap ver-

bul etmiş ft sorulan muhtelif sual- mektedirler. Bizim hesaplanmıza 
lere cevap olarak şu beyanatta bulun göre, bu paranın yekılnu 3,5 milyon 
muştur: Türk lirasıdır. Bu mesele için mad-
"- Elektrik şirketi ile olan müza- de madde görüşmek üzere şirket mu

kereleriınizin son safhasını soruyor- rahhaslarını müzakereye davet ede
sunuz. Şu kadar söyliyeyim ki, ya - ceğiz. 

Radyo 
Bugiialdl prognun: 
ISTANB1JL :RADYOSU: 

OGLB MESRIYATl: 

ihtiyar Kadının Genç 
Kızını Acaba Kim 
Baştan Çıkarmış? .. 

Yaşı otuz beşi aşkın olmaıdığı hal-1 - Yemin kasem ederim, hakim 
de, mihnetten olacak, saçlan hayli be efendi oğlum .. ta kendisi. Kwmı 

Halle Partisinden gelecek 
himmet ve teıebbüs, çok 

sabulr ve solr hayırlı 
neticeler verebilir 

pılan bütün müzakereler, şirketin Y enicami meydanı . 
çok müsait prtlarla tarafımızdan sa- Yenicami meydanının son vazıye 
tın alınmasına matuf olmuş ve bu ı tini soruyorsunuz. Tramvay Şirke -
yolda mühim neticeler elde edilmiş- ünden alınmış olan 1, 7001000 liranın 
tir. Bir kere, 1926 munzam mukave- bu işe hasredildiğini biliyorsunuz. 
lesindeki esaslar kaldırılmıştır. Bu- Istimliı.k için bir talimatname ha
nun üç noktadan ehemmiyeti var - zırladık ve belediyeye yolladık. Biz 
dır: den iki mürakip te istimlak işlerine 

But ı2.30 Plkla T6rk muildsi, 12,.50 
Havadis, 13,05 Plikla Tıirk muikiııi ıs, 
30 Muhtelif plik neşriyatı, 14,00 Son, 

AKSAM NESRIYATI: 
Saat ıs,30 Çocuklara masal: Bayan 

Niiıe tarafmdan, 19,00 Bayan lnci: San 
pi)'llDO •e keman refakatı1e, Hl,30 Meaı 
leket .. rluları: Malatyalı Fahri tarahn 
dan, 19,SS Borsa haberleri, 20,00 R ifat 
•e arkadqlan tarafmdan Türk musikisi 
ve halk flll'kıları, 20,30 Hava raporu. 
20,33 Omer Rıza tarafından arapça IÖ1 
ev, 20,45 Be1ma ve arkadaprı t.ırafm 
dan Türk musikisi ve halk p.rlulan (aa 
at ayarı) 21,15 Fa.ad Saz heyeti: Oka 
yanlar, Ibrahim Ali, kanun Muammer, 
klirinet Hamdi, 1lt Cevdet Ko:ıan, tan 
bur Salibattin. keman Cevdet, 21.SO Raci 
yo fonik temsil, atüdyo orkatrası, refa 
btie (Louise), 22,45 Ajana haberleri. 
23,00 Plikla aololar, opera •e oper et 
parçalan, 23,20 Son haberler, •e erteal 
Pıaiin procramı, 23,30 Son, 

yazlaşmış, yuzu kıt:ışıldarla dolu... baştan çıkaran budur. 
Suçlu m evkiine oturan bu ~ç - Jiiı.kim: 

ihtiyar, mubaşiıin ihtariyle ayağa _ Sen sua bayan .. Sana sorma-
kalktı. Hikiın, usule ait sorgulardan dun. Eğer bir daha sırayı bozarsan 
sonra ilk sualini iJÖYle sordu: seni mahkemeden çıkartırıın. 

- Ne iş yaparsın? Kadın, istemiye istemiye oturdu. 
Suçluda, ne cevap vereceğini şasır- Bundan sonra suçlu biraz daha iza-

mış1arın garip vaziyeti vardı. bat verdi. Diyordu ki: 

- Ben mi bayım? _ Ben kendi halimde bir ada-
- Evet .. Sen. Ne yaparsın diyo- mım. Bugüne kadar kimseyi baştan 

rum. Cevap versene. çıkarmadım. Helal süt emmiş bir za 
- Şey Bayım ... ben ... ben, kendi vallıyıın. Bu kadın kimdir, kızı gü

halimde geçinir giderim, kimseye zel mi, çirkin mi?. Hiç malumatım 
bir şey yapmam. yoktur. 

Hiı.kim sabırsızlanıyordu: Eyvahlar olsun ... Sen misin bu sö 
- Oğlum .. onu sormuyorum sa- zü söyliyen!.. Kadın bu sefer daha 

na .. Ne iş yaparsın? Yani mesleğin, şiddetle celallendi ve kükremeğe baş 
sanatın nedir? ladı: 

- Ben mi Bayım,. Ben, şey ya- - Kim söylemi§ çirkin diye! .. Be 
parım. Takunyacıllk. Tahtayı alı- nim kızım, kraliçelerden daha gü
rım, keserle yontar, takunya yapa- zeldir. Alımı da yerinde, çalımı da. 

fım. Fakat bu sefer hakimin daha kati 
- Fazla izahata lüzum yok. Ya- ısrarı üzerine kadm tamamen sua-

n i. takunyacısın. maya mecbur oldu. 
Zabıt katibi, bunu da zapta işa- Müteakiben şahitler çağınldı, hep 

(Başı l mcide) 
mana karp durabilecek bir milli kuv 
vet parçasıdır. Bu kuvvet parçalan
nın sağlığını ve varlığını, küçük yar
dımlar ve fedakarlıklarla korumıya 

çalışmak yalnız bir his meselesi de
ğildir, içtimai tesaniltten doğan esas 
lı bir vazifedir. Halkımızın yardım 
daman çok hassastır. Bütün mesele 
işi teşkilitlandırmaktan ibarettir." 

Bu konuşmada hazır bulunanlar
dan biri, şunlan anlattı : 

"Şimdi Jandarma Umum Kuman
danı olan General Naci, bir vakit To
katta Kolordu Kumandanı iken bir 
gün bir mektebin yemekhanesine yo
lu düşer. Görür ki bir parça kuru ek
meği güç tedarik eden aç, gıdasız, cı
lız yavrular var. Generalin teşvik ve 
te,ebbüsü ile Tokatta bir toplantı ya
pılır, bir yardım cemiyeti kurulur. 
Hal ve vakti müsait bir vatandaş ida
re işlerini üzerine alır. Toplanan pa
ralarla0 muhtaçlann yaralan sanlır. 
Bilhassa fakir çocuklar, yedirilir, giy 
dirilir. 

1 - Şirket, 19H makavelesile 
imtiyaz müddetini 30 sene artır

mış ve 1960 tan 1990 senesine çı
kannıftı. Şimdi imtiyu müddeti 
tekrar 1960 senesine indirilmiştir. 

Z - Hükfımetin satm alma sa
lihiyet müddeti 1940 ta başlarken 
ltZI mukavele.ile bu müddet 1960 
senesine ~ıkanlmıttı. Halbuki re
ni konuşrnalanmızda hükftmetin 
satın alma nlihiyetinin tekrar 
1940 yılından itibaren bqlamuı e
sası ta.karrur ettirilmiştir. 

3 - Sermaye miktannın İsviçre 
frangı üzerinden defil, Türk lirası 
it.zerinden hesaplanması esası da 
kabul edilmİftİr. 

l•lanbal elektrilı 'ebelıai 
• çok tehlikelidir 
Konupnalarımızın sonunda hal

lettiğimiz en mühim mesele de şebe
kenin temelinden ıslah edilmesidir. 
:Yaptığımız tetkikat sonunda gördük 
ki, elektrik şebekesi, bugün tehlikeli 
bir vaziyettedir. 

nezaret edecektir. İstimlake derhal 
başlanması için şimdilik 300,000 li
ra kadar bir para yolladık. Talimat
name hazır, para da hazır, akşama 

sabaha istimlake başlanacaktır. 
Evvela birinci bölge istimlak edi

lecektir. Caminin merdivenlerinden 
köprüye dönünce sağda ve soldaki 
kısımlar ilk istimlak edilecek kısım
dır. Bu bölgeye Valde kıraathanesi 
de dahildir. Istimliı.ke derhal başlan 
ması için Vekaletçe' alakadarlara e
mir verilmiştir.,. 

I ktısaf Vekili 
aün y alovaya gitti 

Iktısat Vekili ve Ziraat Vekaleti 
vekili Bay Şakir Kesebir dün sabah 
Ankaradan şehrimize gelmiş, öğle 

vapurile Yalovaya gitmiştir. Bay 
Kesebir, bir muharrimize, Yalovada 
Başvekil Celal Bayarla bazı mese -
leler üzerinde temas ettikten sonra 
tekrar Istanbula döneceğini 'ft bura 
da Denizbank teşkilitile uğraşaca

ğını söylemiftir. 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NEŞRlYATI: 

S&at 12,3G-12,5SO Muhteif pWı: net 
riyatı, ı2,5G-ı3,ı5 Plik: Turk muıild 
si ve hallt ıarluları, ı3,1S-13,30 Dahil 
ve harici haberler, 
AKŞAM NESRIYATI: 
Saat ı8,.30-ı8,35 Plak neıriyatı, 18.35 

-ı9,00 Inciizce den: A:ıime ipek. 19,00 
-19,30 Türk musikisi ve halk prkıarı. 
(Makbule Çakar ve arkadaıları) 19,30 
-19,45 Saat ayarı •e arapça neşriyat 

19,45-20,15 Türk muini ve halk .-C 
kılan, (Hikmet Rıza ve arkadatları), 
20,ıS-20,30 lluaild komaımaaı, Hatıı Be 
di, 20,3G-21,00 Plikla dans musikisi 
21,00-21,15 ajana haberleri, 21 ,ıs-2ı ,5S 
Stüdyo salon orkestrası, 1 - Gounod: 
La Rein de Saba, 2 - Cari Robercht: ret ettikten sonra bikiin tekrar sor si de suçlunun lehinde tehfdet et

mıya ba§ladı: tiler. Ve zavallı suçlu da beraet ka
- Bak (Suçlunun yanındaki ka- rarını alarak sevine se~ne çıktı. Fa 

dını göstererek) Bu bayan senden 
davacL kat kadın koridorda bağırıp duru-

Bir gün eski muhtaç çocuklar, Ko
lordu muzikası önde olduğu halde 
düzgün ve temiz kıyafetleri ile çarşı 
ve pazardan geçerler. Cemiyetin mü
messili, içtimai yardıma iştirak eden
leri çocuklara şöylece tanıtır: 

Esasen elde sağlam olarak hiçbir te 
sisat yoktur. Mevcut şartnameye gö
re tetkik edilince bunların hemen 
hepsi bozuktur. Şartnamede bunla
rm hükiımete devredilirken sağlam 
olarak devredilmesi yazılıdır. Bina
enaleylı şirketin bütün tesisatını e
saslı ~ilde ıslah etmesi için bazı 
kararlar almış bulunuyoruz. Şirketin 
halen elinde 3 milyon lirası vardır. 
Bu üç milyon lira ıslah işine derhal 
vazedilecek ve bundan sonraki sene 
lercle işletmeden kalaCak olan para
dan 2 milyon lira bu i~ hasredilecek 
tir. Bu iş altı sene devam edeceğine 
göre, ~et tesisatın ıslahına 15 mil
yon lira harcıyacak demektir. Bunun 
için bir teknik komisyon seçilecek ve 
bu heyet ıslah işine nereden başla
mak lazım geldiğini tespit ederek bu 
işleri sıraya koyacaktır. 

Atlantia, 3 - Mendelasobn: Mosek, 4 -
Mouıaorılry: Boria Godounov, 21 ,SS-
22,00 Yarmlri proıram ve lstiklil Marflo 

TEPEBAŞI •- • Günün Program Ozü: 
' HAFİF KONSERLER 

Bu davacı olan kadın, herhalde yordu: 
elli beşlik vardı. Müthiş asabi ve - Ah o phitler .. Ben hepsine 8'ÖS 
hiddetli olduğu, hareketlerinden teririm onların!._ 
belli oluyor. Suçlu ne kadar mah-
cup edalı ise, kadın da aksine ola- HIRSIZLIK: 
rak çaçaron mu çaçaron. 

Hakim, davadan bahsedince, ka
dın ayağa fırladı, bir Habibe molla 
edasile girişti: 

- Elbette davacıyım. Bunca yıl 
emek verdiğim kızımı ba§tan ~ıkar 
maya çabalasın da ... 

Hakim müdahale etti: 

- Bayan r.wı... Sana BOnnuyo
.rom. Sıra sana da gelecek. O zaman 
soylersin ... 

Bir taraftan da müba§ir müdahale 

Bir taraftan da mübaşir tavusut 
ederek kadın bin mü§külltla otur

tuldu. Fakat içinden hAll söyleni

yor, dudaklarını titrete titrete oy

natıyordu. 

Şimdi suçlu izahat veriyor: 

- Bayım .. Ben bu kadını hiç ta
nımam. Ben evli barklı bir ada
mım. Iyi kotü evimi geçindiriyo
rum. Herhalde bir yanlışlık olacak, 
başkasına benzetilmiş olacaiım. 
Kadın derhal fırladı: 

Kapabçarşın111 

Kurşunlannı Çalmıı 
Kapalıçarşıda kubbe kullUnlarının 

epeydenberi aşırılması bekçilerin na 
zarı dikkatini cclbetmiş, fakat hırsı
zı bir türlU yakalıyamamıolardu'. Wı
hayet geçen sabah işi anlamışlardır. 
Kapalıçarşının kiremitlerini tamire
den Hüsnü isminde bir tamirci, işi 
ile meşgul olurken kurşunları gaz le 
nekesine ııjacak bir halde kesmiş ve 
tenekeye doldurduktan sonra üstüne 
mala ile kireç sıvamıştır. Bekçiler, 
Hüsnünün kurşunları içinde kireç 
varmış gibi teneke ile aşağı indire
rek sattığını anlamışlar ve kurşunun 
üstüne mala ile kireç sıvarken cür
mümeşhut halinde yakalamışlardır. 
Meşhut suçtar Müddeiumumisi Rik
met Sonel, tahkikata elkoymuştur. 

llümü suçunu olduğu gibi itiraf et
tnlş, mahkeme hakkında tevkif ka-
ran vermiştir. , 

- Oğlum, bay filin ve falan sana 
babalık etmiştir. Öp bakayım, baba
nın elini ... 

iki taraftan rikkatli göz yaşlan .. 
kar. Yardımın psikolojik çerçevesi 
derhal değişir, kudretlinin düşküne 
el uzatmasındaki izzeti nefsi kıncı 
mana ortadan kalkar, ortada memle
ketin mizacına ve düşüncesine uygun 
bir babalık, ojulluk manzarası peyda 
olur. Halit, yaptığı babalığın müspet 
eserlerini gözü ile görünce artık teş
vike ihtiyaç görmeden yardımını ge
nifletmiye başlar. Tokat içtimai yar
dun teşkilitının bayırlı işlere mah
sus sermayesi bir aralık kırk bin li
raya kadar çıkar.,. 

Memlekette yardım teşkilltma 

en acele muhtaç olan tehW. 
İstanbuldur. Geniş ve kesif bir nü
fusu vardır. Memleketin en büyük 
sanayi şehridir. Muvakkat tn.zalara 
ve müşküllere uğrıyan vatandaşlar, 
böyle bir şehirde eksik olmadıktan 
başka, memleketin her tarafından da 
it bulmak, hastalık tedavi etmek ü
midile buraya muhtaç insan akar. 

iki nokta 
Henüz halledilmemiş iki nokta var 

dır. Bunlardan biri, bu ıslah işinin 

dışanya döviz verilmeden yapılma

sıdır. İkinci mesele, ıslah işine sarfe
dilecek paranın sermayeye ilave edi
lip edilmiyeceği keyfiyetidir. Bize 

GARD EN 
,. 
ın 

SOYUK GALALARI 
2 Şubat Salı a!qamı 

9UATOR BRUSILOF 
Londra A.mpiri akrobatlan 

CLARA BANCKY 
gü2el, endamlı caz ,..mözü 

IOXANE ve DAREWSKY 
dünya Clanaörleri 

9uatour Mulatre Marla's 
Prenses RUBY ve 

BAINKA'nı• ittirôldle 
Bütün tehir halkını k<>ttu
racak bir eileoceli nwnero. 

