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BURSA BAYRAM YAPIYOR 

Cümhurreisi Yalovadan 
Borsaya Kadar Yollarda 
Derin Sevgile Selimlandı 

. ispanya Asileri Bir 
lngiliz Gemisini Batırdı 

12 Kişi Boğuldu 
Manzara 

--<>-
[Ahmet Emin YALMAN] 

8 ugünlerde Cenevrede iki 
manzara gördük: Bunlar

tlan biri konseyin bizimle F ran
sa ve bizimle cemiyetin kendi 
aeçim komisyonu arasında oyna
dığı arabulucu roldür. Cemiyet 
Bu güzel rolünü çok samimi ve 
dürüst bir tekilde oynammfhr. 
Bütün alakadarlar ve cemiyetin 
muvaffakıyetini ve inkip.fmı ia
tiyen bütün insanlar bundan 
memnun kalmışlardır. 

Bu suretle bir defa daha meydana 
çıkmıştır ki, Milletler Cemiyeti için 
anlaşmamazlıkları ortadan kaldır
mak, ihtilaflara hakem cı1mak, ha
kem sıfatile verdiği kararların tat
bikatına bakmak yolunda pek faydalı 
faaliyet sahaları vardır. Cemiyetin 
ve cemiyete bağlı olan mesai teşkila
tının; muhtelif memleketlerin mu
ayyen faaliyetleri ve yeni yeni tec
rübeleri hakkında malfunat toplamak 
ve yaymak suretile başardığı vazüe 
de çok mühimdir. Bundan hele yarı
nı hazırlamak bakımından edilecek 
istifade büyüktür. 

Cemiyetin başardığı müspet Tol 
hakkında iyi niyet sahiplerinin hep
sinde görüş birliği vardır. Fakat ce
miyetin başaramadığı müşterek em
niyet rol\Lhakkında....ayni .nevi birlik 
bulunmadığını, Oslo grupuna mensup 
bitaraf devletlerin Yirmi Sekizler 
komitesinde açtıklan müzakere de 
göstermiştir. 

J sv~, ~orveç, Danimarka, Fin-
landıya, Holanda gibi sulhü 

candan istiyen, dünya yüzünde em
niyet ve asayiş. kurulmasına şiddetle 
ihtiyaç duyan memleketlerin. cemi
yet misakının on altınc; maddesine 
ve müşterek emniyet prensipine kar-
şı cephe alır gibi görünmeleri dik
kate değer bir hadisedir. 
Eğer dünya yüzünde toplu, tüf ek

li bir Milletler Cemiyeti mevcut ola
bilse ve bu cemiyet her millete: "İ
şinizle, gücünüzle meşgul olunuz. 
Dünyanın asayişi benim garantim al
tındadır. Bu asayişi korumak için her 
vasıtaya malikim. Buna karşı hiçbir 
milletin elinde size tecavüz edecek, 
bekanızı tehlikeye düşürecek kudret 
ve imkan yoktur.,, diyebilse dünya 
cennete dönerdi. İnsanlık daha yük
sek inkişaflara doğru az zamanda 
çok yol alırdı. Bu şekilde tam ve ha
kiki bir müşterek emniyeti sevinçle 
karşılıyanların başında da İskandi
nav memleketleri ve kendilerinin di
ğer yol arkadaşları bulunurdu. 

Ne çare ki, insanlığın inkişafı he
nüz bu merhaleye gelememiştir. Bir 
İngiliz devlet adamının geçenlerde 
dediği gibi, Milletler Cemiyeti dün
yanın belki de hariciye vekaleti ola
bilmiştir, fakat henüz müdafaa ve
kaleti olamamıştır. Almanya, İtalya, 
Japonya gibi üç büyük silfilılı dev
let, Milletler Cemiyetinin otoritesi
ne karşı isyan halinde bulunuyorlar 
Ve kendilerince hak tanıdıkları ga
yelere silah kuvvetile varmak iste-
diklerini gizlemiyorlar. Demokratik 
ve barışçı memleketlerin başında git
ıncsi beklenen Amerika son umumj 
harp tecrübesinin acısını bir türlü u
nutamıyor. "Kalbim sizinle berab€1r, 
fakat iki Okyanusum arasında beni 
rahat bırakınız.,, diyor. 

M üstcrek emniyet nAmma Mil-
letler Cemiyetinin silaha dııv

rmıacağı vaziyetler oldu. Habeş tec
rubesi buna canlı bir misaldir ... İn-

Gemlik Fabrikamız Açıldı ve işe Başladı, Bugün de 
Bursadaki Merinos Fabrikası Merasimle Açılacak 

Atatürkün yüksek huzurlariyle bugün açılacak o~an Bursadaki Merino• labrikasınrn görünüşü .• 

Bursa, 1 (Hususi surette giden ar
kadaşımızdan) - Cümhurreisimiz A
tatürk bugün Yalovadan hareketle 
Bursayı teşrif ettiler. Coşkun teza-

köylüler kafile kafile yollara dökül~ 1 
müşlerdi. Atatürk, Büyük Kurtarıcı-! lE k f İdaresi 

İmar İşlerinde 
Faaliyete Geçiyor 

!arını selamlıyan, alkışlıyan köylüler v a 
hüratla karşılandılar. Yollardan iti
baren, bütün tafsilatı bildiriyorum: 

Büyük Şef Atatürk bugün öğle ye
meğini müteakıp, saat 13,30 da refa
katlerinde Başvekil Celfil Bayar, Da
hiliye Vekili v;' Parti Genel Sekre
teri Şükrii Kaya, Nafia Vekili Ali 
Çetinkaya, İktısat Vekili Şakir Kese 
bir, Trakya Umumi Müfettişi Gene
ral Kazun Dirik, mebuslar olduğu 

halde otomobille kaplıcalardan hare
ket buyurmuşlardır. 

Yüce Önderin hareketini duyan 

arasından yollanna devam ettiler. 
Orhangazi bayraklarla donanmıştı. 

Burada kaymakam, hükfunet memur 
lan ve halk tarafından karşılandılar. 
Sonsuz bir sevinçle alkışlandılar. A
tatürk te kendilerini karşılayan hal
kı muhabbetle selamladılar. Kısa bir 
tevakkuftan sonra, tekrar hareket e
dildi. Saat 14,45 te Gemliğe gelindi. 
Bütün Gemlik halkı, epey zamandır 
görmediği mu Önderine kavuşmak 
sevincile kasabanın dışına kadar yola 

çıkmışlardı. Coşkun tezahürat arasın 
(Arkası 7 incide) 

Türkiye - Amerika Ticareti 

Amerika ile görüşmeler 
Ankarada yapılacak 

Amerika ticaret ataşesi hükiimetile 
temas için Vaşingtona gidiyor 

Memleketimizle Amerika arasında 
aktedilmesi kararlaşan yeni tarzda 
karşılıklı ticaret muahedesine ait ınü 
zakereler Ankarada yapılacaktır. A

merika hükumeti böyle müzakerele
rin Vaşingtonda olmasında umumi
yetle ısrar ettiği halde müzakerenin 

Ankarada olması hakkında hükıi.me
timiz tarafından ileri sürülen arzuyu 
dostlukla karşılamış ve buna muva
fakatini resmen bildirmiştir. 

Evkafın Yeni Varidat. 
imar işine Harcanacak 

Evkaf Umum Müdürü B. 
Fahri KIPER 

(Yazısı 7 inci sayfada) 

Dul ve Yetimlerin 
Maaş İşleri 

---o-

Muameleleri Geciktiren 
Memurlar C~za Görecek 

giltere barış prensipinin şampiiQa\İ.. ~ -
mfatile ortaya atıldı ve BriYan -.. l~ .. 1- ~k T"' k. d k" At · 

Amerika hükumeti, müzakereye 
ait hazırlıklar için memleketimizde
ki Amerika ticaret ataşesi B. Gil
lcspie'yi ilk vasıta olarak Amerika
ya çağırmıştır. Gillespie, dün akşam
ki semplon ekspresile yola çıkmış-

Ankara, 1 (Tan muhabirinden) -
Bazı memurların muameleyi gecik.. 
tirıneleri yüzilnden tekaüt, dul ve ye 
tim maaşı alacak birçok vatandaşla
nn mağdur oldukları görülmüştür. 

Bu gibi evrakı zamanmda ve tamam 
olarak merkeze göndermiyen veya 
başka suretle işi uzatan memurlar 
hakkında takibat yapılacaktır. 

tır. Amerikan devlet memurları hu-
(Arkası 4 üncüde) 

ı . .. . ~ ..... ~- m anın ur ıye e ı at:~ı 
og mısakmın tecavuz ha.rbinı ~~ • . • • ' 

(Arkası 7 inc~d~ j ~ • • B. Gıllespıe . . 
-l 

Hadise, İngiltere.de Derin Hiddet 
ve Can Sıkıntısı Uyandırdı 

Londra, 1 (TAN) - Endymon a
dındaki Ingiliz vapuru dün Ginaso 
burnuna 16 mil mesafede asilere 
mensup bir denizaltı gemisi tarafın
dan torpillenmiştir. Gemi derhal bat 
mış ve geminin kaptanı ile kansı, 

İsveçli bir tarassut zabiti ve müret
tebattan dokuz kişi boğulmuştur. 

Vapur, 1700 ton kömür yüklü idi. 
Mürettebattan dört kişi İspanyol 
bahriye idaresi memurları tarafın -
dan kurtarılmışlardır. 

Hadise, Londrada derin bir hay
ret ve hiddet hissi uyandırmıştır. İn
giliz siyasi mahafili, alakadar ma -
kamların vereceği kararı bekliyerek 
pek ziyade teessüre şayan olan bu 
fena hareket karşısında susmakta i
seler de hükumetin atıl kalnuyacağı 
ümidini izhar etmektedirler. 

Hadisede telef olan İsveç zabiti lngilterenin Franco nezJincleki 
'<Arkası 7 incide) Ajanı 8. Hodgson 

Milletler Cemiyetinin 
Is1ahı İçin Müzakereler 

Türk Delegesi 28 ler Komitesinde 

Hükümetimizin Düşüncelerini Anlattı 
eenevre, 1 (A.A.) - Anadolu Ajan 

sının hususi muhabiri bildiriyor : 
Milletler Cemiyeti mikyasının islahı 
için teşkil edilen ve Türkiyenin de 
dahil bulunduğu 28 ler komitesi dün
denberi mesaisine başlamış bulunu
yor. İsveç, Hollanda ve İsviçre gibi 
bazı devletler beynelmilel siyasi va
ziyeti ve bir kısım devletlerin cemi-
yetten çekilmiş bulunmasını sebep 
tutarak Milletler Cemiyeti misakın
da tecavüz eden devlet aleyhine zec
ri tedbirler tatbikının mecburi değil, 
fakat her devlet için ihtiyari olması
m ileri sürdüler. 

Bu suretle iki cereyan hiısıl oldu
ğu malıimdur. 

Komitenin bu sabahki içtimaında 
Türkiye namına söz alan murahhası-

mız Necmettin Sadak şu beyanatta 

bulundu: 
"Kamutayın bu içtima devresini 

açarken Şefimiz Atatürk şunu demiş
ti: 

"Milletler Cemi)}etinin geçirmek-
te olduğu çetin safhalarda, Cürnhuri 
yet hükumeti, bu arsıulusal kuruma 
olan bağhhğını, her sahada göster
mek suretile, sulh idealine en uygun 
yoldan aynlmamıştır." 

Diğer taraftan Başvekil Celfil Ba
yar da Kamutaydaki beyanatında şun 
lan söylemişti: 

"Milletler Cemiyetine bağlılık ha
rici siyasetimizin ayni zamanda mes
netlerinden ve tabii icaplarından biri 
ni teşkil eder. Bu arsıulusal büyük 

(Arkası 7 incide) 

İklısadi Kalkın~a Çalışmamız 

Bursa F abrikacılarının 
Birçok Dilekleri Var 
Dün İktısat Vekilimiz Bunları 

Dinledi ve Yeni Bir Müjde Verdi 

Yeşil Bursanın yeni binalarından güzel bir. kaplıca oteli •• 
(Arkadaşımızın Bursa.dan verdiği haber 3 üncü sayfada.drr) 

. .._ 



2 

Yazan: 
:Ali Haydar Mithat 

a • e 

[Tercüme ve ilrtib:ıı 

hakkı mahfuzdur,} 

usu 
uyor 

Mahmut Şevket Paşanın katlinden sonra iktidar mevkiine 
getirilen Sait Halim Paşa kabinesi .. 

No. G4 

M emlekctin çok müşkül da-
kikalarında Sait Halim Pa 

şa sadarete geçmişti. Sait Halim 
Paşa, Mehmet Ali Paşanın doğru-
dan doğruya torunuydu. Ömrü bü
yük bir servet ve debdebe içinde 
geçmişti. Sıkıntı yüzü görmemişti. 
Epeyce okumuş, geniş bir görüş sa 
hibi olmuştu. Ruhan dürüsttü. İs
tibdat günlerinde, Avrupada ve 
Mısırda kendisile defalarla konuş
muştüm. Hür fikirli bir adam ol
duğuna kanaat getirmiştim. Mu
hakemesinin kuvveti, her hakikati 
olduğu gibi görmesine küayct edi
yordu. Fakat iradesi zayıftı, hele 
Sadaret makamının cazibesine da
yanamıyordu. 

Sait Halim Paşa sadarete geçti
ği sırada Enver Paşa, hem Harbi
y Nazırı, hem de Saltanat Hane
danına damat olmuştu. Dahiliyeye 
Talat Bey, Adliyeye İbrahim Bey, 
Bahriyeye Cemal Paşa, Maarife 
Sükrü Bey, Maliyeye Cavit Bey, 
Nafiaya Çürüksulu Mahmut Paşa, 
Orman ve Maadine Bostani Efen
di, Postaya Oskan Efendi geçmişti. 
Hariciye bir müddet Sadrazamda 
kalmış, sonra Ahmet Nesimi Bey 
tayin edilmişti. Mebusan reisliğini 
Halil Bey, ayan reisliğini Sait Pa
şa işgal ediyordu. 

Bu sıralarda ben de mebuslu 
ğumu ileri sürdüm. İzmir

den namzetliğimi ilan ettim. İtti
hat ve Terakki umumi katibi Mit
hat Şükrü Bey beni cemiyet mer
kezine çağırdı : 

- Namzctliğinizi Bağdada nak-
lediniz, dedi. Oradan intihabınız 
daha hayırlı olur. 

Mithat Şükrü Beyin fikri doğru 
idi. Zira Bağdat ve İrakta babama 
karşı derin bir sevgi va~ı. Bura
larının iyiliği için Mithat Paşanın 
yaptığı işler, zihinlerde iz bırak
mıştı. Divaniyeden mebus seçil
dim, İraklılar arasında memnuni
yet uyandırdı. Bu hissi üade eder 
yolda pek çok telgraf aldım. 

Fırkacılığa karışmak veya ken

dimi şahsen göstermek gibi bir 
maksadım yoktu. Müstakil kala

caktım. İyi hareketlerinde hüku

metle beraber yürüyecektim. Yol
suzluk görürsem tenkit edecek
tim. Fakat bu yolda harekete im
kan olmadı. İki ay sonra Halil Bey 
bizi bir nrnya topladı. Harbin deh
şeti, tehlikenin hudutlanmızda bu 
lunduğu hakkında bir nutuk söy
ledi. Hepimizin şahsi fikirlerimizi 
ve emellerimizi bir tarafa bıraka
rak milli gaye etrafında toplanma 
mızı ve birlikle hareket etmem~ 
istedi. Bu sırada aleni tenkit, mem 
leket menfaatlerine aykırı olabilir 
di. Beklemekten başka çare yok
tu_ 

ttihnt ve Terakkiyi lider sı-
fatile temsil eden Talat B. 

bazı meselelerde geniş görüşlü, 
pratik bir adam sıfatile hareket e
derdi. Fakat dnr görüşle hareket 

ettiği bir nokta vardı ki Araplara 
emniyetsizlik beslediğini hiç sak
lamıya li.ızum görmemesi ve ba
zan Arapları fuzuli yere kırmasıy
dı. 

Buna bir misal anlatayım: Kü
veyt Emiri Mübareküssabah İstan
bula bir heyet gönderdi. Bu heye
te verdiği mektuplardan biri de 
bana hitap edilmişti. 2 Reriyülev-
vel 1332 tarihli olan bu mektup 
çok samimi bir lisanla yazılmıştı. 
Şunları diyordu: 

Evvela selam hediye eder, ha
tırınızı sorarım. l\lerhum baba
nızı cJaima hürmetle yadederiın. 
O bliyiik adamın oğlu olduğu
nuz için size de büyük hiirme
tiın ''ardır. Benim emelim Os
manlı halTağının gölgesinde ya 
şamaktır. O manlı bayr&b'lnın 
kıyamete kadar diinyaya nur 
neşretmesini AIJahtan dilerim. 

Merhum babanızın siyasi ha
tıralarında Ali Sabah ailesi hak
kında daima teveccüh ve sevgi 
göstcrilmi~, şerefimiz, haklan
mız miidafaa edilmiştir. Bunun 
iç.in l\fithat Paşanın münevver 
merkadine fatihalar hediye ede
rim. Merhumun ruhunun bu
gün yaşıynn Osmanlılara fazi
let telkin etmesini, Osmnnlılan 
birleştirmeye ve unsurlar nra
sındıı banş ve sevgi kurulması
na amil olmasını dilerim. Hür
metlerimi kabul ediniz ve dai
ma muvaffak oluunz. 

M übareküısabah 

M übareküssabahın babası, 
memleket aleyhinde hare

ket etmiyeceğini Mithat Paşaya 
söz vermiş ve sözünü tutmuştu . Oğ 
lunun da yüzüne gülünseydi her
halde faydası olurdu. İstediği şey, 
Beşinci Mehmedin büyük bir res
minden ibaretti. İngiltere Kralı 
Beşinci Corcun gönderdiği resmi, 
yazıhanesinin karşısına asmış, o
turd uğu yerin baş tarafını Beşinci 
Mehmedin resmi için açık bırak
mıştı. 

Heyetin padişah tarafından ka

bulünü ve bir resim hediye edilme 

sini Talat Beye ısrar ile tavsiye et
tim. Aldırmadı. Heyete kimse baş 

çevirmedi. Birkaç gün sonra tees
sür içinde memleketlerine döndü
ler. 

Mübareküssabahın Bnsra kör

fezi üzerinde hfildm olduğu saha

nın mesahnsı yüz bin kilometre mu 

rabbaına yakın ve nüfusu iki yüz 

binden fazla idi. İngiltere orada 
nüfuz kurmak için her çareye baş 

vuruyordu. Mübareküssabahın or
taya koyduğu iyi hisleri beslesey
dik, gönderdiği heyete alaka gös
terseydik ne kaybederdik? Bunu 
yapsaydık harpte Küveytin düş
man tarafına geçmesine mani olur 
muyduk? Bunu bilmem, fakat sö
zümüzün geçmesine herhalde da
ha fazla bir derecede ihtimal bulu
nurdu. 

(Arkası var) 

Şeb· r Meclisi, Ş bat 
Toplantılarına B ·· tçe 

·· zakeresi ile Baş adı 
Şehir Meclisi, dün saat 14,30 da 

Şubat içtimaı devresine başlamıştır. 
'İlk sözü vali almış ve bilhassa şun
ları söylemiştir: 

92838 lirn z.lrnat işlerine. 34502 lira bay
tarlığa, 131203 lira Sıhhat mOdurlüğüne, 
411989 lira muhtelif masraflnra, 177251 
lira muhtelif miıcssese ve teşekküllere 
yardıma ayrılmı:ıtır. 

"- Şubat devresi, bütçeyi is- Fevkailde masraf bUtçesl de 404500 11-

tihdaf eder. Her sene Vilayet ve rası yol itlerine, 160 bin lirası Maarif, 
Belediye büt elerini bu devrede 114281 lirası zlrıuıt, 9 bin lirası baytar, 50 

• Ç bin llraaı Floryaya, 25 bin llraaı hava toh· 
meclıslere ''ermemiz vazifemiz ik- llkeılnden korunma işlerine, 150 bin lira· 
tizasıdır. Fakat, hükumetçe bazı aı ıeçlm işlerine olmak üzere 902170 lira· 

kararlar alınmıştır. Bu kararlara dır. 
göre, gelir ve masrafların değiş- Bnudan sonra ruznameye geçil
mesi zaruridir. Bu itibarla biitçe miştir. Francala ve ekmek nümune-

sile beraber unlardan dn nümune a.. 
tavazzuh etmemiştir. Onun için 
şimdilik meclisinize yalnız Vilayet 
bütçesini \'eriyoruz. Belediye büt
çesi biraz daha gecikecektir." 

Valinin bu sözü üzerine, Vilayetin 

lınması ve bozuk ekmek veya fran
calaya rastlandığı zaman ekmekçi, 
kırmacı, uncu ve değirmencilerin de 
müteselsilen cezalandırılması hakkın 
daki teklif, nümunelcrin tahsil müd. 

1938 bütçesi Bütçe Encümenine gön 
derilmiştir. deti için konulan 24 saate yapılan iti-

raz üzerine bu müddetin 48 saate çı
karılması için makama inde edil-Bu bütçeye göre, 1938 varidat bütçesi 

4474853 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu 
yekunun 344500 lirası bina, 100 bin lirası 
nrazi vergilerinden, 358500 lirası ferağ ve 
intikal harçlarından, 361200 lirası, ispir
tolu içkiler inhisarı vilayet bürosundan, 
740000 lirası yol vergisinden, geri kalanı 
da muhtelif ve müteferrik maddelerden 
temin edilmektedir. 

Vlllyet bUtçeal, geçen seneden 115887 
lira fazladır. 

Masraf Faslına konan tahsisat 
Maarif kısmına gelince, 79252 lira Na

fia işlerine, 1919167 lira Maarif işlerine, 

DENİZ VE LİMAN : 

lstinye Dokları için 
Ye i Bir idare 

Dilnden itibaren Denizbanka ge_ 
çen 1stinye dokunun ayn bir idare 
halinde çalışması, umumi müdürlük 
tarafından daha faydalı görülmüştür 
Dok, tesisatı için yeni bir idare ku· 
rulmuştur. 

Şiddetli Lodos Fırtınası 
Evvelki gece Ege denizinde olduk

ça şiddetli bir lodos fırtınası kop -

muştur. Fırtınanın sahillerde ufa:t 

tefek tahribatı olmuştur. Limana hiç 

bir kaza haberi gelmemiştir. 

Yeni Yolcu Salonu 
Sirkecide yaptırılan yolcu salonu, 

inşnatı bitmiştir. Salon, pazartesi giı 

nü açılacaktır. Salonun bir dairesini 

işgal eden asliye beşinci ceza mah-

kemesi yine ayni yerde kalacaktır. 

POLİSTE: 

Eski Nişanllsı Ters 

Cevap Verince Kızmış 
Taksimde oturan Tatyos, evvelki 

nkşam arkadaşı Artamille beraber 
Kurtuluşta Tuğla apartmanında o
turan eski nişanlısı Fransuvanın evi
ne gitmiştir. Rakı sofrasında kafa
ları adnmakıllı dumanladıktan son
ra Tatyos, Fransuvaya, nişanı taze
lemeyi teklif etmiş, ret cevabı alın
ca tabancasına sarılarak hücum et
miştir. Tntyos, yetişen memurlar ta
rafından yakalanarak mahkemeye 
verilmiştir. 

Kaza Yerlerine 
Mühendis Gönderilecfık 

Bundan sonra şehrin herhangi ye
rinde bir kaza olursa, nöbetçi mühen 
dis veya fen memuru da derhal htı
dise yerine gönderilecektir. Binecek
leri taksi arabalarının parasını, şo
förler, belediye hesap işleri müdür-
lüğünden alacaklardır. ' 

miştir. 

Geçen devrede afişaj talimatname 
Si itirazlarla karşılandığı için talL 
matnamenin bu esaslara göre değişti 
rilmesi maksadile talimatname Be
lediye Reisliği tarafından Meclisten 
geri alınmıştır. 

Diğer birçok tezkereler ait olduk. 
lan encümenlere gönderildikten son 
ra cumaya toplanılmak üzere toplnn 
tıya nihayet veri1miştir. 

BELEDİYEDE : 

Yeni Yapı 
Kanunu 

ve Yollar 
Pro·esi 

Yapı ve yollar kanununda yapılacak 
değişikliği tetkik etmekte olan ko -
misyon, işini bitirmiştir. Komisyona 
belediye adına iştirak eden hukuk iş
leri müdürü Muhlis, imnr müdürü 
Ziya, harita müdürü Galip cumaya 
şehrimize döneceklerdir. 

Komisyon, Prostun bu husustaki 
bütün teklülerini kabul etmiştir. Ye 
nl ltıyiha, yakında Vekiller Heyetine 
verilecektir. 

Tramvay Duraklan Azalıyor 
Son günlerde birçok dairelerin is

tekleri üzerine şehrin muhtelü yer
lerinde birçok tramvay durak yer
leri yapılmıştır. Belediye, bu vaziye

ti seyrüsefer bakımından mahzurlu 

görmüş olduğundan mevcut istasyon 
lnr nzaltılacaktır. 

Halkevi inşaatı için 
Eminönü halkevinin yapılması 1-

çni yüz bin liraya ihtiyaç olduğu hal 
de elde mevcut para ancak 57 bin 

liradır. Üst tarafının temini için hü

kumete müracaat edilecektir. 

ÜNİVERSİTEDE: 

Seyahatten Dön ü er 
Sömestr tatilinden istüad~ ederek 

doçent Muhlis Etenin başkanlığında 
Bükreş, Peşte ve Viyanaya bir tetkil: 

gezisine çıkmış olan üniversiteliler, 
dün Daçya vapurile şehrimize dön· 

müşlerdir. Gençlerimiz, gittikleri 

yerlerde çok yüksek misafirperverlik 
görmüşler ve tam manasile ağırlan
mışlardır. 

MEMLEKE'ITE: 

lzmit Vilayet 

eclisi Açddı 
İzmit, 1 (Tan muhabirinden) 

MÜTEFERRİK : 

Daireler 
Liman Hanında 
Toplanıyor 

İktısat Vekaletine bağlı dairelerin 
bir araya toplanmnsı karan üzerine 
müsait bina araştırmalarına devam 
ediliyor. Bir araya getirilecek daire
ler arasına, Denizbanka geçen denizci 
lik şubeleri ile deniz ticaret müdür
lüğü dahil değildir. 

Dairelerin şimdiki halde uyuştu -
rucu maddeler inhisarı ile iş daire
sinin bulunduğu liman hanına top
lanmaları en kuvvetli ihtimal olnrak 
görülmektedir. Dördüncü vakıf ha
nının, maksada elverişli olmadığı an 
}aşılmıştır. 

Yakında Mısırda Bir Resim 
Serigisi Açıyoruz 

Güzel Sanatler birliği resim şube
sinin yıllık kongresi, dün Alay köş
künde toplanmıştır. Yıllık çalışma 

raporu okunarak knbul edilmiş, ye
ni idare heyeti seçimi yapılmıştır. 

Reisliğe Konya saylavı Ressam Şev
ket, azalıklara da Akademi muallim
lerinden Feyhaman, İsmet, Hayretul 
lah, ressam Sami, Ali ve Vecih seçil
mişlerdir. 

Toplantıda konuşulan en mühim 
mesele, güzel sanaUer birliği adına 
Mısırda bir resim sergisi açılmasıdır. 
Buna esas itibarile karar verilmiştir. 
Reis Ressam Şevket, bu iş için tet
kiklerde bulunmak üzere bu hafta 
Knhireye gidecektir. 

Brüksel Sefirimiz Gidiyor 
Brüksel sefirliğine tayin edilen B. 

Cemal Hüsnü, Ynlovadan şehrimize 
gelmiştir. B. Cemal Hüsnü dün ken
disini gören bir muharririmize kısa
ca şunları söylemiştir: 

- Oç gUn ıonra Ankarayo gldecelllm. 
Orada işlerim! tanzim ettikten ıonra tak· 
rlbon 15 - 20 gUnc kadar vazifem baıırna 

hareket edeccQlm. 

Beş Milyonluk Gelir . 
Yeni senenin ilk ayında İstanbul 

gümrüklerinin temin ettiği gelir, 5 
milyon lirayı geçmişitr. Bu yekur., 
kanunusani nihayetine kadar temin 
edilen rakamı göstermektedir. 

Yugoslavya Matbuat Atafes! 
Yugoslav matbuat idaresi, matbt•at 

memurlarından B. Lukaçoviç'i mem 
leketimize matbuat ataşesi olarak 
göndermi~tir. B. Lukaçoviç, şehrimi 
ze gelmiştir. Bu akşam Ankarayn ha 
reket edecektir. 

MAARİFTE: 

Muallimlere Aile 
Bilgisi Kursları 

Muallimlerin mesleki bilgilerini 
arttırmak için tertip edilen konfe-
ranslara devam ediliyor. Bu arada 
aile bilgisi için de bir kurs açılmış
tır. Bu kursun ders yerleri ile saatle
rini aynen yazıyoruz: 

9 ve 2S Şubatta Edlrnekapı SaQlık mor 
kezinde. S, 9, 16, 2S ve 30 Martta latanbul 
birinci okulda, 6, 13 ve 20 Nlıonda yine lı 
tanbul birinci okulda, 27 Nlı n ve 4 Ma· 
yısta Fındıklı 18 Uncu llokulda bütün derı· 
ler 14,30 da ba9lıyacaktır. 

OSMANİYEDE: 

Hayat Çok Ucuz 
Osmaniye (TAN) - Adananın 92 

kilometre doğusunda kurulu ve dört 
mevsimde portakal kokulnrile dolu 
olan sekiz bin nüfuslu kasabamızda 
hayat pek· ucuzdur. Mevsimin kış oL 
mnsına rağmen on yumurta beş ku
ruş, en iyi yoğurdun kilosu yedi bu
çuk kuruştur. Zahire ve dğier yiye
cek maddelerinin fyiatları da bunlar 
gibi ehvendir. 

Osmaniyede portakaldan başka li
mon ve turunç ta yetiştiriliyor. Ke
reste ve yer fıstığı da kasabamızın 

başlıca kıymetli hazinelerindendir. 
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Göçmenli 
Bir R 

az 1 

için . 
r 
1 

Ankara, 1 (TAN Muhabirinden)
Vekiıletlerden seçilen birer mümes-
silin iştirakile iskan umum müdür
liığünde bugün son bir toplantı ya
pılmıştır. Yurda gelen ve gelecek o
lan göçmenler hakkında komisyon 
uzun birrapor hazırlamış ve Veki. 
lete vermiştir. Anlaşıldığına göre, 
esaslı bir tetkik mahsulü olan bu ra
porla önümüzdeki seneden itibaren 
memleketimize daha geniş miktarda 
göçmen getirilmesi imkanları derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. Hükumet bil 
hassa Bulgaristandaki vatandaşları
mızın ıztırabını dindirmek ve bun
ları bir an evvel anayurda kavuştur 
mak kararındadır. 

Kaymakam ar 
Arasında 

Ankara, 1 (TAN muhabirinden)-'.::: 
Terme kaymakamlığına Bingöl kay
makamı Necati, Boğazlıyan kayma
kamlığına Ankara maiyet memuru 
Hulusi, Eğil kaymakamlığına İslahi
yeden Vahit, İmroza Kadıköyden İh
san, Kadıköye Aksaraydan Cenap, 
Sökeye Vakfıkebirden Zeki, Nazımi
yeye Besniden Nesip, Şarki Karaağa 
ca Zaradan Bedii, Binana Ankara De 
lice nahiyesi müdürü Kazım, Sürme 
neye Trabzon maiyet memuru Snit, 
Ezineye Kırklareli maiyet memuru 
Tevfik, Sivriceye Kebandan Vasfi, 
Çiçekdağına Güründen Fahri, Vakfı 
kebire Koyulhisardan Hüseyin, Sa
rayköye mahalli idareler umum mü
dürlüğünden Mehmet Ali, Pazara es
ki Cihanbeyli kaymakamı Rasim ta
yin edilmişlerdir. Ayancık kaymak& 
mı Kemal, Vekalet emrine alınmıştır. 

Hariciye ve Nafıada 
Ankara, l (Tan muhabiirnden) ~ 

Vaşington büyük elçiliği başkatibi 

Tahsin, Rio de Janeiro başkatipliği
ne, Tekirdağ nafıa müdürü Adli Ela
ziz nafıa müdürlüğüne, Eliiziz başmü 
hendisi Behçet te Nafıa müdürlüğü
ne tayin olunmuşlardır. 

Bir Teknikum Yapıhyor 
Ankara, l (Tan muhabirinden) ~ 

Maarif Vekrueti Ankara.da Gazi en9-
titusU yakınında bir ytiksek teknik 
mektebi (Teknikum) yaptırmıya ka 
rar vermiştir. Bu mektebe sanat mck 
tepleri mezunları alınacaktır. 

Bir Ziraat Raporu 
Ankara, 1 (Tan muhabirinden) ~ 

İktısat Vektılcti, ziraat kongresine ve 
rilmek üzere zirai iktısnt ve ticaret 
mevzuları etrafında etraflı bir rapor 
hazırlamıya başlamıştır. 

Fedakar Bir Polisimiz için 
Ankara, 1 (Tan muhabirinden) -= 

Bugün belediye meclisi toplantısında 
vazüe esnasında hastalanarak ölen 
başkomiscr Hasibin eşine ikramiye 
verilmesi hususunda reisliğin teklifi 
alkışlarla kabul edilmiştir. 

Bir imtiyaz F eıhedildi 
Ankara, 1 (Tan muhabirinden) ~ 

Balıkesirin Demirkapı mevkiinde bir 
yabancı şirket elinde bulunan anti
muvan imtiyazı hükumet tarafından 
fesholunmuştur. 

Ankara Hukuk Talebesi 
Avrupaya Gidiyor 

Ankara, 1 (Tan muhabirinden) ::::::: 
An.kata hukuk fakültesinden orta Av 
rupada bir tetkik seyahatine çıkacak 
olan kırk kişilik kafile, cuma günU 
şehrimizden ayrılacaktır. 

1 TAKViM ve HAVA 1 
2 Şubat 1938 
ÇARŞAMBA 

2 inci ay Gün: 28 Kasım: 87 

Arabi: 1357 Rumi: 1354 
Zilkade: 31 Ikincikanun: 20 
Güneş: 7,11 Oğle: 12,27 

ikindi: 15,09 - Akşam: 17,25 
Yatsı: 16,58 - Imsak: 5,30 

* Akbıyıkta Saraçane çıkmazında 
oturan posta müvezzii Süleyman, ge 
ce evine giderken sarası tutarak ye
re yuvarlanmış, bnşından ve muhte
lif yerlerinden ağırca yaralanmıştır. 

Vilayet meclisi vali Hamit Oskayın 1 
1 başkanlığında top1andı. Büyüklere BiRKAÇ SATIRLA 

tazimlerini telgrafla sundu. --------··-----

YURTTA HAVA VAZiYETİ 
Yurdun doğu Anadolu mmtakasında ha 

va kapalı ve sisli diğer yerlerde kapalı ve 
yer yer yağıştı geçmiştir, Rüzgarlar Trak: 
ya, Kocaeli, Ege ve Karadenızin Karp kıyı 
tarmda kuvvetli csmiıtir, 

* Sadullah isminde biri Kasımpa
şada Bahriye caddesinden geçerken 
Ayşe ile damadı İhsana rastlamış, 
hınç almak için her ikisini de ustura 
ile yaralamıştır. * Zabıta korsan Maksut isminde 
bir sabıkalıyı, birçok elbise ve eşya 
hırsızlıklarının fnili olarak yakalan. 
mıştır. 

Mutlu Bir Y ıldönümü 
Zonguldak., 1 (TAN) - Atntürkün 

iradelerile Bolu Saylavı Cevat Gürer 
tarafından ulusal tarihimizin ana hat 
lan Uzerine ilk konferansın verildiği 
mutlu günün 7 inci yıldönümU Ata.. 
tilrk tarih günü olarak her yıl oldu. 
ğu gibi halkevizde törenle kutlannuş.
tır. 

Mülkiye müfettııı heyeti dün de oto 
bilı meselesile mec;gul olmu1, bir 

kiııiyi dinlcmiııtir, Tahkikatın bir an evvel 
bitirilmesine çahşdmaktadır, 

Dört gündenberi kapalı bulunan Sam 
sun - Sivas tren hattı, dün açılmış 

ve seferlere tekrar başlam~lır 

* Akay müdürü Cemil, dün Yaıovadan 
dönmüstür, 

Dün, Iata.nbulda hava kapalı ve vağ~ı 
ıeçmiş, rüzılr ılmnli istıkametten eaniye 

de 15 metre hız.la esmiştir, 24 saat zarfında 
yapn yağmurun metre murnbbaına brrak 

tığı su miktarı 15 kilogramdır. Sant 14 te 
barometre 757,4 mlllmetre idi, hararet en 
çok 9,6 ve en az 6,5 santigrat olarak kay-
dcdilmiatir, 
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erikanın 
s•ıAhl nması 

ômer Rız.a DOCRU L 

Amerikanın silahlanma siya
seti karşısında bütün Av

rupa gazeteleri derin alaka duy
muştur. 