Pek yakında 

MISS MYRAN idarainJe 
en me,lıur HABEŞ CAZI 

BENNY PEYTON 

8,45 Parls Kolonyal: PlAk. 7,10 BerDll 
la&a dalgaaı: Ne,e1i popurl, 1,30 Parti 
K~al : P1Ak. ıo,ao Pi.Ak. 10,45 :e.... 
lin kısa dalaası Alman maqlan, 12 Ber
lin kıaa dalgası: Neşeli neşriyat. ı3 Bel"' 
lin kısa dalgası: Hafif musiki (14,15 : 
Devımı) 13,ıO Bukreş: Şimal muslk ill 
plA!tları ( 14.30: şen plAklar) . lf,15 Pa
riıı Kolonyal! Konser nakli. 15 Keza, 1• 
ıs Berlin kısa dalcası: Orkestra konsr 
ri. 18.30 Berlin kısa dalgası: Kütük h~ 
musikfSi komerl, 17,15 Varşova: Ha3 
konseri (Frwcik, Maillırt. Linelle) ıs,ıt 
Bükreş: PIAk konseri. 18,80 Peşte: P1l)E. 

l 9,30 Peşte: Çlcan orkestrası, 20,05 Bü&
reş: Rogalski'nln idaresinde orkestra> 
11,10 Llypztr, Wllhelm Buş AJl:fftidtl. 
22,45 BOkree: Mlree orkesinisı. 
1 

ÖLÜM 
Izmirde tüccardan Nafiz Mustafl 

Delen'in hemşiresi Bayan Hasibe bit 
müddettenberi tedavide buiunduğll 
Şişli Sıhhat Yurdunda vefat etmif 
tir. Cenazesi bugün saat 11 de Şişli 
Sıhhat Yurdundan kaldırılarak nt' 

mazı Teşvikiye camiinde kılınıp Fr 
riköy kabristanına defnedilecektir· göre, şirket, şartnameye göre tesi- ~--••••••••••• 

satı tam ve kusursuz olarak bize dev ============================~ 
retmek mecburiyetindedir. O halde 
tessiatı tamamlamak için sarfedeceği 
parayı sermayeye ilave etmemesi la
zım gelmektedir. 

- 1 Şubat Salı günü akşamı 
TURAN TiYATROSUNDA 

SANATKAR NAŞIT 
Bu yardım işini teşkilatlandırmak 

için Kızılayın harekete geçmesi fay
dalı olacağını evvelce dü§ilnmüş ve 

r:::::=============z::::ıı:o=:ı:::::ıı::::=============== yazmıştık . Fakat fikirlerini sorduğu-
LUCIEN BARROUX - JULES BERRY - DANIEL PAROLA 

Noktai nazanmıza ve mukavele 
şartnamelerine uygun olmıyan tek
liflerin bazı noktalan hakkında mü
zakerata devam etmek üzere murah
haslannm gelip konuşma masasına 
oturmalannı kendilerine bildireceğiz. 
Bu bildiri, Bugün yann kendilerine ı 

•e DTUGRUL SADI TBK birtiite biyilk 
müsamere iki OYW\ birden Nqit rad70 tak 
litll komedi 3 perde ayt'lca: Artistler revl 
ıil 1 perde varyete. düet, solo, tafsilit el 

PARİS MACERALARI 
Parisin en methm RAY VENTURA cazmm İltinkite 

Pek yakında T O R K Sinemasmda 

Haydarpaşa depoeuna bir sene zarfında gelecek olan tahminen ıtOOOO 

ton maden kömUrtlnUn vagonlardan yete boşaIWmaaı ve yerden makine ve 
vagonlara yükletilme ifi 3. 2. 938 tarihlne müudif perwembe günü A&t 15 
te Haydarpqa gar blııam dahilinde 1 inci işletme komisyonu tarafından 
kapalı sarf Wiulile ihaleei yapılacaktır. Beher ton kömtbiln tahliyeel tçiıı 
10 ve ta.hmili için de 19 k\lh19 muhammen bedel konulmuftur. lsteklilertn 
870 lira muvakkat teminat ma.Jtbuına Ue kanunun tayın ettitf veeikalan, 
resmi gazetelerin 7. 5 . 36 tarih ft 3287 numatalı nlliihaemda intipr elmJt 
olan talimatname daitesı.nde aımnu. vemka ve tekliflerin ayni gtln saat 
H de kadar konwıyon reisliğine verilmeli lbımdır. Bu ioe alt §artnanıeler 
Haydarpap. depo oefliği Ue Haydarpatada 1 inci i§letme komisywıu tara
fından parasız olarak verilir. (342) 

• • • 
Muhammen bedeli 66.300 lira olan 85.000 adet Şöminman tak~ 10-

3-938 Perşembe g'Unil saat 15,30 da kapalı aarf u.ulil De Aıi.JW'ada lıda
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ~ ll ralık ımnakkat teminat De kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve Nafia MUteahhltlit \'eSfltuı ve tekliflerini ay
ni gUn saat 14,30 a kadar komisyon lteisliğine vermeleri llzmıdır. 

Şartnameler 330 kurup Ankara ve H&ydarpaşa veznelerinde aatıımü
taeır. (399) 

• 
** 

Gazetecilere mahsus tenzllli illi aylık halk ticaret bileti ne Biln.t tren 
Jerinde seyahat edecek guetecilere bu trenlere maı.u. munı&Jn bilet 
ücretlerinden de 9Fı 60 tenzillt yapılacübr ... 241,, ''m,, 

illnlarmda 

tevdi edilecektir. Harict Askeri Kıtaat ilanları 

muz birçok vatandaşlar, Halk Parti
sl teşkilatının ve halkevlerinin faa
liyete geçmesi sayesinde daha iyi ve 
daha tesirli neticeler alınacağına kail 
bullttımütadırlar. 

tleri sürülen eh iyi yardım p?kli de 

kıt aylarında ayda bir, iki günün 

H•ktan ltalmsyen ............. İlllİll ............ m111 .............. ~ 

muhtaçlara yardım günü diye ayni-

alınan 3,S milyon lira 
Bundan başka halkten elektrik pa 

rası olarak fazla ve haksız olarak alı-
masıdır. Bu yardıın günlerinde ek- nan paralann iadesi meselesi üzerin 
meğe, ete, vapur, tramvay, tren bi- de şirket murahhasları kısmen müs

letine, lokantada yemek hesabına, ra 

Beher kilosuna biçilen ederi 41 ku 
nış olan 20 ton Aeromobiloı1 green 
band ve 20 ton Aeromobiloil red 
band yağı pua.rlıkla ekıliltttıe;ye kon 
mllfbır. Dk temina.t pa.ra8I 1230 Ji 
radır. lhalesi 7 /Şu bat/938 pazartesi 
günü sa.at 11 dedir. Eksiltmeye gire 

ltı, bira şişesine ihtiyari bir yardım anyanlar aciz içinde şuraya buraya ceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün 
pulu yapıf1r. Pul, vatanda9lan sıkmı- başvururken, bir taraftan da memle- eti maddelerinde ietAmilen belgeıetile 

:L da 1 ih • kette, mutlaka o nevi çahpna ve ik- :.ı.. ... ı ...... n .. _ --~=-.ıı- A-L--.1- ~. yacak mi.Atar o ur. Şeklen· tiyan ~ aU&• """ ~ naaı-aua-. 
üdara ihtiyaç duyan bir köte vardır. lıl. v. Satmalma x--~unda ha 

olmakla beraber hiç şüphesiz hiçbir T ki h le ha- ~J..,.. 
ür ye, üsnü niyet çalıpnıya m buJ•mm•t•n. "70C5" .. SGO,. 

ntandaş bundan kaçınmaz. Bir ta- zır olan her vatandqa bir lokma ek- * 
raftan da gazeteler iane listeleri •- mek bulabilir. tı tavaautunun bUit hmir TllG"Yare alayı pnıiJııoınunda 
çarlar. Pek çok vatandaşlar, evlerin- tekilleri u bit külfetle baprılabilit. yaptmlaca.k atölye iııtlıtı bpa1i 
de kullanılmıyan, büyüyen çocukla- ama elmiltmeye konulmuttur. Ke 
nna küçük gelen elbiseleri seve aeve Halk Partisi tefkillh bir defa fil bedeli 272 bin llridır. J:biltme8i 
yardım teşkilatına verirler. Her ma- tefebbüse geçecek olursa, Kı- 9/Şubat/938 Ç&l'l&Dlba gUDU eu.t 11 
hallede, Halit Fıtkasının yardım o- zıliJ, ~ himaye tefkilAtı, dedir. Dk teminat H630 Uradlr. 8art 
eaklan lrunılur. Bilhassa olfutnuş, meelek tettıiJetleri, ıueteler 11eVe name b1if ve projeler ıa lira 13 n 
hamiyetli bayanlar arasından vakit- seve elbltlill Japatlat. İstinbulda l'\JlllL M. lıl. V. Satmabna KOibiıaJo 
lerinl bu ocaklara hasredenler eksilt tıümune cli1e bqbJıUı çalıtma tanı nundan alınır, Ekailtmeye gtreceklet 
olmaz. Yardıma lAyik olanlar ev ev yutdun her köpaine 1a11lıi'. Bu .u- kanuni teminat ve 2490 •yılı bnu 
uanır, bulunur, k<smür, elbl.Se, yiye- retle, 6lfbbün, butalıtuı, lehetililin nmı 2 ve 3 ilncU middelerinde yuıb 
cek, iliç dalıtılır. Yanlış ümitlerle pençesinden, türlil tilrHl fena uçu- belgelerle idari prtnamenln 4 Onctl 
lstanbula gelen khmesizlerin ve ipliz tıımlaıüa, ..taletin, klllD tiddetll maddeıııin.ln r fıktumda yuth ve.t 
lerin kendi tehir ft kasabalarına günlerinde 11Jandırdılı mJwıtılardan Jralarla bltlikte teklif mektuplarım 
dönmeleri için biletleri aluıir. ve ldlraplanlan bhıleree Tt1rk nün- eJmUtme l&&tiiı&ın belııemelwl bir a 

Sonra da hel'fe)'den evvel if tav.- dap korunmuş olur. Ayni zamanda at evvel Ankara.da M. M. V. $at.mal 
sutu te,kilitı yapılır. Çilnkü meml• da fUUl'lu bir içtimai tesanüdün sı- ma Komisyonuna vermeleri. 
kette ipislik diye bir mesele yoktur. caklıtmı, MV>giıriııl, ahengini bütün "704,, "349,, 
Bütün dava, her vatandap yerli y. halk duyar. * 
rine yerlestirmektir. Bir taraftaD 11 Ahmet Emin YALMAN tzmır Güiemlrde :vaWnlacak "F" 

tipi hangar erat pavyonu Ye heli 
taatl kapalı .ama eıtslltmeye kot' 
mUl!ftur. Ke9i.f bedeli 167 bin 756 
ra 67 ıturtı,tur. nk teminatı 9637 
ra 79 kuı'uftur. şartname keşif 
projeler 839 ınmı,tur. ve M. lııl. ~ 
Satmalma KomiByonunda.n alınır. 
ailtme 9/Şubat,1938 çarşamba 
ia&t 15 te M. lıl. V. Satınalina 
mİ8)'0nunda yapdacalrtrt. Eksilt.Jlll 
ye girecekler kanunf teminat ve 2~~ 
1ayrlı kanunun 2 ve 3 üncü nıaOU"! 

Jetinde yUili ~erle idaii ~ 
menin 4 üncli maddesinhı "P'" bkı'J 
amda yazılı belgelerle birlikte ~ 
mektuplarml eksiltme saatinden beJll 
ınehal bir saat evvel Ankarada Jl:l 
M. V. Satınalma Komisyonuna "'] 
ineleri. "706,, "351" 

• . . 
750 ton 87 oktanlık benzin pa 

lıkla eksiltmeye konulmuştur. T 
min edilen bedeli 225000 lira ol 
ilk teminatı 12500 liradır. IhaleSi j 
şubat 938 çarpbma günü saat 15 
dir. Şartname 1125 kuruf mukab 
de M. M. V. Satmalma komisyon 
dan alınır. Eksiltmeye glrecekl 
2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü -sor,; 
derinde istenilen belgelerle birl~ 
ihale günil ve saatinde Ankarada 
M. V. Satınalma komisyonunda 
zır bulunmaları. "714 .. "565 .. 

• 
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TAN 
Gündelik Gazete 

---0----
,.AN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
ıeyde temiz, dUrUet, Hmlmt olmak, 
karlın ııazetHI olmıya çalıımaktır. 

--O-

ABONE BEDELİ 
TUrklye 

l400 Kr. 1 Sene 
'150 111 e Ay 
400 , 3 111 

150 111 1 111 

Ecnebi 
2800 Kr. 
ll500 111 

800 111 

300 111 

~illeUerarası posta ittlhııdına dahil ol
nııyan memleketler için 30, ıe, 9, 3,5 li
radır. Abone bedeli peşindir. Adres de
ğiştirmek 25 kuruştur. Cevap için mek
tııplara 10 kuruşluk pul UAvesi IA:wndır. 

1GONON MESELELERi 

Turistlik Bölge 
Atatürk, İstanbul yakınlannda bir 

P.la~ kasabasının, Yalovada bir su §eh
rı_nın temellerini attı; Bursada yeni 
hll' kaplıca otelinin inşasını temin et
ti. İstanbul planı dahi, onun imar da 
"asını gerçekleştirecek eserlerden-
dir. ı 

Bu münasebetle İstanbulla birlik
te Marmara kıyılannda bir Turistik 
bölge meV%Uu ortaya atılmıştır. Ha
kikat te odur ki, asfalt ve otomobil, 
t~izın kıymet ve telakkilerini deiiş
tirnıiştir. Şimdi kimseden Nis'e git
ltlekte olduğunu duymazsınız: Yeni 
seyyah Cote d' Azure'e, hatta bunu 
bile dar bularak Fransaya gittiğini 
söyler. Tekerlek yüz, kanat dört yüz 
kilonıetre yapıyor: 19 uncu asrın an
laYtş ve ihtiyaçlan ile artık turizmin 
hiçbir meselesini halledemeyiz. 

. Türkiye tehirlerinin kusuru, ken
dilerinden uzaklaşılmak imk8.nının 
son derece azlığıdır. İstanbul dan Ka
tadenizin hiçbir tarafına ve Marma
taııııı hiçbir köşesine rahat gidemez
s~niz. İz.mite değil, Yakacığa otomo
b_ılle gelemezsiniz. Böyle bir şehir ta 
l'ih hazneleri ile dolu olsa, onu an
tak mahdut tarih meraklıları ziyaret 
eder. Spor ve merak ateşi ile yanan 
turist, kendini surlar içinde hapis ee
ta~ına mahkU:m etmez. 

lstanbul, İzmit, Yalova ve Bursa 
Planlan ve şehir imar hareketleri ay
tı ayn yapılmakta iken, bir de bütün 
bölge· · • b' • . ıçın umumı ır planlaşmıya ih-
hyaç var. Belki bu ilk bölge içine 
tennet Kocaeli, eşsiz Bolu tabiatini 
Ceçen bir yolla İstanbula bağlanmış 
olan Ankara da ilave olunabilir. Böy-
1~. bir bölge, her türlü kıymetleri ile, 
bu tün d .. d . ·ı . d. İ . . unya a mısı sız ır: çınde ta-
tih ve tabiat, deniz ve dağ, en eski ve 
en Yeni, eğlence ve tedavi, her türlü 
~eniz Ve kara avları, körfezler, göl -
eı-, sular, hulasa bin bir hevesli tu

ristin her isteğini tatmin edebilecek 
~erJey var.Yollar ve otellerle tamam 
arunış olan bu bölge, Türkiye için 
~enı bir döviz kaynağı, hem de yeni 
lllsanlığınuzı bütün cihana tanıtmak 
İçin en tesirli vasıta olacaktır. 

Bundan sonra ikinci bir bölge (me
~la Ege) sonra bir üçüncüsü (mese
. Akdeniz), nihayet Doğu bölgesi te

ı~s olunabilir. Bu suretle yalnız tu
~.stleri_n dolaşmalannı değil, her tür· 
ll bakıl ve münasebetleri kolaylaştı

tan, Tü.rkiyenin medeni inkişahnı sü 
ratle gerçekleştirecek olan imkinla
tı tenıin etmiş oluruz. 
Şüphesiz hepsi olacak: Biraz sabır 

~e •ziın! Ve bilhassa bütün emekleri 
~erinde sarfettiren, hiçbir enerji kay 

illa nıeydan vermiyen plan ve pro
Panı ve onlann ahlakı: Yani plan ve 
l>ronaına 't t' ı aa. 

Falih Rıfkı :ATAY 

SlVASTA· -----==-Fakir Çocuklara 

Yapllan Yardım 
C\ı~ıva~, (TAN) _ Şehrimizdeki ço

daJt . es_ırge~e kurumu, ilk ~ku:la~-
1 kırnsesız yavrulardan ikı yuzu-

tıe k'ırb 1 an bayramında elbise ve a-
~~kltaı:.•ı Yaptırmıya karar vermiştir. 
h l\'aı - Erzunun demiryolu inşaatı 
h &flnüdiit · muavini Haydar Sangin, 
u" l'nakaat}a kısım amirlerinden 504 

4ra toplayıf> kuruma teslim etmiştir. 
ıiorı~a liied~~i fakir çocuklara da 

F' ıralık yardımcı.~ bulunulmuştur. 
So ev~ipaşa okulu hi.ınaye heyeti de 
tad Çocuğa elbise temir~ine çalışmak

ır. 