Amerika topraklannın müdafa
nsı için B. Roosevelt'in verdiıt:i 

muhtıra ilk plnnda silih mesele. 
sini mevzuubahis etmektedir. 

Cümhurreisi bu muhttrasile ni· 
hayet Amerika birleşik devletleri
nin de silah yarışına girmiye mec
bur kaldığını tebariiz ettiriyor. 

Şimdiye kadar dünya yüzünde
ki anlaşmamazhklara müdahale 
etmekten çekinmiş, herhangi bir 
siyasi ihtiltita meydan vermek İs· 
tememiş ve daima sulhü aramış o
lan Amerika, eğer bugün dişinden 
tırnağına kadar silahlanmayı lü
zumlu görillüyorsa, demek oluyor 
ki, dünya vaziyeti çok kötüdür. 

Roosevclt'in sulhü müdafaa uğ
runda çizdiği yol ilerliye ilerliye 
nihayet Amerikanın tecerrüt ha -
linde bulundukça tehlikenin bil
yüyeccğini hisseden bir vadiye çık 
mıştır. Filhakika menfaatlerin 
giriftliği, dünyanın en miihim nok 
talarında kanlı mücadeleler vuku
bulurken büyük devletlerJ sade se
yirci vaziyetinde bırakamaz. 

Uzak Şarkı yerinden sarsan buh 
ran safha safha inkişaf ve millet
ler arası durumlara tesir ederken 
Amerikalıları bir düşüncedir aldı. 
Bir vakitler en mutaassıp bir iman 
ile infirat siyasetine inananlar bi
le bu düşiinceden kendilerini kur
taramıyorlar. 

R ooseveltin muhtırası birçok 
milletlerin sulh içinde ya

şamak sevdasında bulunmalarına 

rağmen insanların dörtte birinin 
boğazlaşmakta olduğunu iddia edi
yor. Uznk Şarkta döviişülüyor, İs
panyada döviişülüyor ve her taraf. 
ta tehlikeli bir gerginliğin muzlim 
havasına tesadüf ediliyor. Ameri
ka Reisiciirnhuru kongreye daima 
zi~·ndele n siltihlar karşısında müt 
tefik devletlerin emniyetini müda
faa edecek vesaitin noksanlığından 
bahsetmeyi mühim bir vazife 
telnkki ediyor. Müdafaayı müm
kün kılmak için ise ahval ve şera· 
ite göre vaziyet almak lazımdır. 

diyor. Onun tezi sadece Amerika 
sahillerinin müdafaasını değil, o
tak Amerika toprnklarının, menfa
atlerini istihdaf ediyor. Gaye, düş· 
rnanı Amerika hududundan bin
lerce mil uzakta tutabilmek ve her 
iki Bahrimuhitteki sahillerini mü
dafaa etmektir. 

Biitün bu mütaleaar, Ameri
ka devletlerinin bu iş için büyük 
bir fedakarık ve geniş bir tah
sisat koymıya hazırlandıklarını an 
latıyor. Amerika kongresinin de
niz işleri l omitcsi reisi Meclise, 
Amerika kuvvetlerinin yüzde yir
mi nisbetinde arttırılmasına ve se
kiz milyon dolarlık bir kredi açıl
masına salahiyet istiyen bir Droic 
\'ermiştir. 

Bu para ile üç zırhlı, sekiz 
kruvazör, iki tayyare ge

misi, yirmi beş kontr torpito, do· 
kuz denizaltı ve yirmi iki yardım
c:ı gemi gibi bir filo Amerika bah
riye kuvvetine iltihak edecek, as
keri kadroda ise 1200 zabit, 
20000 nefer bir fazlalık vilcude ge
lecektir. 

Reis Roosevelt, deniz silnhları
ııı tahdit eden muahedeye vaziül
iınza devletler, herhangi bir uzlaş
h1ayı arzu ettikleri takdirde zırhlı
ların inşaatım tehir edeceğini va
detmiştir. 

Deniz in aab işlerinde fevkall
de has as olan ingiliz matbuatı A· 
rnerikanın bu vaziyeti karşısında 

bu memleketin İngiltere ile müş· 
terek ve müvazi bir zihniyetle 
§Öyle bir te ehbüse girişmiş oldu
ğunu ve kuvvetli bir Amerikanın 
umumi sulhü muhafa7a uğurunda 
daha fn, dalı hir inıil olacağını 
kaydf'tmcktedirler. 

lzmir Telefonunda 
İzmir, 1 (A.A.) - Devletçe satına

lınan telefon şirketi gönderilen me
lrlurlar tarafından işe b~lanmak su
l"etile bugün bilfiil hükumet idaresi
ne geçmiştir. 
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Uzak Şark: 

Son Çin Taarruzunun 
Japonlar Tarafından 1 

kırıldığı haber veriliyor 
~ 

! Türk· Rus 
! I Yeni Konsolosluk 

Anlaşması 

1 
Londra, 1 (Hususi) - Uzak Şark 

harbıne dair alman son haberler §U 

merkezdedir: 
Ti , Tsin _ Pukow demiryolu bo. 

yunda Japonların şimal istikametin
deki taarruzuna karşı koyan Çin 
kıtalarının muvaffakıyetsizliğie uğ

radıkları bildirilmektedir. 
ileri hareketleri şimdilık durmuş o 

lan Japon krtalarmın bir hafta süren 
şiddetli bir bombardımandan sonra 
Çin hatlarını yarmıya muvaffak ol
dukları beyan edilmektedir. Ankara, 1 ( A.A.) - Vuku bu

lan diplomatik müzakereler ne
ticesinde Türkiye ve Sovyet 
Cümhuriyetleri ittihadı hüku
metleri tarafından G§ağıdaki ka
rarlar alınmıştır: 

Bu sene martın otuz birinden 
itibaren Türkiyenin Odesa, Ba
ku, Erivan ve Leninalan'daki 
konsolosluklarile Sovyet sosya
list Cümhuriyetlcri ittihadının 
Izmir ve Kars'taki konsolosluk
lan kapatılacak ve her bir dev
letin diğer taraf memalikinde 
yalnız birer konsolosluğu yani 
Türkiyenin Batum ve Sovyetle
rin Istanbuldaki konsoloslukla
rı ipka edilecektir. 

Diğer taraftan söylendiğine göre, 
Hangufuchu krtalan iki kolorduya 
ayrılmış ve kumandanlıklarına da 
merkez ordusu generallerinden Sang_ 
tung - Hsuan ile Tsaof ulin tayin edil 

1 1 mişlerdir. 
Şanghaydan bildirildiğine göre, 

1 

Japonlar, gizli bir Çin teşkilatının 
Şanghaydaki Japon konsolosuna bir 
tehdit mektubu göndererek konso -
!osun parça parça edileceğini ve di-

ALMANYA: 

Yeni lktısat Nazırı 

Vazifesine Başlc:dı 

Bertin, 1 (A.A.) - Goering bu
gün yeni Iktısat Nazın Walter Fu
nek'e vazifesini gösterecektir. 

Bu milnasebetle Goering'in etr:ı.fm 

da bulunanların ağır sanayiin n:.ilIL 
leştirileceği hakkındaki şayialan tek 
zip ettiklerinı, fakat "Sosyalleştirme .. 
işinin seyrini takip etmekte oıdu/Junu 
ve sanayici!erin ne ihtiyat akçelerinı 
ne de temettlilerini serbestçe kullana 
mıyacaklannı beyan etmekte ddu.k· 
larmr kaydetmek enteresandır. 

Doyçland Portekizde 
Lizbon, 1 (A.A.) - Doyçland zırh

lısı ile 33 ve 36 numaralı Alman de-
nizaltı gemilerinin ziyareti münase
betile Almanya orta elçiliğinde bir 

kabul resmi tertip edilmistir. 

F ransaya Protesto 
Berlin, 1 (A.A.) - Almanyanın 

Paristeki büyük elçiliği, Pariste nas
yonal sosyalizm aleyhinde açılan ser
gi münasebetile Fransız hükumeti 
nezdinde protestoda bulunmustur. 

Öl~ülü Güzellik: 

ğer bazı mühim Japon şahsiyetleri
nin de öldürüleceklerini bildirmiş -
tir. 
Vaşingtondan bildiriliyor: Bahriye 

dairesinin bildirdiğine göre. geçen 
ağustosta San Diego'dan takviye kı
tası olarak Şanghaya giden 1500 bah 
riye silahendazı Honolulu'ya nakle-
dilecektir. Şanghayda daha fazla kal 
maJarına lüzum görülmiyen bu ef
rat. 18 şubatta hareket edecektir. 
Şanghayda 1927 dc.nberi orada bulu
nan 60 subay ve 1000 erden mürek
kep alay kalacaktır. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Mümessiller 
meclisinde muhtelif suallere cevap 
veren B. Hirota, şöyle demiştir: 

"Japon hükumeti. bütün Çin ile ik 
tısadi bir itilaf akdetmeği derpiş et
mekte ve Çini haddinden fazla yük
sek olan gümrük rüsumunu indirmi
ye ve mütekabiliyet esasına müstenit 
gümrük rüsumunu kabul etmiye sev
keylemek arzusunda bulunmaktadır. 

Japon hükumeti, şimdiki teessüfe 

şayan hadisenin tekerrürüne mani 
olmak için Çinden tazminat ta iste
mek tasavvurundadır. 

Diğer taraftan B. Hirota, Japon hü 
kumetinin muhtelif ihtilaflar ahka
mına riayet ettirmek için Çinde ip
ka etmek mecburiyetinde kalacağı J a 
pon kıtaatının idaresi mesarüini yeni 

Çin rejimine tahmil etmek tasavvu
runda bulunduğunu beyan etmiştir. 

Hariciye Nazırı, zikri geçen askeri 

kıtaatın miktarını ve nerelerde a
ram edeceğini söylemekten imtina ey 
!emiştir. 

Pariste ölçillü btr güzellik miisabakası yapılmaktadır. !\lüsabakaya 
iştirak eden kızlar, gii.zellik mühendhleri tarafından ölçüye tabi tutul
maktadır. Vasati güzellik ölçülerini en iyi haiz olan genç kız, güzellik 
kralicesi sedleccktir. 

t iKi YAŞINDA BiR PRiMADONNA 

Bu, bir lngiliz çocuğııdur. Henüz iki yaşındadır. Fakat ha~·rete de
ğer bir musiki kabiliyetine maliktir. Bu yavru, en zor opera parçaların
dan birini çok güzel terennüm etmiştir. Yavruya istikbalin bir musiki 
dehası nazarile bakıyorlar. 

FRANSA: 

Silah Yarışı 
Müstemleke 
Siyaseti 

INGILTERE: 

ve 

AMERiKA: 

Vaşington, 1 {A.A.) - Deniz ha
rekatı şefi Amiral Bahy, parlamen
tonun deniz komisyonunda hükfune
tin deniz programı hakkında izahat 
vermiştir. Amiral. derpiş edilen mas
rafların bir taarruza karşı Amerika 
sahillerinin muhafazasını temine ka
fi geleceğini. fakat harbi Okyanusla
rın öbür tarafında cenup sahillerine 

götürmiye kadir bir donanma vücu
de getirilmesine kifayet etmiyeceği
ni bildirmiştir. 

Amiral, bundan sonra deniz silah
lannın artırılması keyfiyetinin J a
ponya bahriyesinin genişlemesinin 

bir neticesi olduğunu kaydetmiştir. 

Tahiti'nin Takviyesi 

[Yazan: B. Felek] 

Herkesin ve her mesleğin olduğu 
gibi. tembellik ve tembelliğin de bir 
felsefesi vardır ve tembeller ona da
yanarak icrayi sanat ederler. 

Bu felsefenin en nmiyanesi: 

nTembele iş buyur, sana akıl öğ. 
retsino şeklinde dillerde dolaşanıdır. 

Maruf hikaye ''ardır: 

Herifin birinin gömleği kirli imi~ 
Arkadaşı görmüş: 

- Şu gömleği bir yıkasana! de
miş. Öteki cevap ''ermiş: 

- Yıkadım, yine kirlendi. Arka
daşı ısrar etmiş: 

- Kirlenira! Gömlek bu! Bir da-
ha yıka! 

- Yıkarsam yine kirlenecek! 
- Bir daha yıkarsın! 

- İyi amma, hen bu dünyaya sa-
de gömlek yıkamaya mı geldim? 

Tembel. hayatın yalnız iş yapma
maktan ibaret olduğuna inanan a
damdır. Onun için işlemek gayrita
biidir. Binaenaleyh muttasıl bahane 
bulur. işte bu bahaneler toplanır, 
tembelliğin felsefesini teşkil eder. 

Bir ihtiyar adam iki oğluyla otu
rurken susamış, hiiyük oğluna: 

- Şuradan bana bir su ver! de
miş. Fakat oi:lan aldırmamış. Adam
cağız içerilemiş. Babasının kızdığını 

gören küçiik oğlu teselli için §Öyle 
söylemiş: 

- Baba! Hiddetlenme! Allah beliı
sını versin! Hayırsız evlat. ne yapa
caksın? Kalk. suyunu kendin iç, ba
na da bir su ver. 

Tembelin bütün mesaisi, yapma
dığı işler için cevap bulmaktan iba
ret olduğu için elinden. kolundan zi
yade muhtemel suale karşı vereceği 
cevabı hazırlamaktan ibaret kalır. (). 
nu da bulduktan sonra rahata kavu
şur. 

Tembellik rııhat birşeydir. Lakin 
tembel oluncaya kadar çekilen azap 
ve adamın adı tembel çıkıncaya ka
dar uğradığı hakaretler o kadar a
ğırdır ki; bu rahat ermeyi göze a
lanlar, bereket ki pek çok değildir. 

* 
Alman Propagandası 

lngiltereyi Kızdırıyor 
Londra, 1 (Hususi> - Almanya,_ 

om yakm şarkta, lngiliz müstemle
kelerinde ve Şimali Afrikada yaptığı 
propagandadan dolayı bura siyasi 
mahf ellerinde bariz bir sinirlilik his· 
sedilmektedir. Çünkü Italyanın son 
hareketlerinden dolayı Yakın Şarl< 
(ngiltere iç.in sevkulceyş noktai naza 
nndan yeni bir ehemmiyet alınış bu. 
lunmaktadrr. Almnnyanm bu harel:e 
ti lngilterenin haysiyetine tecavüz te 
lakki ediliyor. 

San Francisco, 1 (A.A.) - Hamil
ton Ficld bombardıman filosuna men 
sup otuz zabitle 180 asker yarın Ta
hiti'nin müdafaa teşkilatını takviye 
etmek üzere bu adalara hareket e- OKUYUCULARIMIZDAN BAV FEVZb 

ITALYA: 

Mussolini Bir Nutuk 

Daha Söyledi 
Roma, 1 (A.A.) - Faşist milis teş

kilatının 15 inci yıldönümü münase
hetile CoJiı::Pe'de askeri merasim va
pılmış ve Mussolini bir nutuk söyli-

ycrek ezcümle demiştir ki : 
"- Düşmanlarımız geçit resimle

rinin askeri bir zihniyetin ifadesi ol
duğunu iddia ediyorlar. Böyle oldu
ğuna pek memnunuz ve bunun için
dir ki geçit resmi yapıyoruz ve bu
nun mükemmel bir tarzda yapılması 
na gayret ediyoruz." 

Mussolini bundan sonra demiştir 
ki : 
"- Lejiyonerler!.. İtalya herkesin 

menfaatine ria~t eder. sulh ve istik 
balini herkese karşı müdafaa etme
ğe hazırdır. Ne demek istediğimi an
ladınız mı?" 

Faşist lejionerler bir tek sesle: 
- Evet, cevabını vermişlerdir. 

YUGOSLAVYA: 

Avusturya ile Bir 

Anlaşma Yapıyor 
Belgrat, 1 (A.A.) - Avusturya ile 

Yugoslavya arasında ekonomik mü
zakerelere 4 şubatta Viyanada baş-
lanacaktır. Yugoslavya, bu görüşme
ler esnasında, Avusturya kontenjan
larından daha iyi bir surette istifa
de temin etmek istiyecektir. 

deceklerdir. Yakında Honolulu'ya ikinci mektubunuzu d •ldım. Beni ay• 
13 yeni bombardımnn tayyaresi gön- d ı nlatıyorıunuz. TeıekkOrlcr ederim. M. 

derilecektir. Zekeriya ark dntımızın bnhıettlCil tecrUbo· 

ROMANYA: 

Kral Karol Yeni 

Beyanatta Bulundu 
Bükreş, 1 (Rn.dyo) - Kral Karo! 

3000 Amerika gazetecisi için bır An.e. 
rikah gazeteciye yeni beyanatta bu
lunmuştur. 

Majeste Kral Romanya.nm beyn<'J
milel siyasetinin pek ziyade banşse. 
ver mahiyette olduğunu kaydettikten 
sonra: "Romanya şımdik.i siyn.~ctle 

yeni yeni dostluklar temin ~ttiği gibi 
eskilerini de kuvvetlendirrnııı bulun. 
maktn.drr., demiştir, 

Kral, Yahudi meselesinde hilkiıme 
tin güttüğü siyasetin yerinde 01ctuğu 
nu ve memlekette Yahudilere karşı 

aleyhtarlığın mevcut olduğunu sak
lamamıştır. 

Bükre§, 1 (Radyo) - Romanya
nrn Brüksel, Berlin. Sofya ve Va~· 
va elçileri değiştirilecektir. 

FiLiSTiN: 

Dünkü Çarpışmalarda 

Arapların Zayiatı 
Kudüs, 1 (A.A.) - Bugün Cenine 

mıntakasında Araplarla vukua ge -
len bir müsademe esnasında iki İn
giliz askeri ölmüş ve ikisi de yara
lanmıştır. 

Araplar, ağır zayiata uğramışlar· 
dır. 

Mısırdan Bir Protesto 
Kahire, 1 (A.A.) - Bütun partile

re mensup elliden fazla parlamento 
azası, Ingiltere büyiik elçisine bir 

muhtıra vermişlerdir. 

Muhtırada Arapların Filistindeki 
haklarına riayet edilmesi istenmekte 
ve alınan şiddet tedbirleri protesto 
olunmaktadır. 

li muallim ıl:ulnlz. Size bu VHft vermekte 

bir lıabetılzllk glirmedlk. Saygılar. 

B. F. 

Bursa 
F abrikacılarının 
Dilekleri Var 

Bursa, 1 (Hususi surette gönder .. 

d.ğuniz arkadaşımızdan) - Ata.tür
kün refakaUerınde Bursaya geıen Ik 
tısat Vekili Şakır Kesebır burada der 
hat tetkıklenne başlamıştır. Bu alt. 
şaın ~aat 17 de Bursa Ticaret Od.!l. 
sında, Vekilin riyasetınde bır toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda sanayı umum 
müdürü Reşat, Sümerbank umum uıU 
dürü Nurullah Esat. Ziraat Bankası 
umum müdürü Kemal Zaim, Oda baş 
kanı, azaları. Bursa Sanayi Birliği 
reisi ve fabrikacılar hazır bulunınu§ 
tur. 
Bursanın umumi sanayi va -

zıyeti ve iktısadi kalkınma 

hareketleri üzennde konuşulmuş -
tur. Fabrikacılar. birçok dileklerde 
bulumuşlardrr. Bilhassa, ipekçilik sa 

nnyiindeki kondisyonlar meselesmin 
mecburi olması, bu sanayie ait ma,. 

kine ithalatının bazı şartlara bağlan 

ması istenmiştir. Vekil, alakadarlar. 

dan uzun boylu izahat aldıktan sonra 

hükümetin sanayi ve iktı • 

sat sahalarında yapacağı iş -
leri anlatmış, ve bu arada 

Bursa tütilncülerıne hayırlı bir haber 

vererek, yenı bır ıhraç kapısı olan 

Mısırın da tiltünlerimız ıçin mtlşten 

olarak temin edildığıni söylcmiştır. 
Bundan sonra, Bursanın pırınç e

kimi vazıyeti üzerinde görüşülmüş, 

Bursa pirinçlerinın Standardize edil
mesi bu toplantıda kararlaştmlmış.. 
tır. Yann, Vekilin ba.şl\anlığındaki bu 
faydalı toplantılara devam edilecek
tir. 

ROSTO BEKiR 
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DOLANDIRICILIK: 

TAN 

BüYük Fransız edibi A
LEXANDRE DUMAS -
nın dünyanın her diline 
çevrilmiş olan şaheseri: 

2 - 2 - 938 

' 1 IA 
Bir Suçlu 4 Yıl Sonra 

Türkiye 
Amerika 
Ticareti 

TÜRKÇE SÖZLÜ olarak, hayret ve heyecanla gönneğe hazırlanınız! 
(Başı 1 incide) 

Yakayı Ele Verdi 
susi bir müsaade olmadıkça yalnız C' UARLES BQ YER' • 
Amerikan vapurlarile seyahat edebil- ~-- I"ı. n ln --~ 
dikleri için Havrdan kalkan ilk A-

lnebo u Vapuru Battığı Gün, 
Bir Kadıncağızı Dolandırmış! 

'.Asliye dördüncü ceza mahkemesı, 
dün çok karışık bir d~landrrıcılık da 
vasıru tetk~k etmiştir. Davacı, Uç sc 
ne evvel kazaya ıuğnyarak b11ta:ı 1-
nebolu vapurunda boğulan ikinci kap 
tan Besim'in valdesi Huryedir. Ja.'l
darma, suçlu yerine de s:ıbıkalılardan 
Kayalı Mehmet Aliyi g?tirmiştir. 

Iddia şudur: 
- Kayalı Mehmet Ali, kıızaclrn bi 

raz sonra felaketzede Huriye, öksüz 
torunu küçük Enisle sokağa çıktığı 
zaman yanma sokulmuş, yapmacık 

bir tnvurla ve derin bir hUrmeUc Hu 
riyenin elliıi öpmüş: 

- Başrnız ağ olsun \'alde ... demiş 
tir. Sonra da son dakikasında oğlu 
Beslmln yanında bulunduğunu ve va 
siyetlerinl dinlediğini ileri st!rerek za 
vallı anayı en cana•acıık noktasından 

YARALAMA: 

vurmuş ve avlamış, ve şunları ilave 
etmiştir: 

- Ba.yo.n llurlye, §İmdi bn.ıın 15 
Ura veriniz, siz evde oturunuz, ben 
Enlsle beraber gider, oğlunun vasiye 
tini yerine getiririm. 

Huriye, istenilen parayı vermiş, ço 
cuğu da bu hayır seven dosta tes
lim etmiştir. Kayalı Mehmet, çocuğu 
tenha bir sokağın içine götürmüş, el 
bisesini, ayakkabısını da soyduktan 
sonra sıvışmıştır. 

Kayalı Mehmet Ali, o günctc1!beri 
bulunamamış, yeni yakalanmıştır. 

Suçlu, mahkemede herşeyi inkar et. 
mi~tir. Mahkeme, soyulan çocukla o 
gün Huriyenin yanında bulunan Abdi 
nin şahit olarak çağmlmasma karar 
vermiş ve muhakemeyi tatik ctru!ştir. 

HAKARET: 

merikan vapuruna binerek Nevyorka 
gidecektir. 

Amerikan ticaret ataşesi, mart ip-

Bu sene, F ransada çevirdiği yegane Fransızca film 

H E N R I B E R N ·s T E I N 'ın Eserinden 

tidalarında, beraberinde icap eden ' 1 
mütehassıslar bulunduğu halde mem im•••••ııc 
leketimize dönecektir. Ankarada, mü 
zakerelerln martın on beşine doğru ı... _____________ _._ 
başlaması beklenmektedir. Aylaı-
danberl hazırlık temasları yapıldığı 
ve her iki taraftaki vaziyet olgunlaş 
tığı için müzakerenin kısa bir za -
manda iki tnrafın menfaatlerine uy
gun neticeler vermesi beklenebilir. 

Münasebetlerimizde 

Devamlı lnkip.f 
Dün bir arkadaşımız B. Gillespie 

ile görüşmüştür. 
Amerika ticaret ataşcSi şu sözleri 

söylemiştir: 

"- İki memleket arasındaki tica
ri münasebetler devamlı bir inkişaf 
halindedir. Bizim Türkiyeye satışla
nmız son birkaç sene içinde çok art
mıştır. Fakat Türkiyenin bize ihraca
tı da muvazi surette artmış ve ara
da Türkiyenin lehine olarak ayni 
muvazene farkı kalmıştır. 1937 se-

BU AKŞAM 

MELEK 
SiNEMASINDA 

Sinemanın 3 büyük yıldızı 
LORETTA YOUNG 

ADOLPH MENJOU 
ve TYRONE POWER'i 

JACQUES DEVAL'in meıhur komedisi 

METROPOL BAR 
Fransızca sözlü filminde takdim edecektir. Bu filmde, Parisin zevk 
ve safa mahallerinde çevrilen bu dünyanın şık maceraperestlerin 

bütün entrikaları ve bütün sefahat mahalleri gözleriniz önünde 
canlanacaktır. 

PARAMOUNT JURNAL'de: MISIR KRALI FARUK'un 
.. ______ • evlenme merasimi 4------•• 

nesine ait Türk ticaret istatistikleri ~---
Türkiye lehinde olan muvazene far- Herkes koşuyor: Müzik, Heyecan, Atk 

TÜRK Sinemada FAKİR TALEBE 

Bugünkü program. 

ISTANilUI~ RADYOSU: 
OGLE NESRIYATI: 

Saat 12,30 PUikla Türk musikin, 12,50 
Havad s, 13,05 Plakla Türk muikiai, 
13,30 Muhtelif pllik neşriyatı, 14,00 Son, 

AKŞAM NEŞRlYATI: 

Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 19,00 
Çocuk Esirgeme kurumu namına konfe 
rans, Doktor lbrahim Zati (Çocuklarda 
kızamık hastaığı), 19,30 Emihönil ballı: 
evi gösterit kolu tarafmdan bir temsil. 
19,55 Borsa haberleri, 20,00 Maıtafa ve 
arkadaıları tarafından Türk muıildai ve 
halk sarkılan, 20,30 Hava raPonı. 20,33 
Omer Rıza tarafından arapça söylet", 
20,45 Nezihe ve arkadaşları tarafmdan 
Türk musikisi ve halk şarkıları, (IUt a 
yarı), 21,15 Bimen Şen ve halk prkılan, 
2ı,5o Orkestra, 1 - Grieg: Pere Gyna 
suitc, 2 - Valdtcnfcl: Pluit d'or valae, 
3 - Translateur: Intermezzo, 4 - KQ 
m:ınn: Maritza, 22,45 Ajans haberleri. 
23,00 Plakla sololar, opera ve operet par 
çalan. 23,20 Son haberler ve ertesi ıtl 
nün programı, · 

ANKARA RADYOSU 

OGLE NESRIYATI: 

Jilet Kesikliği 
Yüz Güzelliğini 
Bozar mı? 

Hakaretten Suçlu 
Bir Mevkuf 
Muhakeme edilidi 

kını iki milyon lira olarak gösteri
yorlar. Hakikatte fark dört milyon 
liradır. Bir kısım Türk ihracatı Tir- ••••••ıct• Büyük (}e nefis Fransızca operet 4 •••111111••• 
yeste, Hamburg, Liverpul gibi liman
lar vasıtasile olmuş ve gümrük ista
tistiklerinde Amerikadan başka mem 
leketlere aft gibi gösterilmiştir. Bu 
arada Tiryeste vasıtasile giden tü-

Saat 12,30-12,50 Muhtelif plü nepi 
yatı, 12,50-13,15 Plak: Türk maıildli 
ve halk şarkdarı, 13,15-13,30 DabiW ve 
harici haberler, 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

----------------------------~ 
Saat 18,30-19,00 Muhtelif p1ü netti 

yatı, 19,00-19,30 Türk musikisi ve ballı 
garkılan. (Haliik Recai ve arkadqları), 
19,30-19,45 Saat ayan ve arapça netri 
yat, 19,4S-20,ı5 Türk musikisi ve halk 
ıarkdan, (Hikmet Rıza ve arkadaılan) 
20,15-21,00 Radyo fonik temsil, (Ankara 
şehir tiyatrosu artistleri tarafmdaıı), 

21,00-21,15 Ajans haôerleri, 21,15-21,SS 
Stüdyo orkestrası, 1 - Mozart: Don 
Juan, 2 - Moretti: il cst Charmant. 

Asliye üçüncü ceza mahkemes!, 
dün bir yaralama ve çehre güzelliğini 
bozma davasına başlamıştır. Davacı, 
Rabeka isminde genç ve güzel bir ka 
dındı. Kendisine musallat olan Davit 
fsminöe bir genç, bir gün Rabekanın 
önüne geçmiş ve jiletle çenesinin ~! 
tarafını kesmiştir. Mahkeme, bu faiıı 
çehre gUzelliğinJ bozup bozmadığmı 

tetkika karar verdiği için dün Tabibi 
adil Enver Knranı şahit olarak din
ledi. Reis Rabekayı dokb::>run tam 
karşısına geçirdikten sonra şu sualı 
sormuştur: 

- Bay doktor, şimdi bakınız, çeh 
re güzelliği bozulmuş mudur? 

Enver Karan bu suali şöyle karşı. 
lamıştır: 

- Rabekanm gerdanında sabit bir 
iz vardır. Fakat, teşrihte çehre diye 
tarif ve tavsif edilmiş bir nasiye yok 
tur. Bu fş tıptan ziyade Sanayii Ne. 
fiseyi alakadar eder. Sanayii Nefise 
cilerin mütaleası mahkemeyi daha 1-
yi tenvir edeceğine kaniim. 

Bundan sonra mahkeme, Güzel Sa. 
natlar Akademisi profesörlerinden Is 
il Kenanm çağrılarak Rabekanm çeh 
resini tetkik ettirme karan vermiçl"r. 
Ve muhakemeyi 29 nisana talik etmiş 
tir. 

Bir Mütecaviz Mahkemede Deli 

Olduğunu iddia Etti 
Tüccardan ı..'ısan, kaymvnldesile be 

raber evvelki gün Kasmıpaşa cadde
sinden geçerken arkasından kafasına 
inen bir odun darbesile yere serilmiş 
tir. O, bu ani tecavüzUn ıstırabı için 
de kıvranırken tanımadığı bir adamın 
kayınvnldesini yere yatırarak elindeki 
ustura ile yüzünü, gözUnü, boğazını 
kesmiye uğraştığını görmüştür. Bu 
sırada toplanan halk ve biraz sonra 
yetişen polis mütecavizi yakalamış. 
lardır. Tam on beş yerinden yarala
nan zavallı kadın hastaneye kaldırıl
mıştır. Mütecaviz de meşhut suçlar 
müddeiumumiliğine verilmiştir. Bu, 
sabıkalılardan Naim isminde bir genç 
tir. Asliye dördüncü ceza mahkemesi 
sorgusunu yapmış, Naim deli olduğu 
nu iddia etmiştir. Mahkeme, Naimin 
Adli Tıp Işleri müessesesinde nezaret 
altına alınmasına karar vermistir. 

KACAN MEVKUFLAR: 

Müddeiumumi, Ceza 

Verilmesini istedi 

Tevkifhanede hilkOmetin manevi 
şahsiyetini tahkir ettiği iddia edilen 
Herantm muhakemesine dün ağır ce 
za mahkemesinde devam edilmiştir. 

Şeref isminde bir. mahkUmla şimdi 
serbest kalan eski mevkuflardan ko 
mis;yoncu Yusuf şahit olarak dinlen. 
mişlerdir. Herant: 

- Ben Tilrküm. HUkOmetimin ma 
nevi şahsiyetini katiyen tahkir et.. 
medi.m. Edersem kendimi tahkir et
miş olurum. ~n eski müddeiumumi 
muavini Muhlisle, eski birinci müstan 
tikle Ramazanı şahsen tenkit ettim, 
demiştir. Şahitlerin söyledikleri de 
Herantın müdafaasını teyit edecek 
mahiyettedir. Yalnız b~gardiyan 

Şükrü tarafından yapılan zabıt vara 
kasında §ahitlerin de imzaları görül 
müştür. Suçlu-

- Bay reis, demiştir, mevkuf bir 

adamın b~gardiyanm yaptığı bir za 

bıt kağıdını imzalamasını tabii görU. 
rtim. Onlar zabıt kağıdını okumadan 
imzaladılar. 

Mahkeme gelmiyen şahitlerin çağı_ 

rıl:::ıası ıçı'!l C>ıış .a bir b'1lne ?.a.:!ııştır. 

DÖVME: 

Deli Olduğunu 

iddia Eden Suçlu 
Meşhut suçla?' müddeiumumisi, riöv 

me suçlusu Şerafettin isminde oir gen 

ci dün sorguya çekmiştir. Şerafettin 

nin davacısı, kardeşidir. Sopa il~ ba. 

şma vurmaktan suçludur. Şernfettin 
mahkemede şunları söylemiştı-: 

- Bay Müddeiumumi, ben def:yim. 
Altı ay da tiıriarhanede yattım. 

Gayritabii hare.ketleri de tesbit ~
dildiği için Sultanahmet sulh üçüncü 

ceza mahkemesi sorgusunu yapmış, 

cezai ehliY.cti buk:ııup bulunmadığı 

nın tetkikine lüzum gösterm~tir. Ta 
bibiadil Enver Karan, Şerafettinin 

Adli Tıp lşleri müessesesinde müşa

hedeye alınmasına karar vermiştir. 

Yeni Nüfus Yazımı 

tünler çok yer tutar. İzmir ve Sam
sundaki antrepo imkanlarının mah
dut olması, geçen sene bir kısım 
Türk tütünlerinin Tiryestede işlen -
mesinc sebep olmuştur. 

Yarma Ait imkanlar 

Türkiyede ihtiyaç ve istihlak sevi
yesi yükseliyor. Bizim ihracatımızın 
daha pek çok artmasına imkan var
dır. Buna karşı Amerikada da Türk 
mallarının revacını birkaç misli de-

Yarın akşam SARAY Sineması 
Berlin Wintergarden yıldızı, meşhur ve dilber dansöz 

LA j AN A'gı 
Büyük varyeteler muhitinde cereyan eden kıskançlık ve kuvvetli aşk 

ve ihtiras dramı olnn 

HARİKALAR CA ZHANESİ 
filminde tnkdim edecektir. Bu filmdeki <UÇAN CANBAZLAR) ve 

(ÖLÜM ATLAYIŞI) sahneleri cidden şayanı hayrettir. 

FOX JURNAL'de: MISIR KRALININ evlenme 
merasimi bütün tafsilCitile 

recesine çıkarmak mümkündür. Fa- ••••••••••••••••••••••••••••llliii 
kat mesele, Türkiyede istihsallerin _.. ... ••••-•• Yarınki Gazetelerde 4------•\llıııı. 
artmasında ve dünya fiyatlarile re- 11T 1 p E K S 
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kabct eder fiyatlar tedarik edilebil-

mesindedir. Türkiyeden muayyen Cuma günü MA TINELERINDEN başlamak üzere hazırladığı maddeler almak istiyen Amerika fir 
malan bu maddeleri kafi miktarda fevkalade programı okuyunuz •• 

bulamazlarsa ve yahut takas veya .. ---•• ? 7 ? 7 ? 7 ? 7 ? ? 4----ii 
maliyet fiyatı yüzünden fiyatlar re- • • • • • • • • • • 
kabet kabul edemiyorsa Arneri.kaya 
ihracat imkanları bizim elimizde ol-
mıyan sebepler dolayısile tahdide uğ 
rar. 

Senelerdenberi bizim çalışmamız, 
Amerikanın Türkiyeye ihracatının 

artması şeklinde değil, iki memleket 
arasında ticari münasebetlerin art -
ması şeklindedir. Çünkü bu mesele 
bir kül teşkil eder ve· ancak bir ara
da artarsa devamlı bir inkişaf iınka- • 
nı bulunur. 

ERTUGRUL SADI j JIJ!j----IC'lll!,----~ 
TEK TIY ATROSU TEPEBAŞI 

Yeni Bir Teşebbüsün Neticeleri 

Yeni hazırlanacak ticaret muahe
desinin aradaki münasebetlerin kuv
vetlenmesine pek çok tesiri olabile
cektir. Çünkü bu muahedeler, "en 
ziyade müsaadeye mazhar devlet,, 
prensipini yeni bir şekle koymakta
dır. Amerika ile karşılıklı muahede 
yapmış olan memleketlerden birine 
gösterilen müsaadeden bu yolda mu
ahede yapmış olan memleketlerin 
hepsi istifade etmektedir. Fakat kar
şılıklı muahede yapmıyanlar için bu 
imkiin yoktur. 

Meseıa, Türkiye böyle bir muahe
de imza edince kuru üzümden libre 
başına alınan gümrüğün iki sentten 
bir buçuk sente indirildiğini, yani 
yüzde 20 derecesinde azaldığını far
zedelim. Amerika ile bu yolda mua
hedesi olmıyan Yunanistan, İtalya, 

İspanya ve İrruıa karşı Türk üzüm
leri bir üstünlük temin edecek de
mektir. 