8 
Şehrin Müatakbel Planı 

beı ıvas, (TAN) - Ankar.;iya giden 
taıt:{e r e.isi Adil, şehrimizin müs
Y~ptlrıtl!nının Nafıa Vekaletince I 

{lCfl~nı buraya bildirmistir. 

A bbaaoğullan devletini kuranlar, ona 
anzaaız ve f aaıluız tam bet uır ya

f&Jll& imkanlarını verenler Bennekofu)l&n 

idiler. Bu Belhli Türk ailesi Abbasi H&ne

danınm içine girmit, onlara sütünü, haraini 
ve bütün enerjisini vermitti• 

Bermeklilerden büyük ve dMıi vezir Yahyanın oğ· 

lu Fazl ile Harunürreşidin kırkları karışmıştı. Fazl, 

Reşitten bir hafta evvel doğmuştu. Fazl'ın anası, bir 

göğsünü oğluna, öbürüsünü de Reşide verirdi. Reşi

din anası Hayzaran da göğsü üstünde ayni zamanda 

bu iki körpe başı okşardı. Bunlar süt kardeşi olmuş

lardı. Reşit büyüyünce Y ah yanın kucağında terbiye 

gördü. Ona: 

- Babacığım! derdi. 

Yahya Reşide hilMeti aldı, ken
disi hükumetinin başında çalıştı. 

Oğullan Fazı ve Cafer evvela Do
ğu ve Batı bölgelerinin umumi va
lileri, sonra da nöbetleşe vezir ol-
dular. Cafer Abbasoğullarına mü- .. 
vazeneli bir bütçe verdi. Cafer, Re
şidin Sikke Nazın olduktan sonra 
İslimi devrin en iyi paralan basıl
dı. Cafer kendi adını da paraların 
üstüne bastıran ilk vezirdir. Onun 
177 de kesilmiş altmlann ve 180 
den 186 ya kadar "Rey= Muhamme 
diye" de eümüşlerin üstünde adı 
vardı. 

T ürk sütü ve terbiyesi Reşi
din kanındaki ihtiras zehi

rlni tamamen yıkayamamıştı. Bu 

kan bir anda kendisine süt, emek, 

terbiye ve taht veren bir aileyi 

içinde boğmuştu. 

islim Tarihinde 
Aşk· :~ Faciası Bir 

-~~H.~. 
Bütün meziyetleri ve iç güzel_ 

tiklerini kendinde toplayan Cafer 

kadın kalplerini büyüleyen çok ya

kışıklı bir erkekti. Reşit; süt kar

deşi ve sonra da vezir ve darpha

ne nazırı olan Caferi yanından a

yırmazdı. Kız kardeşi Meymuneyi 

de Cafer kadar severdi. Sülün en
damlı, ceylan bakışlı ve fildişi 

renkli Meymune yirmi yaşının bü
tün ihtiraslarını ve taravetini sa

rayın kalın kafesleri ve sağır du

varları arkasına hapsetmişti. O ya

bancı hiç bir erkek görmemişti. 

Reşit sevgisini bir elmaya benzeti

yor ve Caf ere : 

- Bunun yansı sen, yansı da 
Meymilnedir diyordu. Bu iki gen-

cin sofrasında ve sohbetlerinde 

birleştiklerini görmek istiyordu. 

Abbasi sarayı gibi bizzat Harunür

reşit te kaça göçe ehemmiyet ve
rirdi. Nikahsız bir kızın yabancı 

erkekle saatlerce süren müsahabe
lerini hoş görmüyordu. Bir gün: 

- Cafer dedi; Meym.Uııeyi sana 

nikfilılayacağıın. Fakat o kadar ... 
Bu meşru bağ ikinizi yalnız be

nim karşımda birleştirebilecektir. 

B irisi erkekliğin, öteki d~ill-
ğin en ateşli çağını yaşıyan 

bu iki genç Reşidin saz, söz ve iç-

ki alemlerinde beraber bulunu

yorlardı. Caier gibi Meymune de 

Reşide söz vermişti. Reşit te bu söz 
!erin tutulacağından emindi. Fakat 

içten gelen ve gemlenmiyen bir a

lev bu iki genci sarmıştı. Onlar aşk 
denilen tatlı alevin içinde eriyor

lardı. Bunlar yakut ve zebercet 

kadehlerle yıllanmI§ nar şarapla ... 
nnı içerlerken buluşan nazarları 

içlerine sıcak bir eksir boşaltırdı. 
Bu durum sekiz sene kadar sürdü. 

lngiliz Karikatürü: 

Reşit Caferden emindi, sarayının 
kapılarını gece ve gündüz, kayıtsız 
ve şartsız Cafere açmıştı. Reşidin 

sarayı Medine-tüs-selam kapısının 
doğusunda Dicleyi göğüsliyen tatlı 
bir meyil listünde idi. Sarayın baL 
konlan Diclenin batısındaki Ber
mekoğullan köşklerini görünüş 

çerçevesinin içine ahyordu. Ber
mekliler kanlarile, alınterlerile ve 
emeklerile kurdukları Abbasi hi-
18.fetinin gidişini pekiyi bulmuyor-

lardı. Horasan Türklerinin eliyle 
kurulan bu devleti Horasanda ve 
Horasanlılarla yaşatmak istiyor
lardı. Hakimiyet ve egemenliği gel 
diği yere götürmek iç arzuları idi. 
Harun bunu sezmişti. O Bermeko-
ğullarının ihtişamını, bütün Türk 
ve İslam aleminin sevgilerini üst
lerine çektiklerini gördükçe kendi 
kendine: 

. - Halife ben değil .. onları .. di
yordu. İçine bir kurt girmişti. Ha
disenin sonunu Diyab Atliydi'nin 
şimdiye kadar dilimize çevrilmiş 
"İlam-ün-nasi Lil-beramike" adlı 
kitabından tercüme edeceğim. Yal
nız Kitab-ül-Fahri sahibi gibi eski 
müellifler Reşidin kız kardeşinin 

adını Abbase olarak kaydettikleri 
halde yeni m8.hazim onu Meymfuıe 
olarak göstermiştir. 

A tliydi anlatıyor: 
Bir gün Reşit Cafere : 

- Ben kız kardeşim Meymı'.i.ne
nin bulunmadığı meclislerden o ka 
dar haz etmiyorum. Ben onu ya
nma çıkabilmesi için sana nikah-
lıyacağım. dedi ve bunu da yaptı. 
Meymune Caferi derin bir aşkla 
sevdi. Her gece Cafere çeşit çeşit 
cariyeler hazırlıyan bir kadın var
dı. Ona gitti, kadını paraya boğdu 
ve bir gece Cafere cariye gibi çı
karıldı. Sabaha yakın bu cariye Ca 
fere: 

- Ben Meymuneyim. Seni bü
tün kalbimle seviyorum. Fakat sen 
bu sevgime yabancı kalıyordun. 
Hem sen benim şer'an kocam de-

Rulet masa•ı ba,ında: Acaba fU ihtiyar dünya 
nerede karar kılacak ? .. 

ğil misin, işte yanındayım. 
Cafer Meymunenin hümmalı ba 

şını göğsünde ııltarken' ağlıyan bir 
seıle: 

- Eyvah Meymune! Bent de 
kendini de yaktın. diyordu. Reşi
din geni§ itimadı önünde bu emri 
viı.ki senelerce devam etti. 

R eşit Caterin parlak bir av 
alayı ve Bermeklilerin 1rak 

topraklarında biribirine zincirleşe. 

rek devam eden mamur çiftlikleri
ni gördükten ve hapsedilmek üze.. 
re gönderdiği bir Talibinin de Ca
fer trafından serbest bırakıldığını 
tesbit ettikten sonra içindeki şüp
he kurdu tahribatını arttırdı. Bir 
gün derdini kansı Zübeydeye açtı. 

Eminin annesi Zübeyde Memu
nun bir Türk olan annesini daha 
çok iltizam ettiği için Cafere arşı 
derin ve yenilmez bir kini vardı. 
Fırsattan istüade etti ve anlattı: 

- Sen o Caferi sarayımıza sok
tun. Fakat o senin kız kardeşine 
ihanet etti. Yedi senedenberi o
nunla gizlice buluşuyor .. Meyrnu
nenin ondan Uç çocuğu oldu. Birisi 
6, birisi beş yaşında, birisi de öldü. 
Dördüncüsü de karnında .. : Yaşı
yan çocukları senden gizli tutmak 
için Medineye gönderdiler. Sen 
Caferi harimimize soktun, o gece 
gündüz serbestçe saraya girmek 
imk'anını buldu. 

R eşit Zübeydenin bu tezviri-
le zehirlendikten sonra bir 

denbire ayağa kalktı. Dışarıya çı
kıyordu. Zübeyde sözlerine devam 
ediyordu: 

- Sen şimdiye kadar yabancı 
bir erkek görmiyen dünyanın en 
güzel bir kızıru, Allahın halifele
rinden birinin kızını en güzel bir• 
erkeğin yanına serbestçe ~ıkardın. 
Şimdi de ateşle odunu bir araya 
getirenlerin cezasını çekiyorsun ... 

Reşit dudaklarını kemirerek Zü.. 
beydenin yanından çıktı ve kendi 
odasına çekildi. Biraz sonra hade
me başısı Mesruru çağırdı ve şu 

1 emri verdi: 
T - Çabuk bana yatıııdan evvel 

becerikli on işçi ile iki u~ ha
zırla ... 

Mesrur katı yürekli ve kan içici 
bir adamdı. Yatsı zamanında iste
nilen adamları getirdi ve Emirül
miltninine ha1*r verdi. Reşit: 

- Hep beraber beni takip edi
niz, dedi ve sarayın öbür köşe
sinde bulunan Meymılnenin dair~ 
sine geçti. Yalnızca ve ansızın Mey 
munenin odasına girdi ve Meymu
nenin, kamı bumunda gebe oldu
ğunu gördü. 

Q na hiç birşey söylemedi. 
Yalnız kendiaiyle beraber 

giren iki uşağa emir verdi : 
- Bo~azlayın l\lDU ... Meymftne 

bir kuzu glbl boiazlandı . Bütiln 
lza111 kaaaplık koyun gibi parça
landı. Oradaki bir sandığa pastır· 
ma gibi baaıldı. Bütün mücevhe
ratı ve kıymetli elbiseleri de içine 
konarak kapağı çivilendi. Bundan 
sonra Reşidln kanlı sesi yükseldi: 

- Mesrur Mesrur! getir onlan 
da.. 
Derhal içeriye kazma, kürekli on 
işçi girdi... Meymunenin odasının 
tam ortasına suya kadar inen bir 
kuyu kazıldı. Sandık bir iple içine 
sarkıtıldı ve üstü toprakla örtüldü. 
Reşit bütün bu ameliyeyi bir kür
süden seyretti. İş bitmişti. Onları 
çıkarttı, kapıyı bizzat kilitledi ve 
anahtannı Mesrura uzatarak: 

- Bunu ben senden isteyinc~ 
ye kadar sakla, dedi. Sonra sara
yına döndü. Yerine oturdu. 

M esrurla iş ve suç arkadaşları 
on iki adam kar~ında el 

pençe divan duruyorlardı. 

- Mesrur, dedi. Bunlan götür, 
ücretlerini ver . 

Mesrur bunları karanlık bir deh
lizden geçirdi. Esrarengiz bir oda
nın önünde durdurdu ve ücretleri
ni vermek için birer birer içeriye 
çağırdı. Bunlar ücretlerini alarak 
öbür kapıdan çıkıp gitmek üzere 
bu odaya giriyorlardı. Mesrur her 
gireni boğazladı ve hazırlanan çu
vaj.lara koydurdu. Üstlerine de a
ğır taşlar yerleştirdi. On iki çu
val gecenin zifiri karanlığında 

Didenin homurdanan dalgalarına 
birer birer bıraktılar .. Mesrur sa
bah olmadan Reşidin yanına dön
dü: 

- Emirülmüminin, hepsinin he
saplarını gördüm dedi. 

Reşidin programı t~amlanmış
tı. Üçüncü emrini de verdi: 

- Mesrur şimdi sarayın mey
danına geç ve orada gün doğma
dan evvel (Kubbei Türkiyye) yi 
kur. 

Ne olacağım kimse bilmiyordu. 
Ertesi gün perşembe idi. Horasan 
umumi valiliğine tayin edilen Ber
mekoğlu Cafer muhteşem bir a_ 

layla burada kabul edilecekti. 
Facianın ikinci perdesini gele

cek yazımda açacağım. 

loRDUDA: 

Küçük Bir Çocuk 

Yangında Yandı 
Ordu (TAN) - Selimi ye mahalle

sinde Hacı Mehmet oğlu Çapulacı 
Salimin evindeki sobadan çıkan ateş 

neticesinde ev tamamiyle yanmış, be 
şikte uyumakta. bulunan Salimin üç 

aylık kız çocuğu kurtarılamıyarak 

kül haline gelmiştir. Yangın, yanı
bapndaki tüccardan Sofu oğlu Dur
suna ait üç katlı yeni tamir edilen 
içi yağlı boyalı eve de sirayet etmiş, 
onu da klnıilen yakmıştır. Zarar dört 
bin lira kadar tahmin edilmektedir. 

D 

Yeni Cemiyetler 
Layihasına Göre 

---0-

Yasali Olan Cemiyetler. 
Tesbit Edildi 

Ankara 30 (Tan muhabirinden)~ 
HilJct'.'ımetin Mecliae verdiği yeni ce
miyetler kanunu 14ylhası, Meclis da
hiliye encümeninde görü,illUp son 
feklinl almtf bulunuyor. Önümüzde 
ki toplantı gUnlerinde bu llylhanm 
kanun haline gelmeal beklenmektedir, 

Yeni IAyiha, cemiyeti şu suretle 
tarlf ediyor: 

"Kazanç paylaımaktan başka bir 
maksatla ikiden ziyade §&hsın bilgi
lerini ve faaliyetlerini devamlı bir 
tekilde ortaya koymalarından mey • 
dana gelen heyete, cemiyet denir.,, 

Layihaya göre, bir cemiyetin ni
zamnamesinde şu hususlann açık bir 
surette yazılması lazım gelmektedir: 
Cemiyetin ad1, rnerkezi, uğraşacağı 

rnevzu, kuranların isimleri, meslek
leri, cemiyete girme ve çıkına şart
lan, şubeler ve salahiyetleri, umumi 
heyetin kurulma ve çalışma şekille
ri, salihiy~tleri, azanın en çok vere
celi iştirak hissesi (ki, bu miktar 100 
lirayı geçemiyecektir), ve hesap işle
rinin ne suretle görüleceği ... 

Siyasi cemiyetler, nizamnameleri· 
ni doğrudan doğruya Dahiliye Veka 
!etine göndereceklerdir. 

LAyihaya göre, şu maksatlarla ce
miyet kurulamaz: 

1 - Devletin hükmJ tamamiyeti· 
ni ihlile çalışan cemiyetler, 

2 - TetkilAtı Esasiye kanunu.muz 
da yazılı devlet rejimne aykırı olan 
cemiyetler, 

3 - Kanunlara, umumi emniyet 
ve asayife, umumi edeplere ve ah
lA.ka muğayir bulunan cemiyetler, 

4 - Siyasi veya milli birliği bo
zan cemiyetler, 

~ - Din, mezhep ve tarikat ~ 
lanna dayanan cemiyetler, 

6 - Yerlilik ve yabancılık gibi va
tandaşlar arasında ayrılık uyandıran 
cemiyetler, 

7 - Her ne şekil ve nam altında 
olursa olsun mıntakavi nıaksat gü
den veya unvan taşıyan cemiyetler, 

8 - Aile, cemaat, ırk, cins ve sı
nı! esasına veya adına istinat eden ce 
miyetler, 

9 - Her ne maksat ve suretle olur 
sa olsun gizli tutulan maksat ve ga
yeBini saklıyan cemiyetler. 

Cemiyetler, askerliğe ha.miayıcı 

talim ve terbiye ~lerile meşgul ola
mıyacaklardır. Ancak Vekiller He
yeti, bu iflerden bir kısmı ile meşgul 
olabilmek ıalihiyetini münasip gör
düğü cemiyetlere verebilecektir. 

Kanun talebe cemiyetlerini de, ay
n bir madde halinde zikrederek bun 
lann ne suretle kurulup, ne şekilde 

çalışabileceklerini tayin etmektedir. 
Buna göre, talebe cemiyetleri bulun
dukları mektebin, fakültenin, ensti
tünün idaresine karşı, maksat taşı
mıyacaklardır. 