Bu gece 

<Usküdar - Hale) GARDEN'·ınde 
Sinemasında 

OTELW 

komşuluk,, münasebetlerini kurmak 
için Aınerikaca takip edilen usul, 
iki tarafın muayyen birtakım madde
ler hakkında karşılıklı tenziller ve 
müsaadeler yapması şeklindedir. Bu 
maddelerin ne gibi şeyler olacağı hak 
kında iki tarafın göstereceği arzu1ar, 
müzakerelerdeki başlıca mevzuu teş
kil edecektir. Türkiye Amerikaya 
her şeyden evvel tütün gönderdiği 
için tütün üzerinde gümrük resminin 
indirilfl!esinde fayda olduğu hatıra 
gelebilir. Fakat Türk tütünü bir har
mana muayyen miktarda girdiği i
çin gümrük resminden her tütün pa
ketine düşecek farkın, paketin satış 
fiyatını indirmek ve bu suretle istih
laki artırmak gibi bir tesir hasıl e
debileceğini zannetmiyorum. Tütün 

Bu akıam: 

QUATOR 
Büyük Gala 

BRUSİLOF 
Londrn Ampiri akrobatları 

CLARA BANKY 
Güzel, endamlı caz şantözü 

Roxane ve Darewsky 
Dünya dnnsörleri 

QUATOUR MULATRE BARİN'S 
Prenses RUBY ve BAİNKA'nın 
iştirakile bütün şehir halkını koş-

turacak bir eğlenceli numara 

Pek yakında 
MlSS MYRAN idaresinde en ' 
meşhur HABEŞ CAZI BEN-

NY PEYTON • Silifke, (TAN) - Hükfunet kona.. 

ğı yangını esnasında mahvolan nü. 

fus kütüğünü yenilemek üzere kuru 
Meyan kökünde mesela İtalyaya 

karşı ayni üstünlük hasıl olacaktır. 

üzerindeki gümrük inecek olursa a- •••••••••••••lllli 
radaki fark ancak tütün şirketlerinin -------------
kiinnı kabartmıya hizmet edecek ve 

lan heyetin seçtiği memurlar faaliye 

te geçmişlerdir. Böylece filen başlı. 

yan nüfus yazımı bir ay sürecektir. 

---oı---

Konferans 

ihracat ve istihliıke tesiri olmıyacak
tır.,, 

Bize bu mahlmatı veren ve hükıi
metile temas için dün yola çıkan B. 
Gillespie, on yedi senedenberi fası-

lstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

DRAM KISMI 
Saat 20,30 da. 

SÜRTÜK 
3 perde 

Dün sabah asliye üçüncü ceza mah 
kemesinde, tevkifhaneden kn~an Ga 
lata postahanesi veznedarı Hüsnünün 
katili Abdullahla Halayda amcasını 
öldtirdtiğU için tevkif edllıın 'I cvfığin 
muhakemelerini bitirmi•tir. Müddeiu 
mumi, suçlulann cezaıandınlmasmı 

istemiş, mahkeme, dosyanın tetkiki 
ve karamı hazırlanması için davayı 
·e nisana talik etmiştrl 

~ Doktor İbrahim Zati, bu akşam 
saat 19 da İstanbul radyosunda ço
cuk esirgeme kurumu namına bir 
konferans verecektir. Konferansın 
mevzuu (Çocuklarda kızıl h?.stalığı) 
dır. 

Türk halıları eskiden Amerikaya bü
yükçe miktarda gönderilirdi. İran ha 
lılarile ayni miktarda gümrüğe tabi 
olunca Türk halı ihracatı sıfıra yak
laşmıştır. Şimdi Türk halıları Iran 
ve Yunan halılarından aşağı bir güm 
rük resmine tabi olunca yeniden fa
aliyet imkanları hasıl olacaktır. 

Bir taraftan milletlerarası ticare
ti zorlaştıran kayıtlan gevşetmek, di
ğer taraftan aradaki ticaret müna
sebetlerini kuvvetlendirmek ve "İyi 

lasız surette memleketimizde vazüe 
görmüş ve çok dost kazanmıştır. Baş
ka bir yere terfi suretile nakli için 
yapılan en cazip teklüleri reddederek 
burada kalmayı tercih etmiştir. Bu
rada üç çocuğu doğmuş, büyümüş
tür 

Yazan: Mahmut Yesari 
---0---

1 
OPERET KISMI 

Saat 20,30 da 
SÖZÜN KISASI 

4 Perde Komedi Yazan: 
Von Schonthan. 

3 - Grieg: Suite Peer Gynt, 1) Mor 
genstimmung, 2) Ases Tod. 3) Anitru 
Tanz, 4) In der Halle dcs Berck&ıic .. 
S) Peer Gynte Eeimkchr, 6) Solvejp 
Lied, 21,55-22,00 Yarınki prolQID ve 
istiklal Mar&ı. 

* Glinün Progrnm Ozil: 
SENFONiLER: 

16,30 Pnrls Kolonyal: Senfonik 1ron· 
ser. 21,65 Viyana: Senfonik konser 
KilçOk orkestra. 22.3Ö Peşte: Çipn or-

Açık Teşekkür - Sevgili eş1mhl 

vefatı münasebetlle almakta olduğum 

birÇok taziye mektup ve telgraflarm. 

hepsine ayn ayrı cevap yazmağı ya.. 
ralı kalbim mani olduğundan bunla.. 

nn cümlesine ve cenaze merasimind~ 
bulunan ihvanlarıma ve m6rhumuır 

hastalığında tabip müdavisi olan dok 
tor Bay Süleyman Zeki Tqkm ile 
hemşire Bayıın Nezihenin göatermil 
oldukları hüsnü muamele ve itinala.. 
rma nlenen teşekkür eder..nL 

Rusya eski ihraca~rlarmdan mft. 
teahhit Ziya Ahmet Doğan. 

ALI BABA 
• 

HiNDiSTANDA 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Musikili büyük ıark fllml 

YENi NEŞRIY AT: 

YESILA Y - 18 yıldan beri memleket 

5ağlığı yolunda verimli çalı§malarma de 

vam eden Y c:ıilay kurumunun neıretmekt• 
olduğu aylık (Yeşilııy) mecmuasmm (151) 
inci sayısı yeni bir kapak içerisinde aensiA 
münderecatla çıkmıştır, 

• ZEHIRLI GAZLARDAN KORUNMA 
ÇARELER! - Muallim Hamit Bahar, bS 
vadan ve zehirli gazlardan korunma çar• 
lerl ismi altında bir eser neıretmiftlr, Bil 
kitap herkesin anlıyabileccği bir Hunla Y9 
zılmııtır, Zehirli gaz nevileri, 111pıJa~ 
yardımar, korunma tedbrleri, gizleme t-' 
satı, ııığmaklarm &ekilcri ve faydalan bd 
kmda çok etraflı malQmat vardır, 

• 
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2-2-938 

TAN 
Günderk Gazete 

--0--

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
şeyde temiz, dürüst, samimi olmak, 
kariln gazetesi olm ıya çalışmaktır. 

-<>-
ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 

750 • 6 Ay 1500 • 
400 • 3 • 800 • 
150 • 1 • 300 • 

MılleUerarası posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5- li
radır. Abone bedeli peşindir. Adres de
ğiştirmek 25 kuruştur. Cevap için mek
tuplara 10 kuruşluk pul ilavesi U\zımdır. 

Fo~~~~LEnt 
Bu Kadın Ne Yapsın? 

[Yazan: M. Zekeriya] 
Mahkemeye dilencilik eden bir ka

dın getiriyorlar. Kadının kucağında 

sıska, renksiz bir çocuk. Sağında so· 
lunda, hastalıklı ve bakımsız iki yav
ru. Karnında dokuz aylık bir bebek. 

- Bay hakim, diyor, en büyüğü 
dört yaşında, dört çocuğum var. Be
şincisi de karnımda. Dokuz aylık ge
beyim. Kocam askerde. Bir taraftan 
beş para gelirim yok. Belki de so
kakta doğuracağım. Fakat bu dört 
çocuğa kim bakacak. Anaları var di
ye Dariilacezeye alınıyorlar. Dilen
nıiyeyim de ne yapayım? 

Bir roman mevzuu kadar zengin 
olduğu halde birkaç cümle içine sı
kıştırılan bu facia birçok bakımdan 
üzerinde durulmaya değer biT hadi
sedir: 

1 - Yaşıyan insanlara bakmıya 

çalışıyoruz. J:t'akat doğum esnasında
ki ölümlerle kafi derecede kuvvetle 
miicadele edemiyoruz. Bu kadın bir 
gün bir sokak köşe:sinde doğuruve

rirse kendisi ölebilir, doğuracağı ço
cuk ölebilir. İki nüfus birden haya
ta gözlerini kapamıya mecbur olur
lar. İlkönce bu iki nüfusu kurtarmak 
lazım. Nasıl'? İşte buna verecek ce
vap bulamıyoruz. Çünkü bu işle meş
gul içtimai ve sıhhi teşkilatımız mah 
duttur. 

2 - Kadın doğurduktan sonra sağ 
kalırsa ona kim bakacak, çocuğa kim 
süt verecek, kim bakacak? Bu sualiıı 
de cevabını vermek müşküldür. Çün
kü bu işle de meşgul müessemiz yok
t~. Çocukları Koruma Cemiyetinin 
bu kabil vakalarda yardımına güve
nilemez. 

3 - Bu kadın doğurduktan .sonra 
geri kalan dört çocuk ne olacak? 

Biitün bunlar, geçen gün Ahmet 
Eminin bahsettiği içtimai yardım teş 
kilfıtının liizum ve ihtiyacını isbat e
der. 

Sıhhat V ckfıleti, şimdiye kadar iç
timai yardım teşkilatına ehemmi
yet vermemi~tir. Evkafın içtimai 
yardım kısmına ait tesisat ve teşki
latını devletleştirerek içtimai Mua
venet Vekaletine devretmek ve bu 
işin temelini bir an evvel atmak ge
rektir. Çünkü içtimai yardım işi dün
yanın her tarafında hususi bir yar
dım işi olmaktan çıkmıştır. Her yer
de tedricen bu iş hükumetin eline 
geçmektedir. Baska memleketlerin 
işsizler için, kimsesizler için, çocuk
lar için kurduğu teşkilata benzer 
teşkilat ile, bu milli facianın önüne 
geçmeğe çalışmak zamanı gelmi~tir. 

Artık yurttaşlarımızın sefalet içinde 
ölmesine, çocuklarımızın heder ol
masına, nüfusumuzun bu sınetle ek
silmesine göz yummamalıyız. 

• 
1 o,ooo Üniversiteli 

Oksford Üniversitesi, yirmi mem
lekette- Üniversite tnhsıli hakkında 
Yapılan tetkikata müstenit bir rapor 
neşretmiştir. Bu raporada her mem
lekette Üniversite talebesinin artış 
hisbetini gösteren rakamlar vardır. 
Ronıanyada 1913 te Üniversite tale
besi mikdan 5,950 iken 1932 de 40 
bin olmuştur. Yunanistanda 3,343 
ten 8,400 e çıkmıştır. Japouyada ta
lebe mikdan beş misli artmıştır. 

Bizde 1913 te Dariilfünun talebesi
hin mikdarı iki bini bulmazdı. Bugün 
10 bin rakamına yaklaşmıştır. Ro
tnanyadaki fazla artışta, harpten son
ra kazanılan yeni topraklardan gelen 
talebeyi nazarı dikkate almak lazım
dır. Halbuki bizde imparatorluk za
tnanına nisbetle on misli fazlalık gö
rülmektedir. Yani nüfusumuz azaldı
ğı halde talebe nıikdan 10 misli art
nııştır. 

Bu artış bizi sevindirecek bir ha
•iscdir. 

TAN s 

Wells lngilterenin bugün en maruf mütefekkirlerindendir. Tarihçidir, romancı

duranı bu meseleleri meraklı bir şe

Oldukça yaşlıdır, fakat durmadan okur ve 

Hı rcı dır, Bilhassa 

kilde tahlil 

meseleler üzerinde 

mütefekkirdir. 

içtimai 

eden bir 

yazar. Bu yazı, W ells'in en yeni kalem mahsullerinden biridir. 

~KOŞE 

Şu Beyoğlundan 

illallah ve Resulihiii! 
a a a 

988 yı ında r 
[Yazan: :4.ka Gündüz] 

Eski, küf tutmuş temcit pilavı yi
ne çarpık l!Yaklı saç mangalda ısı

tılıp önümüze konuldu: Beyoğlu so
kağı on metre genişletilecek! 

Sanki; yedi giizelim tepeli, kırk 

kubbeli, altın boynuzlu, mozaik bo
ğazlı, gümiiş l\farmaralı, cennet ada
lı İstanbul şu mendeburun mendebu
ru Beyoğlu sokağından ibarettir! 

a 
Altmış iiç yıldanberi de ayni diim

tcksiz makamı dümbeleğe çekerek 
yırlnrız (terennüm ederiz): Tamir e
dilecek veya yeniden yapılacak bi
nalar şu kadar endaze geriye yapıl
mak snretile bu işi parasız beceri
verınck kolayın kolayıdır! 

K Kehanet iddiasında de
ğilim. Fakat herkesin 

bildiği hakikatlerden birtakım 
neticeler çıkarıyor ve buna gü 
venerek istikbal hakkında 
mütalealar yürütüyorum. 

Bugün ortalığı tehdit eden 
harp bulutları var ve ben bu 
tehdidi bir hayli ciddi buluyo
rum. Fakat beşeriyeti, cihan
şümul bir f eiaketin tehdit et~ 
tiğini zannetmiyorum. 

Bu böyle olmakla beraber mu
hakkak olan bir nokta; milyonlar. 

ca insan, felaketli ölümlere uğn
yacak ve beşeriyet böylece bir bu
danma ameliyesi geçirecektir. Bel
ki arada imparatorluklar yıkıla -
cak ve ortalık büyük bir hercü 
merce uğrıyacaktır. İnsanlığın si
yasi tarihi daha samimiyetsiz, da
ha akılsız, daha mütecaviz. daha 
zalim, daha korkunç bir istikamet 
alacak, fakat daha sonra insanlı
ğın aklıselimi yeni bir teşekkül 

kuracaktır. Bununla beraber siya
si ve iktısadi çılgınlıklarımızın u
mumi bir intihara varacağını san
mıyorum. 

Fakat bugünkü hadiselerin icat 
ve ihtira kabiliyetini durduracağı
na inanmıyorum. Bilakis icat ve 
ihtira kuvveti beşerin yaşayışını 
değiştirmiye devam edecektir. 

Bugünün açlamı 1888 adamı-
na nisbe!ıe daha malumat

lı olduktan başka daha iyi besle
niyor, daha iyi giyiniyor, daha iyi 
yaşıyor, daha olgun bir hayat ge
çiriyor. Onun 1988 de daha 
ileri olacağından şüphe etmi
yorlar. Bütün bu işlerde faal 
olan kuvvetleri nazan dik_ 

kate alalım. İnsan hayatının hiç
bir şubesinde ileri hamleyi temin 
eden unsurlar ölmemiş bulunuyor. 
Çünkü bu faaliyet, milyonlarca ka 
fanın eseridir. Karanlık devirle -
rin karanlığı hakkında bir çok şey 
ler biliyoruz. Fakat bu devirlerin 
en müthiş karanlıkları arasında bi
le insanlş.nn zamanı ölçen, denizde 
seyrüseferi temin eden kimyevi ve 
madeni fenleri ileri götüren, iktı
sadiyatm temellerini atan faaliye
te giriştiklerini görüyoruz. Bugün 
her şeyi yollu yolunca yapmak im 
kanlan daha kuvvetlidir. Ne yap
mak isterseniz muayyen çizgiler 
dairesinde yapıyorsunuz. Bu ba
kımdan dünyanın parıl panl ışık
lar içinde yaşadığını söyliyebiliriz. 
Vaktile büyük Petronun herkesten 
saklıyabildiği her mesele, bugün 
herkesin malıdır ve her yurttaş, is
ter hür yaşasın, ister esir yaşasın 
haklardan, hürriyetlerden istifade 
ediyor, şu veya bu şekilde eğleni
yor. Bana öyle geliyor ki, tutulan 
istikamet, yavaş yavaş ev müesse
sesini ortadan kaldıracaktır. 

1 888 te insan ev adamı idi. 
Yahut ev sahibi olmak is

terdi. O devrin adamları evle
nir ve bir ev kurar ve ço
cuk sahibi olurdu. Ev, ısın.. 
mak için kendi vasıtalarından 

istifade eder, temizlik için ayni şe
kilde hareket eder, yemeğini kendi 
pişirir, hatta yemeklerden istifade 

yi düşünmez, hatta giyeceklerini 
bile evin içinde istihsale bakardı. 

Elli sene evvel herkes bu şekil
de yaşıyordu. Her ev, adeta bir 
muhtariyeti haizdi. Çoluk çocuk ev 
işlerine yardım eder, çocukların 
tahsili 12, 13 yaşında biter ve ço
cuklar bilgil~rinin <:oğunu da ev L 
çinde öğrenirlerdi. Böyle bir evi kur 
mak ve yaşatmak her insanın en 
büyük emeli idi ve çocuklar yetiş
tikten sonra ayni emeli güderler
di. 

1888 de evin içtimai hayatı ve 
normal yaşayışı çok dardı. Ev mu 
hitine ancak birkaç dost veya kom 
şu girebi!irdi. Şununla bununla bu-

luşmak istiyenler, arada bir umu
mi yerlere uğrarlardı. Yeni fikir
lerden korkulur ve her yeni dü
şünce şüphe ile karşılanırdı. B ugün ayni şartları idame 

etmek, iktısadi bakımdan 

adeta imkansızdır. Bu yüzden bu 
müessese gözümüzün önünde eri
mektedir. Çocukların sayısı düş

müş ve çocukların eve yardımları 
kalmamıştır. Ev, daha fazla bir 
apartıman dairesi oldu ve mektep 
daha geniş, daha sıhhi, daha par
lak bir hayatın kaynağı mahiyeti
ni aldı. 

Bütün dünyada ev hayatı cemi
yetleşiyor, mekteplerin hacmi ile 
beraber ehemmiyeti artıyor ve 
mektep, çocukları eğlendirmeye de 

imkan buluyor. Gün geçtikçe, am
me ile beraber yemek yemek ade
ti bollaşryor. 

Bu istikametin değişeceğini gös
teren hiç bir alamet yoktur. 

Bütün dür.yada müreffeh sınıf
ların iktısadi tahdidattan ve zoraki 
taahhütlerden uzaklaşmak ihtiyacı 
cemiyet hayatını kuvvetlendirmek 
tedir. 

Demek ki 1988 de, bugünkü ha. 
yattan daha cemiyetli olacak ve 
mektebe dayanan cemiyet hayatı, 
ev hayatının yerini tutacak ve o 
devrin erkek ve kadınlan biribi. 

rile daha fazla kaynaşacak ve in
sanlar arasındaki kıskançlıklar da
ha hafif olacaktır. Herkes bugün
kü nisbetle daha serbest ve daha se 
vimli, daha sıhhatli, daha boylu 
poslu, daha güçlü kuvvetli bir hal
de yaşıyacaktır. 

lngiliz. tarihçisi meşhur Wells 

1 nsanların bu refahı giyiniş
lerinde, evlerinin eşyasın

da, evlerinin inşaatında, şehirleri
nin kuruluşunda kendini göstere
cek ve o zaman insanları biribirin
den sakhyan duvarlar, manialar, 
kilitler, kapılar, kafesler ortadan 
kalkacaktır. 

Gerçi yakın ilerinin bu hayatı
nı bugünden tasvir etmek kolay 
değildir. Fakat muhakkak o devir
de bütün y.:>llar, geçtiler, sokak
lar, tarlalar, çayırlar, çimenler, 
bahçeler, mesireler ve şehirlerin 
bütün ekinleri her ziyaretçiyi ih
tarlarla değil, fakat merhabalarla 
karşılayacaktır. 

Hatta o zaman sanayi merkez
lerini bile kapamıya lüzum kalmı
yacak ve herkes buraları istediği 
gibi gezip dolaşacaktır. 

Hülasa mimarlığa ve giyinişe ha 
kim olacak fikir, müdafaa ve ihti
yat olmıyacak, bilakis bunlar bu
gün gözlerimizin önünde görmek
te olduğumuz inkılap neticesinde 
bambaşka bir mahiyet alacaktır. 
Bugüne kadar mimarlık tahta, 

taş, tuğla, ve nihayet demir ve çe
lik gibi birtakım maddelerden is
tüade etmekteydi. Nihayet bÜnla
ra cam da katıldı. 

Elbiselerimiz de yün, pamuk., i
pek, deri gibi maddelere münhasır 

dı. Bugün daha sağlam, daha gü
zel, maddelerden istifade ediliyor. 
Daha geçenlerçle Fort bana şu söz 
leri söylemişti: "Otomobil!erimin 

çoğu Soya nohudu hülasasından 

yapılacaktır!" 

Mimarlar ve terziler bugün 
ellerine geçtiği materyal.; 

ler karşısında hayret içindedirler. 

Çünkü milyonlarca kafa gündelik 
hayatımızı yeniden teçhiz için ça
lışıyor ve böylece gelecek nesille
rin yaşayışını daha iyi bir gözle 
görmemizi temin ediyorlar. Bunla
rın yeni keşiflerden, yeni mater
yallerden, yeni madenlerden, yeni 

bir alem kuracakları şüphe götür
mez. 

Bu yeni hayat, daha geniş, daha 
rahat, daha sıhhi, daha uzun, daha 
cemiyetli olacaktır. 

O zaman da herkes çalışacak, fa 
kat mihnet çekerek ve esaret his
sederek değil, seve seve çalışacak
tır. İnsana en fazla zahmet veren 
işleri makineler yapacak ve istik
balin en geri sınıfına mensup o
lanlar bile bugünün en hünerli sa
nat sahipleri gibi yaşıyacaklardır. 

Fakat bütün bunlar insanı tat
min edecek mi? 

Asla: Çünkü insan daha ileri, da 
ha mesut, daha müreffeh yaşamak 
için uğraşacak! 

Altmış üç yılda ~ a beş bina bu ter
tiple geriye alınabildi ya altı bina. 

Bir de umumi harbin baslangıcın
da benim beş liraya yıktırdığını 1'fos
kof konsülatosu vardı. Bununla yedi 
eder. 

İstimlak parasını filan bir tarafa 
bırakınız; altmış üç yıldaııberi ve 

altmışbeşyüz yıldan sonra dahi bu 
iş niçin olamaz? Bunu düşiinelim. 
Olamaz, çünkü Beyoğlu sokağındaki 
binaların en kötüsii, en nz yiiz elli se 
nelik yapılnıı~tır. Bo~ arsası yoktur. 
Kaç yılda kaç yeni bina yapılacak ve 
ya kaç bina esaslı tamir görecek te 
Beyoğlu sokağı cadde olacak? Cephe 
boyasına, pencere pervazının onarıl
masına da ana ta.mir <leyemeyiz ya. 
İlkmektep çocuğunun bile hesaplıya
cağı bu işi koskoca miihcndislcrimi
zin niye hesaphyamadıklarına şaşa 

kalmak bile az gelir. 

Hazır milyarımız olsa bile Beyoğ
hı sokağına santim sarfedilenıez. Yer 
sizdir ve giinahtır. Kaldı ki bu işe ye
tecek belediye parası yok. Yapıldık
ça geri çekilmesi keşfine (!) gelince; 
altmış iiç yılda altı tanesi böyle oldu. 
Hadi diye1im ki biz de bir altmış üç 
yılda altı yerine a1tmış yapalım. Ne 
olacak? Geriye yine beşyüz kırktan 

çok daha fazla şeddadi bina kalacak. 
Şimdi biraz doğruca göriinen sokak 
o zaman karşıhkh şuna dönecek: 
MVUA Wl\IUU.M! 

Para olup ta genişletilirse kan ne, 
böyle kargacık burgacık biçime so
kulursa karı ne bu mendebur soka· 
ğın? Bir türlü anlamadım gitti. 

Allah aşkına yapmayınız canım ! 
İstanbul bu sokak bozuntusundan i
baret değil yahu! Bunun upuzun ve 
upucuz Tarlabaşısı var, Harabiye yo
lu var, Divanyolu, hele Divanyolu 
var; Beyazıdı var, Fatihi var, Üskü
darı var. Ne yok ki? 

Vamıış ta gidip gelme zor oluyor. 
muş. Açılaıbilirse a~.n.lon, hatırlar gö
nüller hoş olsun. Açılamıyor işte. 
Öyleyse açılabilen başka yerlere him 
met edelim. Fakat Anh! İlle Beyoğlu 
sokağı da ille Beyoğlu sokağı! 
Adı hile uydurma. Eskiden Kule

dibi, Mezarlıkalanı, Ağayokuşu, Te
raziyeri filan derlermi . Bir Beledi
ye Reisi ile bir tonturakçı mühendis 
gelmiş, adına Beyoğlu yolu demiş. 
Ondan sonra gelen beğenmemiş, kü
çümsemiş, o da Beyoğlu caddesi de
miş. Caddeye bak pergere davran ! 
Daha sonraki gelmiş caddeyi azıınsa
nıış, Beyoğlu Caddei Kebiri (!) diye 
bir de şatafat eklemiş. Nenin caddesi 
ve neyin kebiri!? Daha sonraki gel
miş, gayet hazin bir gafletle Türk is
tiklalini daraltıp büzmüş, hüzmiiş, 
lstikJal caddesi denıt5 ! lnnallahi ma... 
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~ ÇOCUGUNUZUN HUSUSİ § m~?eyoğlu • hadi cömert davrana-- -= KABiLiYETi. VARSA aı·ze ;: ıım - ancak bir sokaktır. o kadar! 

1 

__ § § Ve koskocaman, canını İstanbul, Bey 

BI• LD 1. RI N 1. z.. : oğlu sokağından ibaret değildir. 
: : Sonra. bu Beyoğlu pek netameli yer 

: : 1 dir: Kaç Beledi:re Reisinin başını ye-

§ B ugün ücüncü sayfamızda iki ya,md.a sah- a defa evlerimizin duvarları içinde sönüp gider- : miştir. Çiinkü gelen oraya saldırmıı 
: neye çıkarak farkı söyliyen bir çocu- ler. Çünkü layrk oldukları hususi terbiye ve : ve tabii bir aksidarheye uğramıştır. = E Biz Boyoğlu sokağına a la Edison ça.. 
S ğun resmini göreceksiniz. Bu çocuk çok küçük muameleyi göremezler. Yetitecek muhit ve : reler düşüneceğimize İstanbulun gil-
: yafta hususi ve fevkalade bir istidat ve kabili- imkan bulamazlar. : zelliği ve· selim zevkimiz namına ve 

§ yet gösteren müstesna bir tiptir. Dokuz aylık- TAN bu küçük dahileri bulmak istiyor. He- § medeniyet namına şu Taksim aptest-

: ken yürümüt ve konutmuş, bir yaşında farkı nüz yedi y~ına basmamıt olup da musiki, re- : hanelerini yıktırabiliy<>r muyuz? O-. 

E söylemiye batlamıttır. Şimdi iki yaşındadır ve 1 sim, yazı veya herhangi bir hususta ya,mdan § na bakalım. Tahtravanla Be;) oğluna 
- ·· b' • d gitmek sonraya kalsın. = mustesna ır ıesı var ır. beklenmiyen istidat sahibi çocuğunuz varsa E 
§ Fakat birçoklarımızın küçük Ya.fta böyle ve bize yaptıklarını yazınız ve bir fotoğrafım § 
: bu kadar değilse bile buna yakm büyük istidat gönderiniz. Maksadımız bu müstesna kabili- : A ş K ı N T Ei M i z ı 1 
- ve kabiliyetler gösteren çocuklarımız vardır. yetler üzerine dikkati çekmek mümkünse bun : Aka Günd~zün gazetemizde (Adsız 
- 8 b""yük" .. .. . • ' : Roman) adıyle çıkan son eseri mU-= u u ve mustesna zeka ve ıstıdatlar çok 9 larm inkitaflarını temin çarelerini aramaktır. : sabaka ııe (AŞKIN TEMiZi) adını 
_ almıı; ve kitap hallnde neşrcdilmlstlr 
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Ben f'oTd Londrada eski elhan şana
pi7onu Mu Baer'e yeaildiil paktı 

maçta. 

Fikirler: 

Şmeling 
Parlak Bir Maç 
Yapabildi mi? 

(Yazan: Eıref Şefik) 

TAN 

Ben Font'- pllplerin•en Alman 
7an miu' sıklet boWri MöJ"ML elin· 

de propam ~· seJ'N4111or. 

Futbol: 

Yeni• Spor 
Kliibü Kuruluyor 

·~ 
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OKUYUCU 

Mektupları 

Arnavutköyünde 

Su Yok 
ArnavatldSyflnde Be7Uctll 10blmda 

46 numaralı evde oturan bQan IA:rll ya 
170r: • 

na 
z 
nn 

"Bir haftaclanberi Arnavatköriade ter 
koa aalan alanı70r Btltiln Amavatköyltller 

mma rica ediyorum, Buna pzetenize :ra 
mız, Bütün halk tiki1etçidir. Allkadarla 

nuan dikkatını celbederim,. 

* 
ar'bi Umumide Yatınlan Marklar B 

Büytlkdere Sevimli 10bk 19 namarah 
de oturan mütekait Mutafa rası:ror: 
'"Harbbunuml eenelerinde. o saman mit "" 

t efUdmla olan Almanya biildlmet'nln mark 
lanndan. bir çok ld9meler sibi. ben de bir 
miktar aatm aldım. •e latanbalda blr eme 
bi 
lu 
la 
f 

bir 

.,..ya teYdlat aaretile yatırda. Mark. 
on sibi ecnebi paralanma eoara ne olda 

maltmdur, Saib yapıldı. Müteaddit de 
alar ~ya mtlracaat ettim. Tllrk btlkt 
meti tarafından. ba cı"bl paralar lwlrJrmda 

karar •erileceti, daha enel bir ~ 
pılamıyauiı CC9abmı alcbm. ,. 

m 

ca 

Acaba tfmdiye kadar bir karar ..Udi 
mi. 70ba verilmedi mil Bankalarda ba 

8him servet ne ola-cak l Ba haıam all 
bdarlann nuan dikkatini cclbetmeniai ri 

ederim. 

* 
llastalık lıten Çıbnlmıya Sehep 

Olabilir mi? 

IU 

, 
u 

,,. 
da 

Kıdemli erbaı çavaı Hayrettin hmuile 
mektuba aldık: "EYYelce Ortak6:r Bo 

luiçi snapa müdürltitünde :retmit lmnlt 
flfllDi7e ile meydancı olaralr çabıı:rorclam. 
Rabaedanm beai çok anerlerd , Naım 

ram da 53 ttL Fakat harplere ittiralr etmit 
malG1 lralmıt oldutmn için. kalaldanm 
bir et peyda olda. BllDU idn Cernh 

pqa butaneainde ameliyat oldum. Talıll 
bmmn ıçin de bir middet YUifeme ...._ 
edemedim, bilettim. Tekrar iabiearlar ida 
r 

he 

Q 

1 

.. Ortakö~ depomu selditim ftkit .., 
dmun terkin edlld tlal s&'dlm. Y..
ıaemı alautlar. lltida •erdim. Tekrar 

bir :rer istedim. :rer :rok dediler, Bu lat stl 
inde itab ve aç kaldan. Iabiaarlar V elr1 

etinin nuan dikkatini celbetmenbi rica e 
elerim,. 

' 

• Sinema yalJızlanndan Simone 
Simon'un 7Mi aveteri 
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t 

-
e . 
u 
r 
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-
e 
D 

~ · 

Yiln Bnnelerinle en 7enl 
ınotl.Uenl.. 6iri 
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Hikaye 

LONATIK 
Yazan: Y. Arclof ·------· . Ne güzel ay ıpp var! .. Orta· 

lık o kadar aydınlık ki zah 
metabce kitap bile okumak kabil .. 
Şu ay lfltmda insanı çeken. heye
canlandıran sihirli bir şey yok mu? 
Ay lfllı size hiçbir vakit heyecan 
vermedi mi?.. Sizi hiç ıeshir et
medi mi?. 

- Beni mi?. Hayır. f'akat bir 
ahbabım bu mehtap yüzünden bir 
hayli zarar gördü. 

- Bu ahbabınız Lilnatlk mi idi? 
- Hayır .. ev müdü.ril., kil. 

- Peki. bu ahbabınızm arar 
görmesine sebep ne? .. 

- İflerinin aksi gitmesi.. Bazı 
yolsuzluklar .. Bir kelime ile it yap 
masını bilmemek.. İhmalcilik ... 

- Güzel. Fakat bütün bunlann 
ay lfllile ne münuebeü var?. 

- İtin fetaketi burada yal. Bü
tün bu 1aydılım feYler: Yani ar
Jradqnnm it ;rapmunu bilmeme. 
al.. bur JQl8mhaklan bep Lthıa
ttzm netieestnde meydana çıktı. 

- DolnJsunu istersen bu dedlk
leıinden hiçbir fll1 anlamıyorum .. 
Bir adamın yolsuz hareketleri, lf 
bilmemeli Lfinattzm ile DUll mey 
dana çıbrmıf?. 

-- Bak .cUnJe.. Benim .bu abba
ban aç katlı kiçlk bir evin miid~ 
rü idi. • 

-Utlbnnnel . 
- SözflmQ kesme. ffte ubcfa-

pmm mildür oldutu bu evin yedi 
nıimaralı dalre.me yeni bir klrllcl 
geldi . .Bugünldl pbi hatırlıyorum. 
Hatta kinanm imal ele 8tuplndl. 
Bu. otua ,.......... bdar &6ril
nm. dlfOnceli, fakir bir adamdL 
Stuplnln yamncta bir de ihtiyar an
DMI vardı. 

- Gibel. Burada hiçbir fevkalL 
delik yok. 

- Dinle )'ahu!. Bu kadar aee1ecl 
olma! •• BucünJdl lfbl hatırhyo
rum; bu ev müdilrfi olan arkada
pm bir &ece uat OD IJd19 doinl 
bir binhlıneden ... döııii.JormUf. 
Avluya girince beyaz bir hayaletin 
damda dolapabt oJdulunu P
miif.. Dertial: "Ulan qall in: bu 
ne kepuellld • ., falan diye haylar
mıya baflam•ı .. Tam bu llJ'ada ye

di numaradaki kinci Stuplnln ih
tiyar annem kop kop ev mikl6ril
nün yanma gelir. 'Aman evlAdım, 
der. lalan balırma!. Damdaki be
nim oiJumdur. O LOnaUktlr. Şa
yet lfirilltOnden uyanınhı kendini 
o ~ görOne derhal .... 
c:lflter. Bin perça olur.. Balınna-
ym!. o biraz dolqtıktan IODl'8 ken 
dl kendine iner ve :r•talma girer." 

Ş UDU da eöylemellylm 1d, ar 
tadapm doktorluk iflerln

dm biç çalmuyordu. Bu ana ka
dar Lünattlder baklanda. bunlann 
"salrilfilmenam., oldukları baklnn 
da hiçbir malOmatı yoktu .. Neyse .. 
Koca kan Lünatlk oiJu hakkında 
izahat verinciye kadar. Lünatlk ba 
ldkaten kendi kendine damdan i
ner ve oda11na girer. 

Fakat ev müdürü koca brmm 
bu izahatım Wt bulmaz.. Senin 
yukarıda tavsif ettijln gibi ayda 
bir nevi bola cttmıven .. eekiclltk., 
bir Devi "heyecanlandırma,. lall'. 

Hemen erteel günO evin cümle ka 
pwna Mtı&ı bir .. emri yevmi,, ile 
Lünatizml yuak eder. 

Şim•Hkl libi hatırbyorum, .. em
ri J8VIDI., f6yle bir baı••DIJÇ ile 
b9fb1orclu: 

"Bul ldracllanmmn kendileri
ni c1bJm ,U.nm bul ..,, .. 
wleıl& (~ •ınlN) t.ellrJne ~ 

Çeviren: 8. Tok ·------dıklan ve bwıun oetıceamdıe gece 
yanlan damların ustunc1e C101af
tıklar1 gorwıne&ted.tr. !Su muoalL 
betle; 

lJ Lünatizm iddiaaında buluıwa 
ve evlDllZUe oturan butun vatan
daşların uç gun ıçmde ml.idunyet.l
mu.e muracaat ederek kayıt o.ı.ma
larını teJrJif edenm. Kayıt muame
lesı doktordan alınacak tesmı ra
pora gore yapılacaktır. 

2) Evunızın damına ve yahut bu 
na benzer yıikleJr. yer!enne çıJuna 
ipJ11D gunduz 1ap• lma11ru teklif 
edenm. Bu gıbı çıkıflar yapılma
dan. en qağı uç saat once. müdli
riyetimize haber ventıneüdir. 