Bu cemiyetlerin, her ne şekilde ~ 
lursa olsun, siya.setle iştigalleri de ya 
sak edilmektedir. 

Bir de, uluorta her cemiyete "Mil
li,, kelimesini kullanmak yasak edil
mektedir. Bir cemiyet, ancak Vekil
ler Heyetinin müsaadesile adının ya
nına "milli,, kelimesini ilave edebile
cektir. 

Cemiyetlerin merkezlerine her ne
vi silah sokmak ve depo etmek mem 
nudur. Ancak, avcılık maksadile te
şekkül eden cemiyetler müstesnadır. 

FİNİKEDE: 

Bir Sahtekar Suç 

Üzerinde Yakalandı 
Finike, (TAN) - Bir müddet f!'l· 

vel !nönü vapurunndan çıkarak ye. 
gane otellmiu gelen ve "Türkiye Cüm 
huriyeti umum gazeteler muharriri 
Hasan Yazar,, olduğunu söyliyen bir 
adam, buna herkesi inandırdığı için 
hüsnükabul ve hatta hürmet görmüş, 
yakında saylav olacağı hissini de ve
rerek herkese terfiler vadetmiştir. 
Ayni gün, 1stanbulda çıkan bir ga
zete namına abone yazmış, ertesi 
gün Elmalıya otomobille hareket et
miştir. Fakat, bu adamın bir müddet 
evvel Manavgatta Sıtma mücadele 
müfettişi hüviyetile gezerken tevkif 
edildiği ve dört ay evvel Antalya ha 
pisanesinden mahkumiyetini bitirip 
çıktığı, asıl isminin Maksut Cemil ol
duğu anlaşılrnıt ve tevkif edilmiştir. 

Maksut Cemil, gazeteye abone yaz 
mak bahanesile hakimi de dolandır
dığı için muhakemesi başka verde ııö 
rül~Pktir. 
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Şimeling Galip Geldi 
Ağır siklet diinyn şampiyon

luğu için önümüzdeki Haziran 
ayında Amerikada zenci Coe Lu
viz'le bir maç yapacak olan Al

' man Şimeling dün akşam llam-
burgta 20,000 seyirci önünde 
Cenubi Afrikalı Ben Ford'la bir 
maç yapmış ve puvan hesabiyle 
kazanmıştır. 

l Şilt Maçı : 

Güneş Takımı 
Fener Yılmazı 
2-0 Yenebildi 
Dün muhtelif statlarda şilt maçla

rına devam edildi. Taksim Stadında, 

- ... 
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I lava Kupası Maçında 

G. Saray, Beşiktaşa 
Dün 2-3 Mağliip Oldu 
Dün, Tayyare kupası final maçı· 

111 büyük bir kalabalık önünde Beşik 
taş - Galatasaray takımları oynadı
lar. Tafsilatını Galatasaray - Beşik

taş maçından sonra vereceğimiz Gü
neş - Feneryılmaz maçı ilk oyun ola
rak oynandı ve Güneşlilerin 2 - O ga
libiyeti ile nihayetlendi. 

~----~~~~~~--~~~~.:.a ı Beşiktaş - Galatasaray maçından 
: Yazan: Stella Harrison Çeviren: C. Kabaa ijaçh İ 
w n 11111n 11111111111111 ı. • • m 1111111u11111n nııa 

Bu maçtan sonra, Beşiktaş - Gala
tasaray takımları sahaya çıktı. Ta
kımlar şu şekillerde tertip edilmişti: 

Beşiktaş takımı: Mehmet - Farukı 

Hıristo - Fuat, Feyzi, Rifat - Eşref, 

Şeref. Hakkı. Mazhar, Hayati. 

evvel hakem Halit Galipin idaresin
de oynanan Güneş - Feneryılmaz 
maçının ilk devresinde Feneryılma
zın kesif müdafaası Güneş muhacim
lcrine bir golden fazla arttırmamı
ya muvaffak oldu. 
Güneş hücum hattında rakibin mü 

dafaa kesafetini dağıtacak bir tabiye 
kullanan bulunmadığından birinci 
devre 1 - O Güneşin lehine bitti. 

ikinci devrede Güneş hücum hat
tında dünkü oyuna ve rakibe naza
ran uygun olan tfı.dilat yapıldı. 

Bu devrede de daima ağır basan 
GuneşliJcr bir hayli şiltleri havaya 
dikerek kaçırdılar. 

G erda yaza bayılırdı. Opset 
köyünün bütün erkek takı

mı o mevsimde köyde toplanırlar
dı. Çünkü yazın ağaçların suyu yü
rürken, ağaçlar büyürken. ağaç 
kesmek olmazdı. Erkek kardeşleri 
o zaman, bu güzel kız karıieşlerini, 
dansctmek için komşu köylere gö
türürlerdi. 

ru akmıya başlayınca. duruyor. ırii 
ratle ötekine akıyor ve saat rakka
sı gibi bir birine, bir ötekine gidip 
geliyordu. Kız ne birine, ne öteki
ne kıyamıyordu. Kız duyduklanm 
bugün açık açık söyledi. "İkinizi 
de seviyorum dedi. Biraz bD"akı.. 
mz. içimi iyice dinliyeyim, karar 
veririm." 

Galatasaray takımı: Sacit - Adnan, 
Reşat - Fazıl. Salim. Eşfak - Danyal, 
Haşim, Bülent, Siıleyman. Necdet. 

Hakem, Adnan Akının düdüğü ile 
iki taraf ta sıkı akınlar açmak azmile 
ileri atıldılar. On dakika kadar ne 
Beşiktaşlılar, ne de Galatasaraylılar 
kati bir hakimiyet tesis edemeden 
uğraştılar. 

Beıiktaşa yenilen Galtacaray takımı dünkJ kadrosile ••• 

Frikikten Salahattinin çektiği pek 
sıkı ve isabetli şüt ikinci golü Günel şe temin etmiş oldu. 

Güneşin 2 - O galibiyeti ile maç 
bitti. 

Hazirandı. Denizden yüz metre 
yüksekte göklere kurulmuş gibi 
duran bir göl vardı. O gölün kena
nnda Vand köyü vardı. Gerdayı 
ağabeyleri o gün oraya götürecek
lerdi. Ağabeyleri gibi oduncu ve 
ağabeylerinin canciğer arkadaşla
nndan Flaam kardeşler, yani Bir
ger ile Erik te oraya gelip dan
sedeceklerdi. 

Günler geçiyor, yaz gidiyor, 
kış dolanıp geliyordu. Yaz 

kuşları daha mesut ve güneşli Ce
nup ellerine doğru gitmek üzere 
kurşuni göklerden aynlıyorlardı. 
Kız da (evet) le <hayır) arasına sı
kışıp kalmış, sararıp soluyordu. 
Kardeşlerin ikisi de ya biri yahut 1d 
ötekisi lehinde ondan bir karar la
temekte ısrar edip duruyorlardı. 
Artık adamakılh uzayan kış gece
leri esnasında kız düşünceye da
lıyor, sağa koyuyor olmuyor, eola. 

tişerek. ikinci golü de attı. r·-
Birinci devre. Beşiktaşın 2 - 1 ga-1 Bakırköyünde • 

10 uncu dakika: tık tehlikeli hücu 
mu, Galatasarayın sol içi. gerilerden 
kopardığı bir topu aradan uzatarak 
açtı. Kale ağzında topa tekrar yeti
§ell Galatasaray sol açığı, ayağına 

şütü uydurduğu bir sırada karşısına 
çıkan Beşiktaş müdafii yüzünden to
pu ağlara atamadan döndü. 

Hbiyeti ile nihayetlendi. • 

Bu hticumu müteakıp, Beşiktaşın 
sıkı bir gayretini seyrettik. Fakat, 
bu hucum da Galatasaray muavin 
hattı hizasında kesildi. 

12 inci dakika: Beşiktaş, sol içi va. 
aıtasile Galatasaray muavin hattını 
aşmıya muvaffak olan bir akın daha 
açtı. Hakkı. Galatasaray kalecisinin 
tam karşısından sıkı bir şüt çektiği 
halde. kalecinin tesadüfi vaziyeti do
layısile gol yapamadı. Bu akından i
tibaren oyun altı dakika kadar iki ta
raf için mütevazin ve ortalarda de -
vam etti. 

18 inci dakika: Galatasaray sol a
çığı arkasındaki muavinden uzun bir 
pas aldı. heri fırladı. Kale ağzına 
doğruldu. Kaleci ile hemen hemen 
karşı karşıya geldi. Fakat avucuna 
attı.Bu tehlikeli vaziyeti aUatanBeşik 
taşlılar, uzun vuruşlarla ve kafa ke
aişlerile saha ortalarında hakim gö
ründüler. Yalnız topu rakibe göre 
tanzim edip gol yapacak şekilde ku1. 
lanamadıklanndan heyecanlı dakika 
lar yaratamıyorlardı. 

Galatasarahlar ise, Beşiktaşın ha
v adan oyununa kapılmış bir vaziyet
te maçın idar~sıni bırakmış halde i
d iler. 
ilk goller: 

İkinci devre: Bu devrenin bidaye
tinde Beşiktaş, sağlam başladı. Fa -
kat. çok geçmeden oyunun idaresini 
Galatasaraya kaptırdı. On beş dakika 
kadar Galatasaray hücum hattının 

geniş ve rahat manevralarını seyret
tik. Beşiktaşın ne muavinleri ne de 
müdafileri topu söküp çıkaramıyor
lardı. 

38 inci dakika: Galatasaray soldan 
ilerledi. Ortalanan topu Galatasaray 
merkez muhacimi sol iç yerine kayıl
mış bir vaziyette iken kaptı. Önüne 
çıkan iki müdafii mukemmel aşırdı. 
Ve isabetli bir vuruşla ikinci bera
berlik golünü çıkarmıya muvaffak 
oJdu. 

Galatasarayın haklın bulunduğu 

bu dakikalarda atılan ikinci gol. Be
şiktaşın talihinı gösterir gibi oluyor. 
du. San kırmızının tazyikinden kur
tulup mukabil hücuma bir türlü ge
çemiyen Beşiktaslılar beş dakika ka-

(Arkası 7 incide) 

Gayrif edereler: 

Şişli Takımı Dünkü 

Maçta Yenildi 
Taksim Stadı Müdürlüğü tarafın

dan gayrifcdere klüpler arasında ter
tip edilen lig maçJanna dün sabah 
Taksim Stadında devam edilmiştir. 

Birinci maç Şişli - Galataspor B. 
takımları arasında yapıldı ve O - O 

berabere nihayetlendi. 
30 uncu dakika: Galatasaray hü- . . 

h ttı 1 d Sağ . ğ ğı İkıncı maç Kurtuluş - Arnavut-cum a can an ı. ıç, sa açı 

besledi. Galatasaray sağ açığl güzel. köy B takımları arasında yapıldı ve 
bir ortalayış yaptı. Merkezde Bülent 1 - 1 Berabere nihayetlendi. 
gelen pası vole bir şiltle birinci Üçüncü maç Şişli - Gnlataspor bi 
gol olarak kaleye soktu. rinci takımları arasında yapıldı ve 

Galatasara),n bu golü o dakikaya büyük bir sürprizle neticelendi. Gay 
kadar gol yapmak vaziyetlerini dik- rüederelerin en kuvvetli klüplerin
katli kollamıyan Beşiktaşlılara biraz 
ıuur getirmiş oldu. 

33 üncü dakika: Hakkı sağ iç Mu
zaffere kale yakınlarında rahat bir 
t op geçirdi, Muzaffer beraberlik go
liinü attı. 

den olan Şişli, Galataspor oyuncula
nnın canlı çalışması karşısında daya 
namıyarak 1 - 3 mağlllp oldu. 

Dördüncü maç Kurtuluş - Arna-

Barutgücünün 

Kazandığı Maçlar 
Dün Bakırköyünde Barutgücü sa

hasında yapılan futbol maçlarında 

Sirkeci İdmanyurdu ve Barutgücü A 
takımlan arasındaki maçta 7 - 2 Ba 
rutgücü galip gelmiştir. 

Ayni klüplerin B tak1mlan arastn 
daki maçta yine 2 - O Barutgücü 
galip gelmiştir. 

Genç takımlar arasmdaki maç ta 
3 - 2 yine Barutgüci.ınün galebesiy
le neticelenmiştir. 
Öğleden evvel Bakırköy Rum takı

miyle - Yeni Pera arasındaki kar· 
şılaşmada Bakırköyfüler Yeni Pe. 
ralılan 4 - 3 yenmişlerdir. 

Bu hafta bu suretle Bakırköy için 
bir galebe haftası olmuştur. 

Maçlar havanın güzelliğinden de 
istifade eden kesif bir halk tarafın-

dan takip edilmiştir. 

STADLAR : 

Futbol Sahaları 

Teftiş Edüliyor 
Türk Spor Kurumu tararınclan 

şehrimizdeki klüplere ait sahaları 
teftiş etmek ve eksiklerini tcsbit e
der~k rapor vermek uzere Spnr Ku
rumu mimarı Şinasi şehrimize gön
derilmiştir. Mimar Şinasi. dün ının
taka memuru Halit, Tüccarba~!oğlu 
ile birlikte Davutpaşa. Topkapı. Ka
ragümrük, Eyüp ve Kasımpaşa klüp
lerinin sahalarını teftiş ederek bazı 
notlar almıştır. Beykdz klübünün 
mab olan Beykoz çayırı da bu hafta 
içinde tetkik edilecektir. 

Spor Kurumunun yardımı ile ya
pılacak olan bu sahalar Bay Şinasi
nin raporundan sonra umumi merke
zin bütçesinden ayıracağı para ile in
şaata başlanacaktır. 

Atletizm: 

Dünkü Kır Koşuları 

Dün Beşiktaş stadında, geçen haf 
ta berabere neticelenen Vefa - Ka 
sımpaşa şilt maçı tekrarlandı. Oyu
nun daha ilk dakikalarında Muhte
şem vasıtasile Birinci sayısını ya -
pan Vefalılar ilk devreyi 2-0 galip 
bitirdiler. ikinci devre her iki tara
fın canlı hücumlarile geçti ve takım 
lar biribirlerine ikişer gol yaptılar. 
Neticede Vefalılar maçı 4-2 kaza
narak Kasımpaşayı tasfiyeye uğrat
tılar. 

Dün Fenerbahce stadında da şilt 

maçları yapıldı. Birinci oyun Fener
bahçe ile Süleymaneye arasında ya
pıldı, neticede Fenerliler 6-1 galip 
geldiler. 

!kinci oyun Karagümrükle Doğan 
spor arasında yapılacaktı. Fakat Do 
ğanspor gelmediğinden Karagürnrük 
hükmen galip sayıldL 

ikinci Küme : 

Maçlara Dün da 
Devam EdUdi 

Dün Şeref Stadında ikinci küme 
Jip marlanna devam edildi. 

Günün birinci maçı saat 9,30 da A-

Hisar ve Ortaköy arasında yapıldı. 

İlk devreyi Hisarlılar 1 - O galip 
bitirdiler. ikinci devre rüzgan leh
lerine aJan Hisarlı tar Ortaköyün pe 
naltıdan yaptığı bir sayıya mukabil 
iki sayı daha yaparak maçı 3 - 1 
galibiyetle bitirdiler. 

İkinci maç Davutpaşa ile Beyler
beyi arasında yapıldı ve neticede 
iki takım 1 - 1 berabere kaldılar. 

Üçüncü oyun Galatagençler ile 
Altınordu arasında yapıldı. İlk dev
re Galatagençlerin bir sıfır galebe
siyle nihayetlendi. ikinci devre Al
tınordulular hlıkim bir oyundan son 
ra üstüste iki sayı yaparak maçı 2-1 
galip bitirdiler. 

İki kardeş Gerdaya göz atar at
maz. ta canevlerinden vuruldular. 
Piknikin devamınca, en tatlı lok
maları. Gerdaya sunmakta bayağı 
biribirlerile yanşa çıktılar. Ye
mekten sonra saatlerce dansettiler. 
Sonra şarkı söyliyerek yola düzül
düler. Gerdanın köyüne döndüler. 
Çünkü dansetmek sırası ertesi gü
nü Gerdanın köyü köylülerinindL 

E rtesi sabah Gerda kendi e-
liyle ördüğü dantelalı ön

lüğünü ve kara güderi iskarpinleri
ni giydi. Sanşın saçları başında ı
şık salan bir bale idi. Kızla ilk 
önce dansetmeyi hem Erik. hem de 
Birger istedi. Yere bir madeni pa
ra attılar. Yazı tarafı Birgere çık
tı. İlkönce o danscdecekti. 