3) Yukarıda yazılan ilD madde 
dıpıda Malouehıski aoJraPıdald 
17/19 numaralı evimizde vukubu
lacak LunatiZID bidiseleri .lwıUD 

harici uyılacaktır •n 

Zavalh Lıinatik Stupln bu .. _. 
ri yevmı .. yi o&U1' okumaz fena bal 
de kederlenir .. Hemen bemeD Tan 
nnın gunu "ev müdürü., ne bq 
vurmıya bqlar. İfiD en kötü tara
fı Sttlpinin Ml8iz ve lüzumundan 
fazla muü bir adam o•ma11 idL 
Stupin ev müdürüne geldikçe: 

"- Mudiır yoklaf, derdi. bela 
fU rapor işini bir türlü halledeme-
dim. •. ,, 

"- Nlçbı balledemedinT,. 
.. _ Mıntaka c:loktorıupndaa 

"ezbere,, rapor verllemiyeceliDI 
8(;ylüyorlar.. Diyorlar kt; "biz a
mumyietle Lünatizm halrlnrvla ra 
por veremeyiz. Bu hastalığı pale. 
harici bir tefhlsle tayin etmek im
k8nı yokıur. Raporu verebilmem•• 
için 8lziD gece1erl damlarda dolat
tıiJnwzı görmemiz JAzun.. Halbuki 
biz lizin dama çıkıp çılmwlığı-. 
a ınlamak için cloktorlanmm ... 
ceJerce .. balhyamaya.. Sama 
böyle bir rapora ne lüzum ftl' .. S. 
zlıı LUnat.ik olup olmadrpm mu-
blttnm:e çabuk anlllfllabillr •. a.. 
celerl dama ~~ LflDattJD. 
llbdsl .. Ç'tii~ - .......... 
Keyif için de pcelerl dama ~ 
mu ya! .... 

Bu mantıki .az1ere aım
"ev müclüril,, bir drlü p 

mupm•z 
"-Ben tamamen bunun ab1 1* 

noktam.ar bealiyorum. ct.r. Ş.,. 
bla bu iti ckldl olarak kontrol • 
menek o DmaD 6n6ne ..- Ltl
•tik oktutunu iddiaya u•karelr 1 

O uman biz de damdaki .,,O.. 
feri tanzim etmek için oraya bir 
Milislyoner lroJmak IMC~ 
~e kalacall:ı..." 

Zavallı Stup1n derdini anlatama 
1JDC8 atJamıya 

"- l'akat m 

yor •• " 
.._ Ben Ol'UIDJ 

nlzl alıftırmanız 

fUll~!Dda bet 
bir var .. Siz evv 
mnız. nra da ay do 
ne çı)W'? .. İnlan pyret her 
feYe alıfır .. Sonra bu cliliplln .... 
seleaidlr._ 

- Peki netice ne oldu?. Anlat
tılm blklye pek meraklı bir ..ı
baya lh'dJ... 

- Ne olacak, 8tupbı. tabii. "em
ri yevmi., ,. !tut edmaed1. 
de tMdUrH Mr dc*W NDRd
IMdJIJ halde. hem de Beltl*tlD. 
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BURSA BAYRAM YAPIYOR Evkaf idaresi 
İmar İşlerinde 

ln,giliz Karikatürü: 

Cümhurreisi Yalovadan Faaliyete 1~~1ç~r?ır 
Borsaya Kadar Yollarda 
Derin Sevgile Selimlandı 

11 (11 -

Eminönü meydanının açılması ve 
Yenica.miin meydana çıkarılması et
rafındaki çalışmalar fiilen başlamak 
üzeredir. Evkaf umumi müdürü Fah
ri Kiper de, Yenicamiin ve Yenicami 

kemerinin vaziyetini tetkik etmek ü
zere şehrimize gelmiş ve ilk tetkik-

lerini yaptıktan sonra dün Ankaraya 
dönmüştür. B. Fahri Kiper, yanında 
Evkaf Fen Heyetinden bazı mühen
dis ve mimarlar, İstanbul Vakıflar 
Başmüdürü olduğu halde, Yenicami 
kemerini inceden inceye tetkik etmiş 

tir. 

Milletler Cemiyetinin buzlu patinajında bir dans: (Eden ve 
Delbos dansederken konuşuyorlaT) - Su çukurlar olmcuaydı da· 
ha ne marifetler yapardık, değü mi? 

Milletler Cemiyetinin 
• 

Islahı için Müzakereler 
Dün i.fe başlıyan Gemlik Sungipek fabrikası 

Eminönünde yapılacak istimlak 
hakkında, düne kadar henüz Vakıf
lar Umum Müdürlüğüne resmi bir 
tebliğ yapılmamıştır. Fakat, yıktırılıp 
yıktınlmıyacağı münakaşa mevzuu 
olan Yenicami kemeri adiyle maruf 
Haticesultan Kasrı üzerinde yapılan 
fenni tetkikler, bu kemerin yüksek ta 
rihi kıymete sahip olduğunu meyda
na çıkarmıştır. Bilhassa bu kemer 
üzerindeki çiniler çok kıymetlidir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü, resmen 
müracaat edildiği vakit, kemerin yık 
tınlmaması lazımgeldiği hakkındaki 
noktai nazarını bildirecektir. 

(Başı 1 incide) 

müessesenin kendinden beklenen ga 
yeleri temin edebilmesi, zamana in
tibak etmesi geçirilen tecrübelerden 
lazım gelen pratik neticeleri çıkarma 
sile mümkün olabilir. Hükfunetimiz 
bu yolda sarfedilecek mesaiyi elin
den geldiği kadar teshil etmiye ça
lışacaktır." 

dalına ıslah imkanlannı ve tarzları
nı müştereken münakaşa ve tetkike 
taraftarız. Bununla beraber, mües
sir olabilmesi için sükun ve huzur i
çinde girişilmesi icap eden bu nevi 
bir tetkik bugünkü şartlar dahilinde 
zamanın hakikaten münasip olup ol 
madığını teemmül etmekten kendimi 
zi alamıyoruz. Bizim önümüzde daha 
müstacel bir vazüe vardır ki o da he 
pimizin gerek müessese dahilinde, 
gerek müessese haricinde bütün gay
retlerim .. 5arfederek Milletler ara
sında, aralarında iyi geçim ve an
laşmayı idame etmiye ve onları 
muarız cephelere ayırmak değil, 

(Başı 1 incıde) 
<le: Atatürkü taşıyan otomobil şehre 
girdi. Her taraftan alkış tufanı kopu 
yordu. Atatürk doğruca sun'i ipek 
fabrikasını şereflendirdiler, tesisatı 

tetkik buyurdular. Şefimiz fabrikada 
alıik.adarlar tarafından karşılandı, 

kendilerine izahat verildi. 
Büyük Şef, fabrikayı takdir buyur 

dular ve müessesenin defterine şu 
cümleleri yazdılar: 

"Sümcrbankın sunğipek fabrika
sını ziyaretten duycyığum bahti
yarlık büyüktür. Bu değerli kuru
mun millet için kutlu olmasını di
lerim.,, 
Büyük Şefin Gemlik sun'i ipek fab 

rikasını ziyaretinden sonra, aynca 
bir kiışat resmi yapılmasına lü-

zum görülmemiştir. Fabrika, bugün
den itibaren işlemiye açılmıştır. Ka
sabaya büyük bir fabrika hedyie e
den Atatürke, bütün Gem Ukliler min 
net ve şükran hislerile meşbu bulu
nuyorlar. 

Bur•aya muvaaalet 
Biraz sonra Gemlikten hareket e

dildi. Atattirk saat 16,10 da Bursayı 
şereflendirdiler. Günlerdenberi Bü
yük Kurtarıcıyı bağrına basmak için 
hazırlanan ve çırpınan bütün Bursa
lılar, Cumhuriyet meydanında mah-
şeri bir kalabalık halinde toplanmış 
bulunuyorlardı. Atatürk şehir hudu
du içine girerken topla:r atıldı, üç da
kika fabrika düdükleri öttü. Bursa, 
AtatUrkü koynunda görmekten mü
tevellit bliyük bir sevinç ve coşkun
luk içinde idi. 

Atatürkü hamil bulunan otomo
bil doğruca Cümhuriyet meydanına 
girdi. Şef, burada on binlerce hal
kın arasında otomobilden indiler. 
Kıyameti andırır bir coşkunlukla, 

her taraftan alkış tufanı kopuyor: 
- Yaşa, var ol! ... diye bağıran ve 

sevinç gozyaşları döken Bursalılar, 

Di.!yük Kurtarıcıyı daha yaku1dan 
görmek için, bir insan seli halinde 
kaynaşıyorlardı. 

Samimi tezahürat 
Bursa valisi Şefik Soyer, Parti ve 

hiıkfımet erkanını, ordu müfettişi 

Fahrcttin Altay da ordu mensupla
rını ve orduyu Büyük Şefe takdim 
ettiler. Atatürk kendilerine takdim 

Fabrikanın bu'unduğu saha l1e Gemlik •• 

~ .. lay Yüce Önderin ikamet ettik
leri Çelikpalasa doğru coşkun teza
hüratla geldi. Atlı köylüler, bilhassa 
nazarı diklftlti celbediyordu. Fener 
alayı, gayet muntazam bir manzara 
arzediyordu. Ellerdeki meşaleler, a
layı takip eden motörden cereyan a
lan elektrik fenerleri idi. Alay. se
vinç avazelerile Çelikpalasın ününe 
geldi. Burada bütün Bursa gençliği 
sevinç coşkunluğile: 

- Yaşa, var ol Atatürk! diye ba

ğınyordu. 

Atatürk, bu samimi ve coşkun te
zahürattan çok mütehassis oldular. 
İki defa otelin bal\(onuna çıkarak, 
toplanmış olan on binlerce ha kı sev
gi ve muhabbetle selamladılar. Ata
türkü balkonda gören Bursalılar: 

- Sağ ol, bin yaşa, diye lıaykırı
yorlardı. 

Atatürk, gösterdiğiniz sevgi ve say
gıdan çok memnun oldular. Memnu
niyet ve teşekkürlerini size iblağa 

beni memur ettiler. Ayni zamanda 
rahatsız olmamanızı arzu ettiklerini 
size söylememi de bana tevdi ettiler. 
Lutfen istirahat buyurunuz.,, 

Başyaverin bu tebligatı halk tara
fından yeni bir tezahüre vesile oldu. 
O, binlerce halk: 
"-Hayır Atatürküm, biz rahatsız 

olmayız, sen var ol!,, diyerek bağır
dılar. Bu hasret payansızdı. 

Bursa büyük bir bayram 
günü yaşıyo,r 

Bütün Bursa ayaktadır. Yür.e Ön
deri görmek için halk sokaklara dö
külmüş, kafileler halinde Çelik.pala
sın ömine doğru yürüyor. Gece ya
nsına kadar, şehirdeki coşkunluk de 
vam etmiştir. 

Atatürk. Bursada üç gün kalacak
larını vait buyurmuşlardır. Bu müj-

Atatürk, halkın bu coşkun tezahü
ratı karşısında vali Sefik SovPr'i 
nezdlerine davet ederek duydukları 

arzu de, bütün Bursada en geniş sevinç zevkli hislerin halka ıblagmı 
ettiler. Ve: 

"Halkın, bana karşı giisterdiği 

bu sıcak ilgiden fevkalacle müte
hassis oldum. İnkılabın ilk günle 
rinin heyecanını tekrar yaşadım.,, 

buyurdular. 
Atatürkün bu yüksek iltifatlan 

şehrin meydanına konan hoparlör
lerle vali Şefik Soyer tarafından 

halka bildirildi. 
Nihayet başyaver Celal Öner, Ata

türk namına halka şu hitabede bu -

dalgası halinde çalkanmaktadır. 

Yarın öğleden sonra, Bursa Meri
nos fabrikası açılacaktır. Açılmanın 
saat 15 te olması çok muhtemeldir. 
Bu merasimi Büyük Şef yüksek 

huzurlarile şereflendireceklerdir. 
Başvekil, vekiller, mebuslar, ban-

ka müdürleri, hükumet erkaru ve 
daha birçok zevat, atlı köylüler bu 
merasime iştirak edeceklerdir. 

edilen zevata iltifat ettiler, halkı da lundu: 

Yarın akşam, belediye salonunda 
büyük bir suvare verilecek, gece fe
ner alayları yapılacaktır. 

ROŞTO BEKiR samimiyetle selamladılar, askeri kı- "- Ben Atatürkün başyaveriyim. 
taları teftiş buyurdular. Görülme- ============================== 
miş şekilde, içten gelen, samimi te- B • F • D h 
ıahürat yapan halk, mektepliler, es- 1 r a c 1 a a a 
naf cemiyetleri arasından meydanı 

yaya olarak geçen Atatürk, açık bir (Ra~ı 1 int'Jd•) 

otomobile binerek: Ademi müdahale komitesi tarafın-

Yaralılardan bir çoğu da telef ol
muştur. Fakat, sahih miktarı henüz 
malum değildir. 

Evkaf idaresi, istimlakten sonra. ta
mamiyle meydana çıkacak olan Ye
nicamiin ve tarihi kemerin esaslı şe
kilde tamirine karar vermiştir. Bu hu 
susta keşif yapılmaktadır. Camie ta
mir için icap ettiği kadar tahsisat 
sarfolunarak, abide. bütün güzelliği 
ile meydana çıkarılacaktır. 

Vakıflar idaresi. İstanbulun ve di
ğer yurt köşelerinin imarına daha ya 
kından ve fiilen iştirak etmiye ka
rar vermiştir. Bunun için de bazı tet
kikler yapılmaktadır. 

Vakıflar idaresi, kendi emrinde 
bulunan bütün abide ve müessesele
ri tamir ve islah edecektir. Bunun 
için de yeni ve zengin gelir kaynak
ları aranmaktadır. 

Evkafın yeni teşebbüsleri 
Vakıflar idaresi, turizm siyaseti -

mize hizmet emelile elindeki küçük 
ve dağınık emlaki satarak. bunların 
yerine iyi gelir getirir binalar satın 
alacak ve temin edilecek fazla vari
dat ile Istanbul civarında ve sayfi
yelerde büyük oteller, bazı umumi 
müesseseler inşa edilecektir. Bu hu
sustaki tasavvurlar yakında kati pro 
je halini alacaktır. 

Bu arada bütün hisseli mahlüller 
satılığa çıkarılacaktır. Bunların sa
tışında alacaklıların lehine yüzde 50 
tenzilat yapılacaktır. Mahlülde his
sedar olmak şartile, müşterek sahip 
ler de bu satışlardan çok istifade e
deceklerdir. 

"lcarei müeccele,, ler 
Iki yıldanberi tahsil edilmekte o

lan 20 senelik icarei müeccele ve mu 
kataa vergilerinin yekunu da epey
ce bir miktara baliğ olacaktır. 

20 senelik vergileri bir an evvel 
ödemeleri ve icarei müecceleyi mül 
kiyete kalbetmeleri bina sahipleri -
nin menfaatleri iktizasıdır. Bu ver
ginin tahsilindeki sürat, vakıflar ida
resine toplu bir varidat temin etmiş 
olacağı için, imar faaliyetine daha 
geniş surette iştirak edebilecektir. 

E11kal •ulan 

Taşdelen ve Defneli sulan kaynak
larında vücude getirilecek asri tesi
satın da yakında yapılmasına baş· 
!anacaktır. Ismarlanan makineler yo 
la çıkanlmıştır. Bu ay sonunda ge
lecek ve yerlerine konacaktır. Bun
dan sonra, Taşdelen ve Defneli sula
n şişelere, damacanalara otomatik 
bir surette ve süratle doldurulacak-

Bu iki beyanat Türkiyenin Millet
ler Cemiyetine bağlılığını açıkça 

gösterir. Yine bu beyanat, memle
ketimin islahat fikrine muarız olma
dığını da tebarüz ettirir. Bilakis mem 
leketim bu islahatı temenni eder. Fa 
kat hükumetimin mütaleasına göre. 
sakatlık. imkan derecesinde tamam 
bir vesika olan paktın kendisinde 
mündemiç değildir. Ahvale uydurul
ması icap eden cihet usuller ve tat
bik tarzlarıdır. 

Müzakerelerimizin esash mevzuu 
halini alan 16 ıncı maddeye gelince, 
bu maddenin tatbikına ait kararla
rın bizzat assamble tarafından alın
ması lüzumunu aıılanz. Keza, bu hu
susta izhar olunan endişeleri de an
lıyoruz. J< akat anlamakta müşkülat 

çektiğimiz nokta, kollektü taahr.üt
lerin bir cüzünü teşkil eden ve bina
enaleyh bizzat o kollektif camianın 
bir hareketile tadil edilecek olan ta
ahhütlerden bir taraflı beyanat ile 
bir kimsenin kurtulabileceğidir. Biz 
bunu daima böyle aııladık. Hepimiz 
ve kendi hesabımıza olmak üzere biz 

bilakis muhtelif gurupları gtinün bi 
rinde birleşmiş veya hiç değilse a
henldi bir teşriki mesai ile biribir
lerine bağlanmış görmek iımidile ya
kınlaştırmaya çalışmaktır. 

Sovyet Murahhası Litvinof. pak
tın 16 ıncı maddesinin Milletler Ce-
miyetinin başlıca icraat vasıtasım teş 
kil ettiğini ve mecburi taahhütlerin 
ilgasının cemiyete aza olanlarla olmı 
yanlar arasında bir fark bırakmıya
cağını söylemiştir. 

Hatip. Cemiyet azasından olup ta 
tamamiyle bitaraf kalmak istiyen 
devletlerin bu hareketini tenkit ede
rek demiştir ki: 

"Bitaraflıkların zaman altına alın 
masını mı istiyorlar? Bu bitaraflık 
ihlfil edildiği takdirde ne gibi bir va
ziyet karşısında kalınır?. 

BA!jMAKALEDEN l\IABAA'I' 

Cenevrede 
(Başı l incide) 

dutluk sayan esaslarının her vasıta 
ile müdafaa edilmesini istedi. Fakat 
İngilterenin taraftar olduğu vasıta 
bile hep uzak, hafif tedbirler daire
sinde kaldı. Benzin ve petrol hakkın
da müşterek bir zecri tedbire baş
vurulmak meselesi uzun u-

zadıya konuşuldu. Ancak iş işten geç
tikten sonra karar verildi. 

Tarihin en açık tecavüz hareket
lerinden ve büyük harplerinden biri 
olan Japon - Çin harbi karşısında 
parmağını kımıldatan olmadı. Bu ha
rekette harp ve tecavüz unsurları ol
duğunu görmemek ve zecri tedbir 
bahsini ortaya koymamak için her
kes gözlerini sımsıkı yumdu. 

Demek ki, dünyanın bir kısım 

memleketlerinde müşterek emniyet 
arzusu var. Fakat bunu tahakkuk et
tirecek birlik. imkan ve vasıta henüz 
dünya yüzünde yoktur. 

iki Manzara 
dafaa etmek, hatta zecri tedbirlere 

fillen karışmak gibi bir mecburiyet 

yüklemiyor. Bir memleket, zecri ted

birlere kalben taraftar olursa. Mil
letler Cemiyetinin zecri tedbir kara

rına taban tabana zıt hareketlerden 

geri durursa, yani mütecavize yardı

ma kalkışmazsa on altıncı maddenin 

hükmü ve şümulü dairesinde kalmış 

olur. 
Hadiselere bu zaviyeden bakılırsa 

Oslo grupunun ortaya atılmasını, 

Milletler cemiyetinin ıslahını arayan 
geniş bir hareketten ziyade Alman-

- Yaşa, var ol, sesleri arasında dan tayin edilen bir memurdu. 
ikametlerine tahsis edilen Çelikpa- Kaptana gelince, henüz evlenmiş, 
la.sa hareket buyurdular. Ve orada genç bir adamdı. Karısı Lora da te
bir müddet istirahat ettiler. lef olanlar meyanındadır. B+tnlardan 

Hastaneler, ağzına kadar dolmuş- tır. 

tur. 
Kaç para lazım? 