O pek ustahkla dansederdi. Kuv 
velti kolunu kızın beline sardı. 
Çok kere kızın ayaklan yerden ke
siliyordu. Kız kendini kapıp salı
veriyordu. Hareketin rüzgarı yü

koyuyor olmuyordu. Gözlerine uy 
ku girmiyor. üzülilyotdu. 

Bir gün Erile "Gerda galiba en 
usta ağaç düşürücüsü ile evlene
cek" dedi. Erik'in maksadı kencli
sile evleneceğini demekti. 

Birger: "Hayır a canım öyle şey 
mi olur. Ben herhangi bir ağacı se 
nin kadar çabuk baltalıyabilirim." 
dedi. 

Bundan kolayı yok, tecrübe ede

riz. Ben bir ağaça, sen bir ağaca 

dadanınz. Hangimiz daha evvel 
devirirse Gerdayı o alır. Olur mu? 

Bu işe Gerda çok memnun ol
du. Çünkü birinden birini müked
der etmek mecburiyetinden kurtu
luyordu. Artık iş ustalığa ve tali
he havale edilmişti. 

zünü yelpazeliyordu. Kız kendini K ış hayli ilerilemişt.i Kıralı .. 
bambac::ka bir alemde sanıyor. fırıl 1ı bir sabah Gerda kardeş-
fınl dönüyordu. Ikincl dansta leri ve hısım akrabasile. iki tah-
Erikle dansedecekti. Gerçi Erik tacı kardeşler de eş dostlarile. or-
ötekisi kadar dansın marifetlisi de- man yolunu tuttular. Beraberle-
ğildi. Fakat dik ve yüksek boyluy. rinde bir hakem bir de papas gö-
du. Dalgın. tatlı. upuzun bir bakı- türüyorlardı. Ağacı kim önce de-
§1 vardı. Gülümsiye gülümsiye ba- virirsc. Gerdanın hemen oracıkta . 
kışını boylu boyunca. gonle öyle onunla nikahı kıyılacaktı. Hakem 
bir akıtışı vardı ki, Gerda danset- ayni kalınlık ve ayni yaşta iki a-
mekte olduğunu bile unuttu. Üçün- ğaç seçti İki kardeş pınl pınJ bi-
cü dansta kız yine Birgere angaje lenmiş ,baltalarile biri bir ağacD 

idi. Kız bu üçüncü dansta Birgeri ötekisi de öteki ağacın başında yer 
tercih etmekte olduğunu için için aldılar. Ağacı evvela kim devire-
duydu. İkinci sefer olarak Erikle cek diye seyirciler merak içindey-
dansedeceği vakit, delikanlı dans- diler. Hakem işareti verecekti Her 
tan vazgeçip kendisiJe şöyJe bir kes bekliyordu. Hakem "Hay. 
gezinti yapmasını teklif etti. Kız da!" süzünün henüz ikinci hecası-
kabuJ etti. Konuşa konuşa bir sa-
ğa bir sola yürüdüler durdular. na varmamıştı kı çifte çakan bal-
Adamı dinlemek bir zevk oluyor- talar çoktan kütüklere iki kere vur 
du. Gerda ta neden sonra beşinci muşlardı. 

dansın Birgere ait olduğunu hatırla Don ağacı çelik gibi sertleştir-
dı. Fakat o kadar söze dalmışlardı mişti. Bütün yaz balta kullanma-
ki kız bir dans değil, üç dört dans makla pazıları hamlamış, ve elle-

safede yapıldı. Ve neticede Beyoğlu kaçırmıştı. ri yumuşamış iki delikanlının a-
Halkevinden Sergis 12 dakikada bi- O günden sonra delikanlıların i- vuçlan biber gibi yanmıya başla-
rlnci oldu. Puvan hesabiyle 13 sayı kisi de her gün Gerdanın köyü,..~ dı. Birger şaşmıyan bir gözle nok 
ile Beyoğluspor birinci. 35 puvanla gelir giderlerdi. hatta bazı gecele- tası noktasına nişan alıyor. tam 
Beyoğlu Halkevı ikinci, 39 puvanla ri yatıya bile kalırlardı. Kızın an- çalımına getiriyor. her vuruşta ko 
Galatasaray üçüncü oldular. nesi al{ac kesimi zamanı ,:?elince ca koca kıymıklan havalara uçu-

İkinci müsabaka ayni yerde ve delikanlılarm ikisinin de kıza ta. ruyordu. Fa.kat Erikin koJu daha u-
7000 metre mesafede yapıldı. Neti- lip çıkacaklarını sezmişti. Birinden zun olduğu için baltaya daha en· 

Beşiktaşın ikinci golü: 
vutköy birinci takımları arasında ya
pıldı. Her iki takım seri ve teknik Beyoğlu Halkevi tarafından tertip cede Galatasaraydan İbrahim 23 da- birisini seçmek hakkı kmndı. İşte gin bir dolanışla. daha fazla hıı 

edilen kır koşuları, dün iki katago- kika 43 saniye ile birinci Galatasa- bundan dolayı kızı anne serbest verebiliyor. ve daha derin işletiyor 
40 ıncı dakika: Hakkı kalecinin e- bir oyundan sonra bir buçuk saatlik ri üzerinde olmak üzere Topkapı - raydan Hüseyin ikinci ve Beşikta§- bırakıyordu. du. Maamafih ağacı kesmekte i-

Bnden yere yuvarlanan topu kala - didinmelerine rağmen beraberliği Maltepe arasında yapıldL tan Artin üçüncü geldiler. Puvan he- Ne var ki Gerda bir türlü ka- kisi de başb ldivorlardı. 
--~~ ~--~~~--~~~---~~~~~~~;.._~~~~~~~~~~~~~~_._-~--~~~~~~~-~--~~~~...ı...---~~~~~~~~~~~~~~__::_:..:..::...:.___::_~~~L.... ............. ~~~~~~-
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GİRESUNDA: ÇUKUROVADA: SÜRMENEDE: 

Dükkanların 
Kapanma Saati 
T esbit Edildi 

p tr J A F 1· t• Uydurma e o rama aa ıye ı 8. s·ı"hl 
Bat, dif, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrrlarmrzı derhal keser. lca hında günde üç kate alınabilir. 

H 1 D E 
. ır ı a a 

iZ a evam dıyor Yaralandı . 

::;:::~~;Eh~::::;'. Mı a~ ı LfMlı· uA~ Giresun, (TAN) - Fınn, kasap, 
balıkçı, pastacı ve şekercilerle yalnız 
sebze ve meyva satan dükanlar ve iş 
kanunu mucibince çalışmalan saate 
bağlanmış olnn müesseseler hariç ol
mak üzere bütün ticarethane ve ya
zıhanelerin sabahlan saat 7 ,5 ta açı
lıp, akşamlan 19 da kapanmalarına 
perakende bakali~e satanlarla ber
berlerin saat 21 e kadar açık kalma
sına karar verilmiştir. Bu karar 
mart sonuna kadar tatbik edilecek, 
sonra yaz mesai saatleri konulacak
tır. İş başlangıç ve bitim saatleri be
lediyece kuvvetli bir düdük vasıtasi
le ilan olunmaktadır. 

.Yeni Bir Müsamere Salonu 
Giresun, (TAN) - icabında 600 

kişi alabilecek şekilde yaptırılmış o
lan konferans ve müsamere salonu 
çok işe yarıyor. Burası, sinema gös
terilmiye müsait tertibatı da havidir. 
Gerek mektepliler ve gerek halkevi 
tarafından verilen temsiller için ar
tık bu salondan istüadc olunmakta
dır. 

Emniyet Amiri Değitti 
Giresun, (TAN) - Şehrimiz emni

yet amiri Osman Turknn ve Kırşehir 
emniyet amiri Atıf Afsan becayiş e
dilmişlerdir. 

GEMLİKTE: 

Köylerin Haritaları 

Tamamı ndı 

Gemlik (TAN) - Kasabamızın bu 
günkü haritası yapılmış bulunuyor. 
Yakında imar planının da yapılma
ıına başlanacaktır. Son teşkilata gö-
re merkez olacak köylerimizin de ha 
lihazır haritalarının yapılmasına baş 

!anılmıştır. Gemliğin en büyük kö
yü olan Umurbeyin haritası ikmal c
dilmiŞtir. 

Gemlik Y ollarmda l~retler 
Gemlik (TAN) - Nafia idaresi; 

Gemlik - Bursa, Gemlik - Orhangazi 
şaselerine arsıulusal yol işaretleri 
koymuştur. Böylece virajlar, yokuş
lar, şehir ve köy istikametleri göste
rilmiş, kilometre taşlan da tamam
lanıp tanzim edilmiştir. Kasabamız

dan sun'i ipek fabrikasına kadar u
zanan şose tamir edilmektedir. 

Gemlik Halkevi Açılıyor 

Alihoca Köyünde Birçok Havzalar 
Açıldı, Etütlere Başlandı 

Adana, (Tan muhabirinden) - İk
tısat Vekaleti, Maden Tetkik ve A
rama Enstitüsü petrol grupu tara
fından uzun zamandanberi Çukuro
vanın muhtelif sahalarında yapılan 

sondaj ameliyeleri hararetle devam 
ediyor. 

Petrol grupunun çalışmalanndan 
büyük ümitler bekleniyor. Alihoca 
köyünde devam eden araştırmalar, 

şimdilik sondaj ve etütten ibarettir. 
Bu işler için Amerikadan yeni geti
rilen sondaj makineleri çok büyük 
ve kuvvetlidir. Bu makineler saye
sinde 700 - 800 metre derinliklere 
kndar inmek kabildir. Bu makineler
le şimdilik sabit bir menfez açıl -
makta ve burada etütler yapılmakta 
dır. . 

Grupun, hergünkü faaliyeti fotoğ
raflarla tesbit edilerek: merkeze sık 
sık malUnıat verilmektedir. 

Bu araştırmaları mütehassıs Baro
la, idare etmektedir. Sondajlarda ça
lıştırılan ameleler için Alihoca kö-
yünde pavyonlar yapılmıştır. 

Sondaj boruları bittiği için birkaç 
gün evvel merkeze müracaat edile
rek boru istenmiştir. 

Yumuktepe hafriyatı 

Bitmek Ozere 
Adana, (Tan muhabirinden) - A

dananın cenubundaki Yumuktepe 
mevkiinde devam etmekte olan arke 
oloji hafriyatı şu günlerde bitecek
tir. Bu höyük üzerinde yapılmakta 
olan hafriyattan çok iyi neticeler el
de edilmiştir. Bu sahanın kazılışın
da evvela Bizans, İslam, Romen ve 

Grek eserleri ile karşılaşılmıştır. Haf 
riyat iki metreyi aşırıca Eti medeni
yeti devirlerine tesadüf edilmiştir. 

Milattan on, on bir asır evvelki 
Eti yapılan yıkık bir halde meyda
na çıkarılmaktadır. Burada, ayni za
manda tunç ve demir devirlerine de 
rastlanmıştır. 

Hafriyatı idare eden "Profesör Gars 
tank ve heyeti, şubat ayı içinde, bu
radan elde edilen etütler üzerinde 
atelye tetkikleri yapacaklar ve mart 
içinde Liverpool'a hareket edecek -
lerdir. Bu mıntakada ikinci hafriyat 
faaliyeti önümüzdeki birinciteşrin a
yında başlıyacaktır. 

İZMİRDE: 

Ecrimisiller Hakkında 

Bir Karar Veriliyor 
İzmir, (TAN) - Muhtelif seneler

de, hazineye ait milli emlakte otur
dukları için haklarında ecri misil ta
hakkuk ettirilen 15 bin kişiyi alaka
dar eden bir mesele, halledilmiştir. 
Şurayi Devlet, bu ecrimisiller için 
müruru zamanı bir sene olarak ka,.. 

bul etmşitir. 
Şimdiye kadar tahakkuk ettirilen 

ecri misillerin yekunu üç milyon li
raya yaklaşıyordu. Daha tahakkuk 
ettirileceklerle beraber bu yekunun 
on milyon lirayı bulacağı hesaplanı
yordu. Şurayi devletin müruru za
man olarak bir seneyi kabul etmesi, 
bütün bu vaziyetleri değiştirecektir. 
Maamafih karar henüz resmen bildi
rilmiş değildir. 

ken •ag bacagmdan agırca yaraJa:ı. " E u R n 
mıştir. Bura.da çocukların kendi yap 1 
tıklan uydurma suahlar1a yaraıan- ı Grip, Baş ve Diş Ağrlları, 
malan sık sık görülen vakal&rdcndır. 

Uçuruma DütüP öldü 1 Nevrafii, Artritizm, Romatizma 
Sürmene, (TAN) - Büyük Gerg'-'" 

köyünde Çakaloğullanndan Musta.. -::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~: 
fa kansı yetmiş yaşlanndn Fatma, ı # 
kardeşi Yakubun evine giderken uçu Saçlarınızı Dökülmekten Koruyunuz. ruma yuvarlanmı~, ölmüştür. 

Arazi Yazımı ve Vergiler 
Sürmene, (TAN) - Kazamızda 17 

ayda 63 cüzütam içinde 2988295 lira 
kıymetinde 40114 parça arazi yaztl-
mıştır. Bu neticeye göre eskisine nis
betle 490887 lira kıymetinde 30564 
parça fazla arazi vardır. ı 

Tahsilata gelince, yüzde hesabile 
yol 33, arazi 34, bina vergisi de 29 1 
nisbetindedir. 

1 
Vizera Köyünde Kız Kaçırma 

Sürmene, (TAN) - Büyük Vizera 
köyünde Yusuf, Kadir ve Mustafa, 
Güzelıoğullarmdan Muhittin kızı 14 
yaşında Gülizan geceleyin cebren ka 
çırmışlardır. 

Sürmene, (TAN) - Büyük Zimlô 
köyünden Süleyman oğlu Hüseyin, 
piştov tabanca ile öl.dürülmüştür. Ka 
til meçhuldür. 

BAFRA.DA: 

Feci Bir Yangın 
Bafra, (TAN) - Alaçamın Kalın 

Karaçukur köyünde Tongal oğlu 
Rahmi, evile beraber yanmıştır. 

"Doğru Söz,, Gazetesi 
Bafrada şimdilik, haftada bir "Doğ 

ru Söz,, adında bir gazete çıkarılmı
ya başlanılmıştır. Muvaffakıyet dile-

1 riz. 

Saç Eksiri 

KOMOJE 
Saçların köklerini kuvvetlendi 

rir. Dökülmesini keser. Kepek 
leri tamamen giderir ve bü 
yüme kabiliyetini artırarak saç 
lara yeniden hayat verir. Koku 

su lltif. kullanışı kolay bir saç 

eksiridir. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOCLU - ISTANBUL , ~ 

Muktedir Bir Mütercim Aranıyor 
İ•ta.nbulda çalıtan mühim bir tirket, Türkçeden Fransız· 

caya ve Fransızcadan Türkçeye pek iyi tercüme yapmağa 

muktedir bir memur arıyor. Yüksek m&af Yerilecektir. 
Kendilerinde iktidar görenlerin, iatidalanm ve ehliyet ve

sikaları suretlerini ''Umum Yazr itleri Müdürü - Posta kutusu 
Beyoğlu 2248,, adresine yollamalan temenni olunur. 

Talipler kırk Yatını tecavüz etmemit Ye hiç olmazsa Lise 
tahsilini ilanal etmit olmalıdırlar •.. 

la.beden vasıflan haiz olmay .. arm lüzumsuz yere müra
caat etmemeleri bilhassa ~a edilmektedir. 

Istanhııl Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

!~ 
KOMEDi KISMI,. 

saat 20.30 da 
Aynaroz Kadısı 

Komedi 6 tablo. Yazan: 

ERTUGRUL SADi 
TEK TiYATROSU 

Bu gece 

(Kadıköy • Süreyya)' ' . 
Gemlik (TAN) - Halkevimiz bu 

ayın 20 sinde açılacaktır. Yapılacak 
merasim esnasında, gösteri koluna ay 
nlmış olan gençler tarafından bir mü 
samere verilecektir. 

ı - Gıresunda müsamere ve konterans salonu. Z - imar plinı için hazırlıklara başlanan Gemliiin 
uzaktan görünüşü .• 

Celcu Musahip oğlu Shıemamıda 

SON HAFTA OTELLO 

Çarşaflı olmalanna rağmen bu toplantıya ablala
nm da geldiler. Babam, çocuklarını pek kafes altın
da yaşatmak istiyen adam değildi; geniş, serbest dü
şünceleri vardı. Lakin o gece ablalarım sil!k silik bir 
köşede kaldılar, biraz sonra çekilip gittiler. Onlarda 
küçük kız kardeşi çekcmiyen bir hal vardı. İkisi baş 
başa verir, her fırsatla beni iğneler, üzerlerdi. O ge
ce de galbia böyle oldu. Misafirler, ayn ayn benimle 
meşgul olurken onlar oturduklnrı köşeden çekilip 
gittiler. · 

Ne güzel, coşkun bir geceydi ... Her zaman baba· 
mın muhitinde olduğu gibi gayet kibar, temiz bir hal 
de içiliyor; eğleniliyordu. Hiç unutmam, babam be
ni yanına çağırdı; dudaklanma, içi ynrı dolu bir ka
deh uzattı; etraftakiler haykırdılar: 

- Ne yapıyorsun, İhsan Bey? 
Babam aldırmndı: 
- Al, Yıldız, dedi. Dünyada tatmadığın, merak et

tiğin bir şey kalmasın; içtiğimiz şey, işte bu acı su
dur. 

Yüzümü buruşturmadan babamın dudaklarıma u
zattığı yarım kadehi sonuna kadar içtim. Babam mi
safirlerine döndü: 

- Yıldız, dedi, dünyada yapacağı şeylerin hudu
dunu bilecek bir kızdır.Ona mümkiın ve zararsız olan 
herşeyi tanıtacağım, o, bunların arasından en iyisini, 
en doğrusunu seçmeyi bilecektir. 

Yirmi elden bir alkış koptu; bütün kadehler be
nim için yükseldi; kalbimde, sevilmekten, inanıl
maktan, beğenilmekten doğan birşey kabardı. Mağ
rur ve mesuttum ... 

Yüzbaşı Refik keman çalıyordu ... 
İstanbuldan gelen müfettişlerin arasında kızıl yüz

ıü, parlak gözlü, dev gibi boylu bir paşa vardı; (Rah
mi Paşa) diyorlardı. Yüzbaşı Refik ne güzel çalıyor
du. Gökteki yıldızların titrediğini, bahçedeki çiçekle 
rin, yaprakların bile ürperdiğini görüyordum.Herkes 
kadehini bırakmıs. vecd icinde bir rüyaya dalmıstL 

ız 
@ 

-10-
Babam musikiyi çok severdi; baktım, bir köşede 

siyah gözleri buğulanmış, yüzüne bir derinlik çök
müş! 

Yüzbaşı Refik bir aralık kemanı bırakmı~ı; kızıl 

yüzlü, dev gibi Rahmi Paşa yerinden kalktı; genç za. 
bitin yanına geldi; o kocaman gövdenin neresinden 
çıktığını anlamadığım duygulu, ağlıyan bir sesle: 

- Çal, Refik, oğlum, çal. .. Demin çaldığın şarkıyı 
çal, dedi. 

Yüzbaşı Refik kemanı aldı; paşanın istediği şarkı
yı tekrar etti: 

"Bir sahife açsam ağlarsın ..• ,, 
Sonunda birşeyler daha vardı, amma, anlıyamıyo

dum. Yıllardan sonra, o gece, sekiz yaş ruhuma o ka
dar tesir eden bu şarkıya alaturka çalan bir arkadaşı 
mm nota defterinde rasilıyarak avazım çıktığı kadar 
hay kırmıştım: 

'~Bir sahife açsam ağlarsın kitabı sineden! ... ,. 
Çocuklukta bize işliyen hatıralar, bize tesir e

den görüşler, duyuşlar ne yaman şey! .. 
Rahmi Paşa bir tunçtan heykel gibi' yüzbaşı Refi

ğin başucunda dimdik dururken, dolu gözlerinde~ 
gür, siyah bıyıklarının tellerine do~ru kocaman dam 
lalar iniyordu ... 

Babam elime mendilini verdi: 
- Sil, Yıldız, paşanın gözlerini.: 
Ben. pasanın elini dayadım bir sandalyenin üstü-

ne çıktım; boyumun üç uzunluğundaki dev gibi, 
tunçtan adamın omuzlarına dayanarak gözyaşları
m sildim. 
Yüzbaşı Refik çalıyor ve herkes ağlıyordu ... 
O geceki ziyafette çoğu asker, zabit olan misafif. 

!erimiz ne ince, ne duygulu insanlardL 
• • • 

Babam, bütün kara peçeli kadın gözlerini ardın

dan sürükliyccek kadar güzeldi; o zaman galiba kırk 
yaşlannda kadardı. Dalgalı bir ibrişime benziyen si
yah saçları, derin, keskin gözleri vardı. O gözler in
sana, istediğini yaptırmak kudretine sahipti... Az söy
ler, güzel söyler; gürültüden, şarlatanlıktan hoşlan
mazdı .. 

Babam, benim dünyada ilk tesirinde kaldığım bü
yük adam! ... Bakışı, görüşü, sesi, sözüyle bana ha
kimdi... Galiba ben de biraz onun için öyle idim. En 
küçük bir isteğimi sezer sezmez haberim olmadan 
yerine getirirdi. 

Bir gün, ablalarımın okuduğu bir roman elime 
geçmişti, orada büyük musikişinaslardan birinin bir 
eserinden bahsolunduğunu görmüştüm; ben hiçbir 
şey çalmıyordum; lakin nedense o esere, o eserin no
tasına sahip olmak hevesine düştüm. Bulunduğumuz 
§ehirde böyle şeyler yoktu; ben aklıma eseni söyle
dim, sonra da unuttum. Lakin, bir ay sonra bir gün 

o notayı yazıhanemin üstünde bulunca gözlerim se-

vinçten büyüdü; babamın inceliğinden dopdolu oldu. 
Öğrendim ki babam notayı İstanbulda aratmış, o

rada bulunmayınca Avrupaya ısmarlıyarak getirt
. ' mış ... 
Babam bana ince hatıralar bıraktı; onlann yerine 

birkaç apartıman bıraksaydı, bugün içimde belki bir 
taş yığını ağırlığından başka birşey duymıyacaktım. 

• .. .. 
Babamdan, babamın toplantılanna gelenlerden, 

orada okunan, söylenen şeylerden aldığım ilhamlar, 
bana bütün hayatımda yoldaş oldu. Babamın gezdiği. 
yürüdüğü yerde kendi kendisine mırıldanır gibi oku
duğu şiirler, _şarkılar, ne babamın ne de benim habe
rimiz olmadan ruhuma yerleşti. Babamın sesi de g\i. 
zeldi; bütün ömrümde işittiğim erkek seslerine du
dak büktürecek kadar güzeldi: 

"Vatanın bnğnna düşman dayamış hançerini; 
Yokimiş kurtaracak bahtı kara maderini .. ,. 

• ... 
"Hamiyet mesleğinde terki ev1adü iyal ettim; 
Hayatımdan muazzezken vatandan infü;al ettim; 
Firaku azme hail bir deni dünya mı kalmıştır?,, 

• •• 
Küfrü zülfün salalı rahneler imanımıza. 
Kafir ağlar bizim ahvali perişanımıza. 

• •• 
Gönlümüz minba'd zülfünçün perişan olmasın, 
Bağrımız la'lin havasile dahi kan olmasın, 
Bivefasın çeşmimiz yadınla giryan olmasın, 

Kani ey zalim bizimle ahdüpeyman ettiğin?! 
* •• 

"Bibaht olanın bağına bir katresi düşmez., 
Baran yerine dürrügüher yaba semadan!" 

* •• 
Ey çillei aşk dolmadın mı, 
Divane gönül uslanmadın mı? 

(Arkası var)' 
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Uzak Şarkta Son Vaziyet 

Japon Ordularının 
Taarruzu Durakladı 

NaısuD <§J~~<dlY? - Nasuu yaşaı©Jo? D 

-----------------------------------------------------------
- IKlNCl KISIM -~o. 27 f azan : Ziya Şakir 

kemmel bir karşılama programı ha
zırlamışlardır. Atatürkün yarın, ya
hut öbürgün burayı şereflendirmele- Varşova. 30 (A.A.) - Polonya A- leri karşısında suya düşecektir. 
ri, karşısında bütün Bursa halkı ken jansının bir tebliğine göre, İngiliz, 

• 
Itilifçılar Arasında 

Kavaası 

dilerini sonsuz bir sevgi ve saygı ile Fransız ve Sovyet Hariciye nazırla- Japonya aldığı verleri 
önliyecektir. rile Çin delegesi Cenevrede Çin - ilhak ediyor 

Hazırlanan karşı~ama programına Japon ihtilifı hakkında bir karar su- Tokyo, 30 \A.A.) - Muhtar Ho-
göre, Atatürkün. şehir hududuna a- reti hazırlamışlardır. Bunu diğer aza· peı hükıimetının Japonya tarafm
yak bastığını Bursa şehir düdüğü ha- devletlere de kabul ettirmek için a- dan Pekinde kurulan muvakkat Çin 
her verecek ve bu anda bütün Bursa sambleye sevkedeceklerdir. hükiımetine ilhakı hakkında bugün 
fabrikaları bir dakika müddetle dü- Polonyanm Cenevredeki daimi mü Pekinde bir anlaşma imzalanmıştır. Liderlik · 

'° dük çalacaktır. Bursa Valisi B. Şefik messili Komarnicki, yann bunu pro- Harp cephesinde Japon 

Diye fısıldayarak kendisine yol · Sadık Bey, bu beyannamelerde sir yaparsa, onu (Lider) intihap e- Soyer şehir hududunda karşılayıcı- testo edecek ve Polonya mümessille- h k t' d l d 

aç d 1 
· k sların yer Ş h" ı· M taf Sah · Efendı· d l 1 Ataı·· k takd' d k k • · · tah · · · · are e 

1 

ura a t an na eme erın, ava - ey ıs am us a rı - er er. an ur e ım e ece . as en rının rınne ıştırak etmedikleri 
le beraber verdikleri kandilli te- nin mevkiini adamakıllı sarsmak Binaenaleyh, içinizde en beliğ kıtalar, mektepliler ve diğer halk te- bir karar suretini konseyin asamble-
nıennaıar arasından dik ve mağ.. için: kim ise, onu lider tayin ediniz .. Mü şekkülleri teftiş edildikten sonra Şef ye tevdiini olonya hükumetinin fena 
rur bir başla geçmek .. ve sonra da, ( Şeyhislam Efendinin yekun nakaşayı bitiriniz. Atatürk, refakatlerindeki zevat ile karşılıyacağını bildirecektir. 
büyük bir ping - pong tezgahını beyanatına, alelade mugalatadan Içinizde en muktedir, en mücer- birlikte şehire gireceklerdir. Şehirde Cenevre. 30 (A.A.) _ Uzak Şark 
andıran (Meclisi Hassı Vükela) ma başka birşey değildir, diyeceğiz. rep lider, Gümülcüneli Ismail Bey- Atatürkün geçeceği yollarda bir çok ihtilafı h~mda derpiş edilmiş olan 
sasının önünde yaldızlı bir sandal- Hilafetin idamesi için, yalnız dir. Fakat, Mustafa Sabri Efendi taklar kurulmuştur. Halk, bir buçuk karar sureti projesi yarın Çin murah 
l'eye yerleşmek, eski Melami der- bir çare vardır. O da; (Meşihat) i, de, terk ve ihmal edilecek bir u- senedir görmediği Yüce Başbuğunıı hasına teblig edilecektir. Eğer bu me 

Şanghay, 30 lA.A.) - Tientsin -
Pukov demiryolu iizerinde Japon ile 
ri hareketi durmuştur. Japonlar, iki 
cenahları arasında mevcut 240 kilo-
metrelik gediği kapamağa çalışıyor
lar. Çünkü Çin akıncıları bu gedik· 
ten girerek Japon ordusu için mü
him tehlikeler yaratıyorlar. 

Vişine biraz da cazip gelmişti... en muhterem bir mevkide, her tür zuv değildir. Ayni zamanda, Sadık karşılamak için heyecanla bekliyor. tin, Çin tarafından reddedilecek o-
E:h .. eğer, (Hazreti Pir) şöylece bir lü politika mefsedetlerinin, ihtira- Bey de fırka manevralarında pek Bütün evler, bütün binalar donan- lursa konseyin her türlü karar sure- Çin müdafaası kuvvetli 
'hakk f ) edip te· sat mülevvesatınm haricı"nde ve mahirdır· . mıştır. Her tarafta elektrik tenvira- ı· \ ı ne s · ı projesi tanziminden vazgeçmesi Hankov. 30 lA.A.ı - Pekin _ 

- Yürü, ya mübarek... fevkinde bir müessesei diniye bil- Ancak şu var ki, Mustafa Sab- tı için yeni tesisat yapılmıştır. Ata- muhte ld" y balı t 1 
b 1 

me ır. ann sa op ana - Hankov demiryolu üzerinde hiç bir 

Diyiverirse·, o masanın üst ba~ı- mektir.) ri Efendi mertebesinde bir lider türkün burada u undukları günler cak ol 28 1 k ·t · (b 28 1 "$ an er omı esme ıı er çarpışma yoktur. Çin ordusu burada 

na geçivermek te gu·· ç birşey de- Demekten çekinmiyordu. olamaz. Binaenaleyh. Hürriyet ve zarfında şehir, gece gündüz donan- komı"te · M"ll tl . . d 
ak 

sı ı e er cemıyetın e yapı- Yangtse nehrmin cenubunda r-ok 
ğildi. V ih ltilaf fırkasının (zor yenilir bir fır- mış vaziyette olac tır. ı 1 h .. e n ayet sözü Damat Ferit Pa an ıs a at ile meşguldür.) gelince. kuvvetlı müdafaa mevzilerine yer· 
Sadık Bey·, Şaban Ag-anın him- ka) olabilmesi için. üç lideri ol- Merinos fabrikası, Atatürkün şeb akted - .. t· şaya intikal ettirerek: ecegı ıç una enteresan olacak i- leşmış bulunuyor. Bu mevziler kırk 

bıetile ucuzca bir redingot edine- malıdır. Yani; Gümülcüneli Isma- rimize şeref verdiği günün ertesi se de çabuk tat") d"l kt" (Hiç bir noktai nazardan tutula- 1 e 1 ece ır. kilometre boyunda ve 14 kilometre 
tek yeni vazifesine devama başla- il Bey, Mustafa Sabri Efendi, Sa- günü açılacaktır. Fabrikanın açılış Delegeler· bük" • 1 \ 

ak 
· ı h ın uınet erinin vazi - genişlig-ındedir. 

ını t c yeri kalmıyan, müşaruni ey dık Bey... tOreninde bütün halk, mektepliler. tl · · ş 
1
• p H tl . ) yue erı.nı t.a.rif etmelerine medar olan Vuhu civarında Çin kuvvetleri bir 

Fak t
. Sadık Bey havarisi tara aşa azre erı... Haydi geliniz .. Uç lider kabu] e- sporcular ve köy heyetleri hazır bu- ak a , - mumı muz erelerden sonra komi- takım baskın hareketlerıvle Japon 

fından derhal bır' itır· azla karşılan- Diyecek kadar cüret gösteriyor- diniz. Münakaşayı bitiriniz ... Eğer lunacaktır. Once şehir adına bir tenin salı gu··nu·· · t' 1 b 1. J ıç ıma arını i a müd 

1 

hatlarını izaç ediyorlar. Bunun ha-
ınışt . dıı. liderler arasında iSadaret) için ih- şükran söylevi söylenecek ve sonra d t teh' d ı. ç k b .• d. k" ı k t" · e ır e eceği tahmin olunmakta- rıcinde başka cephelerde mühim bir 

_Vay, ne demek olsun? .. Meh- ·ta ıı ır ı; meme e ı ıs- tilaf zuhur ederse? ... işte; asıl hal- fabrikayı saran kurdele kesilecektir. dır h 
;rnva hazırlanan, ve bunun l l k l b Atatürkün buraya geldig·i gu··nün . areket cereyan etmiyor. 

ınet Alilerin, Rıza Tevfiklerin, Ali 0 unaca mese e. urasıdır.) Fransız gazetelerinin 
Remallerin asıllı usullü nazır ol. için de (lstanbul) u merkez ya- Diye, (post kavgası) na girişen gecesi Bursada motörlü bir fener a- Çin çeteleri faaliyette 

k nk 
·t · d.. ı t t" d"l k al f aon mütalealan dukları bir zamanda, sizin gibi kos pan ren re ve çeşı çeşıt uş- bu zevatı, açıktan açığa tezyif edi- ayı er ıp e 1 ece ve ay Şe imi- Şanghay. 30 ıA.A.J - Japon or4 

koca bir fırka lideri, (Çantasız na- manlar, bu münakaşalara katıla yorlardı. zin oturdukları binanın önünden ge- Paris. 30 (A.A.) - Sag cenah ga- dusunun ~alahıyettar bir zatı bugun 
Zır) olsun .. Bu, bir haysiyet ve şe- katıla gülüyorlardı. lo;t~mh:ıl sokak'.--ında. her ll'tn çecektir. zetelerinin hepsi de. Çine yardım gaietecılere beyanatında, Şanghay 
tef meselesidir ... Hem, sizin hak- lstanbulun bitaraf gazeteleri ise, muhtelH düşmanların ha~aretine !kinci gün saat 13 te Parti ve projesinin hiçbir netice vermiyeceği- ile Nankın arasında Japon ordusu -
kınız, doğrudan doğruya (Sadaret) iki tarafla da eğleniyorlar: T!'atu:~ kalan masum Türklei.· ken- Halkevi tarafından bir (Atlı köylü- ni beyan etmektedirler. nun ışgali altında bulunan mıntaka 
tir. Softalar, yobazlar, kurnazlık (A, Sadık Bey!.. A, Vasfi Efen- ui!eıinır. hak, şeref ve narr.w:ları· ler) geçit resmi tertip edilecek ve ka Petit Parisien, diyor ki: tarda Çin akıncılarının faaliyete de-
ettiler ... Padişaha müracaat ederek dil.. nı ınun~fazayı deruhte etmi? otan file Atatürkü selamııyacaktır. Bu "B. Delbosun, B. Vellington Koo'- vam ettiğmı ıtıraf eylemıştır. Bu çe-
sizi böyle sudan bir memuriyetle (Lider) kelimesini nereden işit- hukJmc-t erkarunın. memleket fa- atlı köylüler fabrikanın açılış töre- ya, Fransanın Çine yardım işine A- teler. beş yüz iliı biner kişiliktir. 
susturmak istediler ... Dikkat edin.. tiniz? .. Kimden öğrendiniz? .. Bil- cıa1 -mna göz yumarak biıyle ~di ve ninde de bulunacaklardır. o gün sa merikanın bu işe iştiraki nisbetinde Şang - Kay· Şek cephede 
:Mücadelede devam eyleyin.. Bu mediğiniz kelimeler üzerinde ne 'oP!il mmıakaşalara kapılmaların- at 18 de halkevi salonunda bir çay iştirak edebileceğini söylemiş olciu- Hankov. 30 ıA.A.ı - Mareşal 
l'nücadele sizi, sadaret mevkiine mübahase edip duruyorsunuz?.. dan çok müteessir oluyorlar .. Ua- ziyafeti verilecek ve gece de köylü- ğu haberi teeyyüt etmektedir. Şang-Kay-Şek. cephede yaptığı tef. 
kadar gött.irecektir. Siz, sadece şunu bilmelisiniz ki; mat Ferit Paşa ile arkadaşlannı ler tarafından bir fener alayı yapıla B. Roosevelt. Çin davasına karşı tişten bugün dönmı.iştür. Derhal u-

Diye, telkinde bulunmuştu. (Lider) ·demek, bir fırkanın bati- hücum hedefi ittihaz eden SadLk cak ve köylülerimiz Şef Atatürkü besle:rnekte olduğu sempatiye rağ - mumi karargah erkanını toplamış 

E
sasen. o da bu .fikirde idi bi demektir. Yani; bir fırka için- Beye taraftar görünüyorlardı. ikametgahları önünde selamlıyaeak men, muhterizane hattı hareketini ve askeri vaziyet hakkında büyük 
(Meclisi Viükelaya memu- de, kim iyi söz söyler; kim iyi te- (Arkası va ... ) tardır. Atatürkü karşılama ve fahri- muhafaza etmekte olup her halde bir nikbinlik izhar eylemiştir. 

A arı açma toren erini emekli gene Ha b ı' ı
0

d .J J tiyet) i, istemiyerek kabul etmiş- } k ı ·· 1 • müdahale işaretini verecek olan ken t' L k • disi olmıyacaktır.,, r are eaen apon 
ı. Şimdi bu telkin karşısında ka- o M A N ':::::::::=::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:.:·:·:·:·:·:-:·····w ral Aşır Atlı idare edecektir. 

~~;'.:::::::~::.:::::: @:j~~:!iill~1~11il1tl[~flil!il M E .:11~1~,~~ B~~~~E~::nd~ :§5~;~;:;;;: ;:f~~~~~[;~~~;};;:; 
si. şu iki maddelik programda te- <!:!) G 1 11 1 T L ~ R 

1
• :·:·:.:·:·:·:·:·:·:·:·-.:·:·:;:·:·:-:·:·:·:·:·:·:···:·:-:·:·:·· diğimiz muhabirimizden) _ Burada ble tarafından kabul edilmiş olan me nı general Matsui ile yapmış oldu-

lllerküz etmişti: '--11 c:= :;:;:;:;:::;:;:;:;:~;~:::::::::::::::;:~::::::;:;:;:;:;:;:;: Sümerbank tarafından tesis edilmiş tinden daha kati bir proje tanzim et- ğu goruşmelerı neşretmektedir. 

1 H
.. . ıt·ı~" f k 1 M mek ve bunu reddetmek mesuliyetı·- Amiral Hasegawa. şöyle demiştir: 

- urrıyet ve ı ilJ. ır ası· o an erinos yünlü ipliği <Kam-hın, tamamile başına geçmek.. Yaptıracag"" ınız Ev·ın Arsası gam) fabrikasının en son veziyetini ni Amerikaya bırakmak tasavvurun- "Ehemmiyeti cüzi bazı. hadiselere 

2 F 

. p t k da bulunmuşlardır. Fakat bundan rağmen Fransa mıntakasındaki me-
- Damat erıt aşayı, kuv- et ik icin Sümerbank umum müdü-

\retli bir hamle ile devirerek, (Sa-. Rivayete göre Çinliler, ev yap- üzerinde ev yaptıracakları arsala- rü B. Nurullah Esat Sümer, buraya vazgeçmekle çok iyi etmişlerdir. murin ıle iyi münasebetlerde bulun 
daret) mevkiini ele geçirmek... tırmazdan önce arsasını inceden rı tetkik etmek fikirlerinden dola· geldi. B. Nurullah Esat, yann sabah Beliğ bir işaret: Dün Milletler ce- maktayım. Hainan adasına Çinlile • 

Fak d bik 
inceye tetkik ederlermı·ş. Arsanın f b "k miyetine müşahit olarak tayın' edı'l- rin asker ve gemi yığmaları takd.i-

at bu iki maddeyi e tat yı • hak vermek lazım geliyor. a n anın teknik müdürlerile bera- · d 

h d 
hangi taraftan hava aldıinna dı"k· b f b mesi teklif edilnıiş olan Amerikanın rın e tacı.rruz etmeği tasavvur ediyo 

sa asına sokmak, o kadar kolay e ... Bu işi yeni tetkik eden hekim- er a rikaya gidecek ve tecrübe ça- B .;.;,dı·. Nı"tekı·m mır" alay Sadık Beuin kat ettikten başka topragı~ n cı'nsı·. ı d Bem orta elçisi. hastalanmı~ oldu • ruz. en Hankovdan ziyade Kan-
b4 ,,_ er en bazıları evin arsasile kan· lıştırmasını gözden geçirecektır" . ~ tona taar d"l · af 

(H
.. · I w· ve altından geçen suyu 

0
··v..en- h g-unu ihbar etmış· tır' • ruz e ı mesı tar tarıyun. 

urrıyet ve tilaf fırkasının lide- e»- ser astalığı arasında sıkı münase- B d F · b dikten sonra arsa üzerı·ne yapıla- b t b ı d un an sonra Nurullah Esat, Gem Figaro, yazıyor: akat Hongkong'a hiç bir zaman ta-
rı enim) diye beyanname neşret- e u un uğunu söyledikten baş-ı. -· cak evin orada oturacak adamla- k b' uk likte sungipek fabrikasının da tecru··. "Amerika, ikı" tarafın da harbe d.._ arruz etmiyeceğiz . ., 
ıgınin ertesi günü. Şeyhislam Mus a, ır çoc hangi evde annesinin ""' G 

tafa Sabri Efendi: rın mizacına uygun gelip gelmiye- karnına düştüyse 
0 

evin arsasında- be işlemesini tetkik edecek. müteakı- vam etmesini kati surette işkfil ede- eneral Matsui ise bilakis şöyle 
ceğine hüküm verilirmiş. b yal bilir demiştir: 

- Hayır! •. Lider, benim. ki elektrik ve diğer şualann, çocu- en ovaya giderek fabrikalanmı- '" "B J 1 ht t hrik•t n· k Çinliler arsa hakkında hüküm- w b lmı h Oeuvre gazetesinde Madam Ta- en apon a ey an a a çı-ıye arşısma dikilmişti. gıın ütün hayatınca tesiri olduğu- zın açı ya azır olduğunu büyük- bo . ların karınca gibi kaynamakta ve tet 
Şimdi; her iki taraf, bir beyan- }erini orada yerleşmiş ejderin va- nu iddiaya kadar vanyorlar. Bu !erimize arzedecektir. ws, "Çin için imkanın müsait ol- hiş faaliyetlerine serbestçe devam 

ham d.. 11 b 
1 

ı eh ziyetine göre verdikleri için onla- k d ·t k ki M · f b dugu- herşey yapılınışt ç· b e ue osuna aş amış ar ... a arına gı me es nücum ilmi- erınos a rikası. çok modem ve ır. ın. ir A- etmekte olduklan Fransız mıntaka-
...., b 

1 
d . "b" 

1 
· · nn e]'der fikirleri de, arsayı tetkik · d. •ıt k ld merikan teşrik" · i ih ou eyanname er e bırı ır erının nı ırı me o uğu gibi zaten o büyük bir müessesedir. Bütün fabri-

1 mesaıs · timalinin sı memurlarmdan hiç te memnun 
büt•· ·· h · t d' · d- etmek tarzları da bize gUliinç ae. h k. l · d diki · di teressüm etm kte ld un guna ve seyyıa mı ızıp o .. e ım enn e eri şım lik pozi- ka için 4,039, 722 lira hracanmıştır. e o uğuna kail bu - değilim Eğer Fransız memur lan bu 
küyorlar; bütün kirli gömleklerini lir. tif şeyler değildir. B lunmaktadır. Bu teşriki mesai. Japon faaliyetlere nihayet vermi'-'ecek. mül 
...... :11 h Bizde • zaten frenklerce de - ev Fak h d u paranın 40,429 lirası arazi için, lan efal h J ~•UJ. et uzurunda teşhir ediyorlar- at ava aki elektrik iyonla- n ve arekatına bağlıdır.,. teci askerleri silahlarından tecrit et· 
dı. yapılacağı vakit arsanın toprağı an rının müsbet veya menfi olmaları- 1.846•224 lirası binalar için. 1 mil- diyor. miyecek olurlarsa Japon makamatı 

cak evin temelini yerleştirebilmek n ·· · ·· · · ı yon 71 500 lir mak 1 K ·· • tl Mustafa Sabri Efendi; Miralay a gore, ınsan U7.enne tesır eri baş- • ası ine er için. omums ere göre bundan müteessir ve müspet tedbir 

S 
bakımından tetkik olunur. Arsanın k b k ld - k 99 17 adık Beyi idaresizlikle, korkak- a aş 8 o ugunu abul etmek • 9 lirası umumi tesisat için. Fransa..nın komünist Humanite ga- ler almağa mecbur olacaklardır.,, 

l 
parası, tramvaya veya şimendifere zaru id. B ı nfl ı ı t ıkla, ve eski fırkaya ihanetle it- r ır. un ar me o ur arsa 170,383 lirası rütubetlendirme ve ha- zetesi, talyanın yakında Akdenizde 

h d k yakın olup olmadığı daha ehemmi- hava insana ferahlık verı·r, sag-lı- b' t d am e ere ; böyle bir şahsiyetin, valandırma için, 180.705 lirası elek- ır aarruz a bulunmasından ve ge-
fı k .. . d h b hak deli yetli sayılır. Terkos suyu her tara- ğı düzelir Müsbet olunca sıkıntı . ik İ :r a uzerın e iç ir i ası· fa yayıldıgı~ ndanberi toprağın al- trik tesisatı ve motörleri için,311,302 nış m yasta spanyada bir müdaha-
na kalkışamıyacağını iddia eyliyor gelir, sağlık bozıilın. Fırtınadan ön le yapmasından endişe eden ve hali-

d 
tında kuyu açılabilecek su bulunup ce iyonlar müsbet olduklarından lirası kazan ve muharrik kuvvet 1·_ u. hazırda demokrasilerin vaziyetini za-
bulunmadıin da hiç düşünülmez. insanın sıkıl f t d r-in harcanmış ve te · t af1 Miralay Sadık Bey ise, uzun uza ... ması, ır ma an sonra T sısa masr an fa düşürmek istemiyen B. Chau-

Bununla beraber, üzerinde bina menfi olu • f hl olarak ta 320 000 ı· tah is ı dıya bunlara cevap verirken·, nca ınsanm era aması ' ıra s o un- temps'ın, B. Delbos'un Cenevredeki 
yapılacak arsanın yerini tetkik et- bunu gösterir. muştur faal" ti dal 

(Sabri Efendi Hazretlerinin, dün · ıye ni iti dairesine sevket -
mek lüzumu Çinden başka yerler- İyonların müsbet veya menfi ol- Fabrikada 17 000 ·- ardır Iki mi ld ğ kail 1 

j'ada mevkii iktidarda bulunan ' ıg v · e. ş o u una bu unmaktadır. 
de de hekimlerin gözlerinden büs· maları da to - · · b ı ki hiç bir mantık sahibinin israf et- pragın cınsıne ağ ı- P çalışmak şartile senede üç buçuk Bu halin B. Chautemps'ın İtalyanın 
bütün kaçmış değildir. Büyük sal- dır. Evin altında toprak sert taş- İsp tniyeceği sözlerle gazete sütunlan- gın hastalıkların bazı c.ehı'rlere hiç 1 kl h t bal ıkl milyon kilo ham merinos yünü işliye .. anyada bir hareke_tte bulunmasına "' ı ı, ya u ç ı olursa havanın musamaha etmemıye k tıa kadar inerek, şahsiyatla uğraş- u'>Tamadığı, hastalığa tutulan ay- elektrik iyonları menfi olur. İnsan bilecektir ki bundan 1,200,000 kilo . ld ~ d lil ara: ver ?nası; mevkii iktidara gelmeden ev ni şehirde bazı evlere hastalığın ferahlık duyar. Arsanın topragı- ki· yün ipliği istihsal olunacaktır. Ve bu mılt 0 ur~a d ğue ~eşkil et-

'7el, kendisi için basamak taşı yap- girmediği ötedenberi dikkat edil· reçli olursa bunun aksine. miktar memleketin bugtinkU yün i li m e . u ~ ~ . soylenil -tığı bir fırkanın reisi olan o:ahsı a- • · ği ihtiyacmm yüzd k b · · karp mektedır. Bız, ıtırazın kuvve -
"$ mıştı. Ortaçağlarda Bağdatta bü- Bazıları kayalıklı topraklar üs- ese sen eşını ı· · ih al · 

cizaneme hücum etmesi...) yük bir hastane yapılmazdan 0··n- tü' d · şılıyacaktır. mı m etmiyoruz, Fakat bu itiraz n e yetışen insanlann kısa boy- ilci b d t ed 
Gibi ağır cümleler kullanıyordu. ce meşhur bir hekimin şehrin her Iu ve kuvvetli olduklarını, kireçli Fabrikada günde 1200 işçi çahşar ceva 

1 

ave er: Eğer Fransa. 
Ayni zamanda Sadık Bey, kendi tarafına et parçaları astırarak han toprak üzerinde yetişenlerin DZUD caktır. Fabrika iptidai maddelerinin İtalyanın İspanyada bir harekette bu 

:Yokluğundan istifade ederek fırka gi semtte et en son koktuysa has- boylu, zayıf olduklarım rivayet e- bir kısmı daltilden tedarik edilecek. lunmasma müsaade etmemiye azmet 
teşkil edenleri, (devletin resmi cis- tahaneyi orada yaptırdığı da meş- derler. bir kısmı da haricten ham olarak e miş ise v bunu açıkça. söylemesi icap 
?nine müstevli) şahsiyetler şeklin- burdur. Mikroplar keşfedildikten Buna isterseniz inanırsınız. An· tirileoektir. g ed~r. ~g~ Fransa. şıddet hareketle-

Aras - Delbos 
Mülakatı 

(Başı 1 incide) , 

neral Huntizigere Ankarada goste
rilen iyi kabulü ve Delbosun Ankara 
yı ziyaretine dair haberin Türkiye 
matbuatında nasıl iyi karşılandığını 
hatırlatarak diyor ki: 

''Fransanın aldığı uzlaşıcı vazi
yet. Türkiye - Fran$a ve Türkiye-
Suriye münasebatınm daha iyi inki· 
şafına müsait reyiitmı hazırlamıya 
yardım edecektir 

"Le Temps" gazetesinin muhabiri. 
Cenevreden şunları yazıyor: 

"Bazı ecnebi matbuatının mahsus 
vahim bir şekil aldığını haber verdik 
leri mesele. dostane görüşmelerle ko 
laylaşan mükemmel bir istikamet al 
mıştır.,. de gösteriyor; ve (Hoca Sabri, Ho- sonra salgın hastalık ve etin kok- cak havadaki elektrik iyonlanna F · · · · rinm onune geçmek istiyorsa Uzak 

ca Vasfi, Hoca Zeynelabidin. Ho- ınası hususundaki bu farklar mik· ve onlann toprak cinsine göre -ı... a~nkada ışçiler ıçm her türlü as Şarktaki bu kabil hareketleri derhal 
ca Hamdi. Hoca Asım) efendileri roplara ham.ledilmşti. tıklarına inanmak lazımdır. l"..... rl tesısat vardır. Hatta kadın işçilerin tevkif etmesi lazımdır. Sulh cephesi Eden ve Delbos 
bu müstevlilerin en başında gös- Havadaki" elektrik tetkikleri ile- çole c1·~nanşimdadidbenarmdrrılacaha.l.a.rıktir. Ame. devletlerinin ıaflan esasına istinat e- Cenevre 30 - lnniltere Harı·-;.,e te Onun için yaptıracağınız evin ar ~ . spor sa , tenis den Alman _ İtalvan planı, Japonya- B Ed "' ' ' 

terek bunlara, (zevatı hamse) a- riledikçe hem Çinlilere - ejder hak sasınm kireçli toprak olmasına dik- yeden d lar b 1ar - nazırı · en ve Fransa hariciye na ttı.... ._ __ ..J.ı..: ı~:ı.-t1ann..J-- de;ı:.;1.8 d~- . · uş ' anyo ' park vesa ya karşı hareket edecek olan sulh ta- zın B D lb hük" ....l..._......:~·u!!..J~l.Jl!IUl.u... ________________ LJ-.w.u~~ .... ~_!!UAA~~~~UGll~~~s~,._!...~"'2!....__l:ka~t~e~d~e~rse~nı~·!z~iyı~·!etıni~~·Lo~l~urs~~un~uz.t::~~ıre~~y~a~pılmıştır~~~~---------~------------~~~~;!:~~~~;;~~~~;;_~~~~·~e~os=-: ıımetmerkezlerine • raftan devletlerin müşterek hareket- döndüler 
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•• deta Bir Harika .. 
diye Bayan Jale itiraf etti 

BiR HAFTA ZARFINDA 

Hakikaten GENÇLEŞTİM 

Bayan JALE'nin bir haftalık gü

zellik tedavi&ini tatbik etmezden 
11vvelki hakiki fot.oğraf:ı 

Bayan Jale yuryor: ''Ben.im için 
bu, bir harikadır,, bir hafta zarfın. 
da bu derece cazip bir oekil alaca. 
ğmu hiç ümit etmiyordum. Arka· 
daşlarmı, daha genç ve daha seh
har göründüğümü söylüyorlar. Cid 
den şayanı hayret olan böyle bir 
teni temine muvaffak olduğumu 

gıpta nazarlarile süzüyorlar. 

Evvela, her aqam yatm3.2Üan 
evvel pembe rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Bu kremin 
terkibinde, Viyana Universitesi 
profesörü Doktor Stejskal tara. 
fından keşfedilen ve "Biocel,, 
tabir edilen gençlik cevheri mec
cuttur. Siz uyurken, cildinizi bes. 

f 

1 

HAYRETTlM 
f:İZl/l 

2IRA 

Tamamen değİftİğİ için 

daha cazib görünüyordu. 

Arkada.tlan, f&yaDJ hay
ret tenine gıpta edi

yorlardı. 

Bayan JALE'nin bir hafta sonraki 

r~ görmem.iş hakiki fot.oğrafı 

ler ve genı;J.eştirir ve yüzdeki çizgi 
ve buruşu.ldu.klan izale eder. Sa. 
bahleyin kalktığınızda daha genç 
görünürsünüz. 

Gündüz için beyaz rengindeki 
(yağsız) Tokalon kremini kullanı
nız. En sert ve esmer bir cildi yu. 

muşatıp beyazlatır. Siyah benleri 

eritir ve açık mesameleri kapatır. 
Yalnız Tokalon kreminin temin et.. 

tiği bu c~. sehha.r ve güzel tene 
malik olunur. 

TURKİYE 
CUMHU .RİVETi 

.B 

TAN 

il 

T.-1 BAHKA~I 
1938 

~ü~ük Cari Hesaplar 

ık~amilje pl~_~,7 
.. ~ 

4adet1000 liralık-4000 lira 
8 " 500 " -4000 " 

16 '' 250 '' -4000 " • 
76 '' 100 '' -7600 " 
80 '' 50 ,, - 4000 '' 

200 " 25 " - 5000 ,, 

384 " 28600 

Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 EylOI, 1 
Birincikanun tarihlerinde seldlecektir, 

" 

En Az 50 Lira Mev
duatı Bulunan Hesaplar 
Kuralara Dahil Edilecektir. 

-- 11 • 

Öksürenlere ve 

göğüs nezlelerlne 
KATRAN HAKKI EKREM 

LiSELER ALIM SATIM KOMİSYONUNDAN: 
Gideceği yetr E@yanm 4i,j.nsi Sandık 

mikdarı 

Adet 

Takriben 
ağırlığı 

Kilogram 

B. Kilo Dk Teminat 
tahmin B. Lira Kr. 

Kr. Sa. 

Eksilmenin yapılacağı 
gün ve saat 

İstanbul. ve Fizik, Kimya ve ) 
Ilçelerine Biyoloji aletletj 383 22050 1 25 ) 436 25 7-2-1938 Pazartesf 
Diğer il ve Fizik, Kimya ve ~. ) ·r saat 16 da. 
Dçelere Biyoloji aletleri 1340 82090 6 75 ) 
Istanbul, diğer il ve ilçelerdeki lile, öğretmen okulu ve orta. okullara gönderilecek olan yukarıda cins, mikda.. 

n, ağırlığı, tahmin bedeli ve ilk teminatı ya.ztlı filetlerin yanında. göısterilen ğUn ve saatte kapalı zarf usulile 
eksiltmesi yapıla.c.aktlr. 

Eksiltme lstanbul kültür direktörlüğü binası içinde liseler muhwıebecfüğinde toplanan liseler aln::tı., satım 
komisyonunda yapılacaktır. Isteklilerin ticaret odası vesikası,bu gibi nakil işleri yaptıklarına. dair resmi daireler 
den alınış oldukları belgeleri, ilk teminat makbuzuyle birlikte teklifleri havi ~rfla birlikte aynca bir zarf için
de kapalı olarak belli gUnde belli saat ten bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına vermeleri. 

Şartnameyi görmek için li8eler alım, satım komisyonu sekreterliğine müracaat edilmesi gereklidir. (384)' 

Terkibinde 

ALTIN KREMi 
bulunan 

ve 48 saat havalaııdınlımi 

VENUS PUDRASI Alman ve 
Ingiliz kimyagerleri tarafuidan 
en son keşfedilen yeni bir şahe
serdir. Bu yeni Venfuı pudrasile 
pudralanan bir cilt dUnyanm en 
taravetli güzelliğini ifade eder. 
Hiçbir pudra VENUS pudram ka 
dar cildi mat tutup cazibeli gös
teremez. Sanşm, kumral, esmer 
her tene uygun renkleri vardır. 

lBmine dikkat ve taklitlerinden 
"" 'k-TnTn'7 

Gaziantep Nafıa MUdUrlütilnden~ 
Evvelce nıünakasaya. konularak 20-12-937 tarihinde icra olunan mu-

vakkat ihalesi Nafıa Vekaletince taid.ik buyiıilmıyan 29225 lira 35 kuruş 
keşifli 1slihiyeôe 5 a.ôet gümrük memur evinin 14-1-938 tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle kapalı zarf usuliyle tekrar münakasaya kon
muştur. İhale 7-2--938 tatihiiıe milaa.dif pazartesi gtinU saat 14: dıe An
tep Na.fxa Dairesinde topla.na.ca.k komisyon marifetile yapılacaktır. Mu. 
vak.kat teminat 2192 liradır. Taliplerin teklif tnektupla.rnıa aşağıdaki ev
rak ve vesaiki lef etmeleri ~tır. 
ı - Teminat akçesinin maJ.ea.ndığına yatırıldığına dair sa.ndi:k ma.Kbu. 

zu veya bük{\nıetçe muteber bir bankadan alınacak teminat mektubu. 
2 - Teklif &a.hiplerine Nafıa Veklletinden verilmiş eh~tname veya 

musadda.k sureti ile evsafı aşağıda yazılı olan ehliyeti fenniye vesikası. 
3 - Teklif sahiplerinin meslekten veya yapı işlerile melUf vukuf ve 

iktidar erbaıbından olmamalan halinde inşa.atın baJjından nihayetine ka. 
dar mesuliyeti fenniyesini deruhte edeook ve ehliyeti Nafıa Vekaletince 
musadda.k bir mühendis veya fen memurunun teahhlit senedi. 

4 - Teklif sahiplerinin veya gösterecekleri mühendis veya fen memu 
runun evvelce bir ihalede bedeli 12 bin liradan dun olmıyan bir iş yap. 
m.ı.ş olduklarma daÜ' yedlerinde bulunması 18.zmıgelen vesika veya mu. 
saddak sureti. 

5 - Teklif sahiplerinin merurup oldukları ticaret odalarından a.la
caklan vesika veya musadda.k sureti. 

Bunlardan başka: 
6 - Teklif sahiplerinin ke§if ve projede vekAletçe ya.pıla.ca.k tadilıt 

ve tashiha.t ile tayin edilecek inşa.at müddetini berveçhi pee.m kabul et
meleri şarttır. 

7 - Taliplerin artırma ve eksiltme kanununun umumı hüküntlerile 
kapalı zarf usulile eksiltmeye dair olan maddelerinden ve ekai.ltme şart 
namesi ahk8.ınma ve yukarıdıa.ki 8 :madde icabatma riayet etmeleri şart 
trr. Aksi halde hiçbir mauret ve itiru kabul edilmez. 

8 - Bu işe dair olan eksiltme şartnamesi ile keşif hulasası Ankara 
ve İste.nbul na.tı& müdUrlUklerine gönderilmiştir. MalO.mat almak için 
meıaıkU.r müdürlüklere m~.ut eıdilmıMıL <4Ml 
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R A ri Y O L i N ile 
Dişlerinizi Herqün Fırçalaymız. 

Zira bir veya iki defa ya• 
pllan her İJ mutlaka ya· 
rım demektir ve bu kada· 

rile diılerin sıhhatini 
temine imkan yoktur. 

--ııaımımıııımıım111111ırr----

Y eıiıeklerin kınntılan, ıalyanm 

ifraz ettiği mikroplai- dışarıdan 
alman muzır mevad kartıımda 

difler ve dit etleri eğer mütema
cliyen temizlenmezse bozulma.
ğa, çürümeğe mahkiimdur. Çü
ük ditler, mide ve barsak ihti
atlanndan z~eye kadar her 

nevi hastalığa yol açabilir. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

Ma.rn:ıara ussu bahri satın alma komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmini fia.tı Tutan 

Krş. Lira 
Sa.bun 28.000 30 8400 

Dk teminatı 
Lıra 

630 
15. l, 1938 günlemecinde kapalı zarfla eksiltmesi yapılan deniz erlerine 

ait yukarda miktan yazıb sabun, şart.namesinin 7, nci maddesindeki fire 
ka.yd.i kaldırılmış olmakla yeniden kapalı zarf usulile münakasaya kon. 
muştur. Eksiltmesi 7 şubat 1938 pazartesi günü saat 15 te lzm.itte Ter
sane kapısında 1ti komisyon binasmda yapılacakttr. Bu işe ait şartnamf' 
bedelsiz olarak komisyonumuzda alınabilir lstekliJerin hizasında gösteri· 
len ilk teminatlarile birlikte kanunf vesikalarını havi teklif mektupların 
muayyen olan gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon b~kanlı. 
ima vermeleri. <375) 

Tırende, vapurda, evinizde ve itinizde 
Muhakkak bir kase 

Bulundurunuz. 

Ne~Ile CI Gırrp CI Baş- Düş 

ROMATiZMA ve Bütün Jğrıları 
0 I 0 100 geçi r:r. 

Kalbi ve mideyi bozmaz 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınz ve her yerde 

ısrarla S E F A L i N ' i aravınız. 

SAÇ BAKiMi 
Güzelliğin en birinci şartıdır. 

Kepekleri ve saç dökülmesini teda 
vi eden tesirı mücerreb bir ilaçtır. 

Ankara ikinci noterliğine; Ankara 
da Seçkin sokağında 1-3 numaralı ma 
ğazada kain (Ankara şark pazarı 

Hasan Tahsin ve Hüseyin Hüsnü A. 
ker Kardeşler ve Abdullah Şefik Kök 
lü) kollektif şirketi unvanlı şirkette 
merhum zevcim Abdullah Şefik Kök 
lüye ait hissemizi bütün hukuk ve 
v~caibi ve zimem ve ıxıatlftbatr ve bil 
cümle mükeHefiyetlerile beraber na 
mıma asaleten ve küçük çocuklarm 
namına velayeten bu kerre yüksek 
dairenizde imza ettiğim beyannamc 
mucibince Hamdi Köklüye devir ve 
temlik eylemiş olduğumdan keyfiye
tin alelusul ilanını dilerim. 

Ankara Ar.•ıfa M:alar caddesinde Cn 
ferzade a.part>na.nmım 2 numaralı 
dairesiınde mukime Refia Köldü 

r Levazım Satınalma Komisyonu llônları 
~ ................ . 

ldareleri Istanbul Levazım Amirli 
ğine bağlı müessesat için alınacalt 

120 ton pirinç 3-2-938 perşembe 
günü saat 14 te Tophanede Satına!· 
ma Komisyonunda pazarlıkla eksilt· 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedelı 

26400 lira ilk teminatı 1980 liradır 
Şartname ve numunesi Komisyonda 
görülebilir. isteklilerin kanuni belge 
lerile beraber belli saatte Komisyona 
gelmeleri. "405,. "564,. 

Bütün Türkiye abone olmak istiyor ! 

Neye? ... 

ıWo~ern T U R K 1 y E Mermu~sın' 
Çünkü Türkiye mecmuası memleketimizin en 

mecmuası olacaktır. 

N • • ? 
ı ç ı n ••••• 

yüksek, en zengin bir salon 

Kadınlık, spor, tarih, edebiyat, fen, tıp. her istediğiniz bahsi 
en değerli kalemler yazacaktır. 

Y ağh ve yağsız acı badem, yağsı 

kar ve yarım yağh gece ve gündüz 

BASAN 
KREMLERi 

Çilleri ve sivilceleri 
ve lekeleri kat'iggen 

izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir 

gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 

Her yd sinema Cileminde yeni bir yıldız •••• 
Bu sene radyo aleminin yeni ylldızı: 

EMERSONdur 

"MUCİZE SESLİ OPARLÖR .. 
YAL N 1 Z: 

EMERSON 
Radyolarında Bulunur. 

Dış yapısının güzelliği ve iç 

yapısındaki teknik kuvveti 

ile dünyada tanınmış olan 
• 

EMERSON Radyolandır. 
EDISON MÜESSESESi: Beyoğlu, istiklal Cad. No. 34 

Sahibi· Ahmet Emin VAl .. MAN 
Umumi Neşry1at1 tdare Eden: 

S. SALİM 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
17. 2. 938 Pen; ~mbe günü saat 15 te 1.stanbulda Nafıa MüdUrlüğilnde 

(741,27) lira keşif bedelli lstanbul Topkapı Müzesi kimya laboratuvarın
daki elektrik tesısatmın ikmali ışlerı açık eksiltmeye Konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık lşleri Genel, hususi ve fenni şartname 
teri, proje, keşif bulasasile buna mü teferri diğer evrak dairesmde görü· 
lecektir. 

Muvakkat teminat (56) liradıı. 

Isteklilerin en az <500) lirahk bu işe benzer ~ yaptJğına dair Nafta Mü 
dürlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel a..m.ış olduğu müteah.. 
bitlik ve ticaret oaası vesıkalarile gelmeleri. (574) 

Türk Hava Kurumu Satınalma Komisyonundan : 

15 $UBAT TARiHiNi SABIRSIZLIKLA BEKLEYiN 
Adres : Basiret Han No. 28 Telefon : 23125 

I ~ J Gazetecilik ve Neşnyat Türk Limitet 
-, Şirketı. Basıldığı yer TAN matbaası 

25. ci tertıp pıyango b'letıerı ıçır, 140.000 Türkçe ve 10.0UO l<'unsrzca 
eJ p!am ile 10.000 duvar planı ve ı 0.000 resimli afiş bastırılal'a.Ktır. 

31-1-938 pazartes1 günü saat lfı de münakasası yaprlacağmdao stex 
U olanların şartnamesini görmek üzere Piyango Direktörlüğü mu!öasebe 
sine mUracaatlen. "541,, 