Milletler Cemiyetinin, yapamıya -
cağı bir şeyi yapar iddiasında gibi 
görünmesi, cemiyet hesabına bir 
zattır. Bu bakımdan İskandinav 
memleketlerinin hakikatle göz göze 

ya ve İtalyayı hoşnut edecek bir bi

taraflık nümayişi diye karşılamak la
zımdır. Şimal memleketleri Alınan
ya ile sıkı bir iktısadi münasebet ha

linde bulunduktan başka çok silahlı 
bir Almanyadan gelecek tecavüz ih
tiınallerine karşı korunmak ihtiyacı
nı duyuyorlar. Bitaraflık prensipini 

kökleştirmek istemeleri haksız ve se

bepsiz değildir. Çünkü böyle bir te

cavüz ihtimali karşısında dışardan 

yardım geleceği muhakkak olmadık-

Akşam saat 18 de. Bursa halkevi başka diğer bir zabitle çarkçı başı
tarafından halkevi salonunda büyük nın da öldükleri teyit edilmektedir. 
ler şerefine bir çay partisi tertip e- Hali hazırda dört İngiliz torpito 
dildi. Başvekil. Dahiliye ve Nafia muhribi korsan denizaltı gemisini a
Vekilleri bu toplantıda hazır bulun- ra~tırmaktadırlar. 
dular. Halkevi orkestrası tarafından Barcelona, 1 (A.A.) - Hükumet 
bir konser verildi. Başvekil Celal 1 memurları, asilerin tayyareleri ta
Bavar. halk evi faaliyeti hakkında rafından evvelki gün yapılmış olan 
izahat aldı ve bazı direktifler verdi. bombardımanın dahili harbin baş -
Başvekil ve Vekiller, geç vakit Çe- langıcındanberi Barcelona şehrinde 

likpalasa döndüler. en ziyade telefata sebebiyet vermiş 
Fener alayı olan bombardımanlardan biri olduğu 

Gece saat 20 de halkevi önünde nu beyan etmektedirler. 77 si çocuk 
toplanan binlerce halk, büyük bir ve 37 si kadın olmak üzere morga 
fener alayı teşkil ettiler. 137 ceset nakledilmiştir. 

Tahlisiye işlerile meşgul olanlar, 
dün harap halde bulunan binalar en
kazı altından bir çok ceset çıkarmış
lardır. 

Romadan bir tekzip 
Roma, 1 ( A.A.) - Ispanya sahil

lerinde torpillenerek batan Ingiliz 
vapurunu bir Italyan denizaltı gemi 
sinin batırdığına dair Cümhuriyetçi 
Ispanya gazetelerinde ve diğer bazı 
ecnebi matbuatta görülen haberler 
hakkında salahiyettar Italyan maha 
fili son günlerde hiç bir Italyan de
nizaltı gemisinin Italyan karasuların 
dan dışarı çıkmadığını beyan etmiş
lerdir. 

Eminönü meydanının açılması i
şinde belediyenin faaliyetine gelin
ce; istimlak hazırlıkları devam et
mektedir. Ancak hazırlanan A ve B 
planlarına göre, istimlak yapılıp ta 
caminin bütün heybetile meydana çı 
kanlması için dört milyon liraya ya
kın bir paraya ihtiyaç vardır. 

Halbuki şimdilik bu işe 1 milyon 
700 bin lira ayrılmıştır. Bu para ile 
meydan mümkün olduğu kadar açı
labilecek, geri kalan kısımları Pros
tun planı tatbik edildiği zaman bele
diye bütçesinden ayrılacak para ile 
yapılabilecektir. 

gelmek arzusunu göstermelerini ten
kide sebep yoktur. Aksine olarak ce
miyetin pratik rolü hakkındaki ha

tan başka, kesif nüfuslu, küçücük 

memleketleri harp sahnesi hükmünü 

yallerin ortadan kalkması. dünya yü aldıktan sonra yardımın da faydası 

zündcki emniyet ve asayiş boşluğu· yoktur. 
İskandinav memleketlerinin harenu daha açık bir gözle görmiye ve 

keti bu bakımdan mütalea edilince 
tedbir düşünmiye yol açacaktır. 

y alnız şurası vardır ki, on al-
tıncı maddenin bugünkü şek

linde de bitaraflık istiyen memleket

ler için korkulacak bir nokta vardır. 

Çünkü zecri tedbirler maddesi. barış
çr memleketlerden hiçbirine, tecavüze 

uğrıyan bir memleketi siliı.hla mü-

varılacak netice şudur: Bu hareket., 

insanlık için fiilen ele gecirilmiş bir 
kıymeti yok edecek bir gerilik adımı 

değildir. Vaziyetin olduğu gibi görün 
mesine ve ,e;österilmPsinP ve daha 
pratik tedbirlere, çarelere yol aça-

cak bir inkişaf ve ıstıfa adımıdır. 

Ahmet Emin YALMAN 
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ERZURUMDA: AD ANADA: 

Çarşıdaki Türk Hava Kurumunun 
Dükkanları soyan • • 
Şebeke tutuldu Son V erımlı Çalışmaları 

Erzurum, (TAN) - Burada, ilci 
bekçi ile iki terzi ve bir çilingirden 
mürekkep bir hırsız kumpanyası mey 
dana çıkarılmıştır. 
Kumpanyanın başında Abıskalı bek 

~i Tahir ile bekçi Fevzi vardır. Ter. 
zi Faruk ve terzi Cahit te kumpanya 
ya dahildir. Tahir, çilingir kerime ~ 
nahtar ve maymuncuklar yaptırmış 
kendi bekçiliğine verilmiş olan çarşr. 

Şubenin Hazirandan Beri Temin 
Ettiği Gelir ,}00,000 Liradır 

nm Tebriz kapısı mmtakasmdaki Bo 
yacızade Muammer, Fevzi, Dursun, 
Kaya, Mehmet boyacı ve Halile ait 
büyük mağazalar birçok defalar so. 
yulmuştur. Hırsızlar, büyük toplar. 
dan göze çarpnuyacak şekilde kumaş 
lar kesmek ve manifatura eşyasın
dan yine farkolunmıyacak tarzda çal 
mak suretile tam üç ay iş görmüş
lerdir. Bekçiler, çaldrklan eşyanın bir 
kısmını terzi Faruk ile ortağı Cahide 
satmışlardır. 

Bu ustalıklı hırsızlıklar evvela na 
zarı dikkate çarpmamış, tüccar Bo. 
yacızade Muammer tesadüfen işin far 
kına varmıştır. Bundan sonra, bilhas 
sa bekçi Fevzinin hayatındaki deği. 
§iklikten şüphelenilmiş ve tahkikata 
girişilmiştir. 

Bekçilerin evleri ve terzilerin dük 
kanlan basılmış, çalman eşyadan bir 
kısmı oralarda bulunmuştur. 

Banka Kurulması dütünülüyor 
ErZ1ırum, ( TAN ) - Burada, ser 

mayesi halka dağıtılacak hisse s~ 
netlerile temin olunaca!t bir banka 
kurulmak isteniliyor. Banka, Erzuru 
mun kalkınmasında büyük bir des. 
tek olacaktır. 

EZİNEDE: 

Bakımsız Çocuklar 
Ezine, (TAN) -Hükumet dok 

toru Fahri Ferit Ozkal, Gazi ve Lsmet 

paşa okullarındaki çoC'Uklarm sıhhat 

larile yakından alakadar olmaktadır. 
Bunlardan (112) sinin bakımsız ve 

cılız olduklar.mı görmüş, velilerini mu 
bayenehanesine çağırmıştır. Doktor, 

bu çocukları tekrar muayene ederek 
uzun izahat vermiş, ve kuvvetli gıda 
ya muhtaç olduklarını anlatmıştır. 
llaçlannı da bedava vermiştir. 

Ezinenin ihtiyaçları 

Adana, (Tan muhabirinden) 
Türk Hava Kurumu, verimli çalışma. 
larrna devam ediyor. On bir senP.l~k 

mazisi bulunan Kurum, Sabri Gül'ün 
reisliğindedir. Sabri Gül, bugüne ka.. 
dar geçen çalışmalar etrafında bana 
şu izahatı vermiştir: 

- Adana Hava Kurumu 1927 de 
kurulmuştur. O sıralarda çiftcileri
miz tayyareye yüzde yarım vermek 
suretile cemiyete karşı vazifelerıni 

yapmışlardır. 1935 temmurunda yer 
mahsullerinden Hava Kurumuna te
min edilen gelir, 30 bin lirayı bıılmt•ş 
tur. Daha ertesi sene, bu miktar 210 
bin liraya yükselmiştir. 

Son yıllar, Kurum için hayli verim 
li olmuştur. Hazirandan bugüne ka.. 
dar şubemizin temin ettiği gelir tam 
100 bin liradır. 

Bu sene pamuk fiyatlarının ıfü~ük 
lüğü gelir üzerinde şüphesiz tesir ya 
ı;acaktrr. Fakat Kurum yardımında~ 
hariç kalan birçok yerli mahsul ve 
maddelrin de yardıma tabi tutıılması 
gelir kayııağmı artırmış olac'lkt:r. 
Fedakar müstahsil tarafından Kuru 
ma bırakılan yardımların yüzde yüz 
toplanması için tam tertibat alınmış 
tır. 

Diğer taraftan Türkkuşu çalışma 

Adana Hava Kurumu Başkam 
Sabri GUL 

ları göğüsleri kabartacak derecede. 
dir. Türkkuşu şubesi, Adanada, 1936 
haziranında açılmış, o sene lnönü 
kampına 11 gencimiz gitmiştr. Bun
ların hepsi de muvaffak olmuşlardır. 
Geçen martta tekrar çalışan şube, 

bu defa temmuzda 31 genç gönder. 
miştir. Bu defa 27 si muvaffak olmll§ 
!ardır. 

Yeni Türkkuşu binası da 30,000 1ı 

Ezine, (TAN/ - Yeni kaymakam 
Tevfik Aktan'm kasabamız mübrem 
lhtiyaçlarrnı karuüıyacak faaliyette 
bulunması bekleniyor. Kaymakam, 
Gazi okulunun arka bahçesinde bağ 
yetiştirilmesi ve buraya ağaç dikilme 
si için emirler vermiştir. 

Er:ımrumda çarşıyı soydukları iddiasile yakalananlar: Yukarda: Bekçi 
Fevzi, bekçi Tahir. Aşağıda: Terzi Faruk, Terzi Cahit. 

Derin, karagözleri babamınkilere benziyor. 
Yengemle amcamın, Galatasaray Sultanisine gı

den (Fahir) adlı bir çocukları var; uzun boyu, ko
caman siyah gözlerilc yeryüzüne göklerden bakan 
mağrur bir genç .. 

Rumelihisarında güzel, zengin bir yalıda oturu
yorlar, Salonlar Acem halıları, ipekler, kadifeler 
içinde ... Duvarlarda değerli tablolar ... Büyük sanat
karların, musikişinasların resimleri... Pompei res
samlarının iki bin yıl evvelki eserlerinden kopyeler; 

SİLİFKEDE: 

Mersin Yolunda 
Garip Bir Kam
yon Kazası Oldu 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. icabında günde üç kaşe alınabilir. 

Silifke, (TAN) - Civarda garip ·------------------·------• 

:;~:~::::~:;::=~;ı: M 11 ! a 
da, birkaç kişiye rastlamıştır. Bunlar ı LJ 
kendilerinin de kamyona alınmaları_ 
nı istemişler ve mukabilinde her biri ı 

yirmi beşer kuruş vermiştir. Çiriş kö 
yünden Nebi ise, parası olmadığım 

ve kamyondan inmek istediğini söyle 
miştir. Arkadaşları, parasını vermek 
istemişler, fakat o, "Oteki arkadaşla 

Grip, Baş ve Diş Ağrlları, 

Nevralii, Artritizm. Romatizma 

rımda ekmeğim kaldı,. diyerek kam ı Iİl••••••••••••••••••••••••••••llııi 
yonun gerisinden yere atlamıştır. Bu 
nu haber vermedikleri için şoför Hak 
kı da yoluna devam etmiştir. 

Halbuki Nebi, ağzından ve burnun 
dan kan gelerek, kımtldanamıyacak 
bir halde yolun ortasında kalmıştır. 
A~~eg~~llincin~~bsu~ 

leri başmühendisinin otomobili yara 
lıyı buraya getirip hastaneye yatır-
mıştır. · 

Şoför Hakkı ve patronu Mehmet, 
mahkemeye verilmişlerdir. Nebi, başı 
dönerek kamyondan düştüğünü söy
lemektedir. 

Yangın Tahkikatı 
Silifke, (TAN) - Hükumet Jrona. 

ğmm yanmasından dolayı zan altına 
alınan ı·ıaliye muha~~be ka~::~i Ha 
san ve kardeşi maliye odacısı Meh
met haklarında delil bulunamamıştır. 
Her ikisi de tahliye edilmişlerdir. 

raya eksiltmeye konulmuştur. Inşa. 
ata geçilmek üzeredir.,, 

Bir Hastane Daha Lazım 
Adana, (Tan muhabirinden) - A 

danada hastane ihtiyacı var. Askeri 
hastane hariç tutulursa, bugün şeh
rin başlıca sağlık müesseseleri üç ta
nedir: Memleket ve Trahom ha-,ta
neleri ile çocuk ve doğum evi. 

Bu ihtiyacı şu rakamlar güzelce 
ifade eder: 

Geçen sene memleket hastanesın. 
de 48831 kişi tedavi edilmiştir. Bu_ 
nun 44919 u ayakta tedavi g5rıııüş, 
ancak 3912 kişi yatmlmıştrr. Ayakta 
tedavi..ıedilenlerin çoğunu, kadro dar
lığı dolayısile yatırmak mümkün ola 
mamıştır. 

Şehrin büyüklüğü ve nüfus kcsafe 
ti bakımından yeni bir hastane daha 
kurmak, hayati bir mesele şeklinde 

ele almıya değer bir mevzudur, 

Çine Posta Müdürü Mahkfun 
Aydın, (TAN) - Bura ağrr ceza 

mahkemesi, zimmet ve ihtilastan suç 
lu Çine posta müdürü Hakkının mu 
hakemesini bitirmiştir. Hakkı, beş yıl 
ve on ay ağır hapse mahkum edilmiş 
tir. 

BANDIRMADA: 

Benzin Parladı 

iki kişi Yaralandı 
Bandırma, ( TAN ) - Park cad

desinde kunduracılık eden Ali, ben. 
zini lastikle kaynatarak sülüsyon yap 
mak isterken benzin parlamıştır. Ali 
muhtelif yerlerinden ağır surette,· te 
sadüfen orada bulunan kaynı Ahmet 
te hafif surette yanmışlardır. 

Bir Otobüs Kazası 
Bandırma, ( TAN ) - Hancı Re.. 

fiğe ait otobüs, lsmetinönü caddesin 
de Ahmet isminde bir ihtiyara çarp
mış ve zavallıyı ağır surette yarala
mıştır. Şoför yakalanİnıştır. 

• Çaycuma, (TAN) - Nahiyemize iki 

saat ötede bulunan Tefen nahiyesine bıı.ğlı 

Veysioğlu köyünde, Hüseyin Çakmak, ka 

rısı Behiyenin 5.şıkı Hacıoğlu Satılmış ta 

rafından pusu kurularak öldürülmüştür, Ka 

til ve metresi tutulmuştur, 

• Izmir, (TAN) - ViHl.yet ve belediye 

bütçelerinden harcanacak 100 bin lira ile 

burada yeni bir halkevi yapılmasına karar 

verilmiştir, 

• Zile, (TAN} - Kaymakamımız Ke 

rim Tünaym gayretile halkevinde, köy sağ 
hk kurucuları iı;in bir kurs açılmıştır, 

• Manyas, (TAN) - Illı:okul talebesin 
den Bedri ve Ahmet kavga etmişler, Bedri 

bıçakla Ahmedi tehlikeli surette yaralamış 

tır, Bedri yakalanmıştır, 

Istanbul !kinci Iflas Memurlu -
ğundan: Müflis Aleksandır Korpi ve 
şürekası şirketi masasına gelen ala
caklı A. Ebeyan ve Haçadoryan şir
ketinin istediği 322.60 liranın sene
de ve müflisin defterlerine istinat 
etmesinden 6 ncı sıraya kayıt ve ka
bulüne ülas idaresince karar verile
rek sıra defteri düzeltildiği ilan o
lunur. (4484) 

IGEBZEDE: 

Köylülere Aşllı 

Fidan Dağıtıhyor 
Gebze, (TAN) - Her tarafta aı

ğaç yetiştirilmesine ç;Jışılıyor. VilS,. 
yet fidanlığından getirtilen 8600 mey 
valı ve meyvasız aşılı fidan kısmen 
buraya dikilmiş, kısmen köylere da. 
ğıtılmıştır. 

Gebze ve civarında bu yıl asgari 
238 kurt ve domuz öldürülmesi için 
mücadeleye başlanılmıştır. 

Hendek Hapisanesinde 

Hendek, (TAN) - Alabacağın h~ 
nmdan yamçı çalmaktan ve bekçile. 
re silah çekmekten maznun Karadere 
nahiyeli Şükrü bir fırsatını bularak 
hapisaneden kaçmış, fakat 500 met 
re ileride yakalanmıştır. 

Hendek Köylerinde Çefmeler 

Hendek, (TAN) - Beş senelik me 
şru programının ilk senelerine dahil 
olan "Köylerde çeşme,, yapma işi i
lerlemektedir. Bu senenin sonunda, 
ilçemizin hiçbir köyünde açıkta akan 
su bırakılmamış olacaktır. 

Adapazarında Bataklık 

Adapazarı, (TAN) - Elli bin dlS 
nUm araziyi kaplıyan Gökçeören ba... 
taklığmın kurutulması işi bir hayli 
ilerlemiştir. 

T aklid hiçbir zaman 
ayni olamaz. 

T aklid benzeri 

demektir. 

KREM PERTEV 
Bu itibarla en üstün 

kremdir. 

Yengem beni çok seviyor, kendisi gibi şık, süslü 
gezdirmek istiyor, bana kat kat elbiseler yaptırıyor
du, amma, Yıldızın aklı fikri büsbütilıl başka hava
larda geziyordu. 

mermer heykeller ... -12-

Amcam babam kadar ince, zarifti; bir gün bir ro-
manda (Manolya) lavantasından bahsolunuyordu. 
Ben koku vesmezdim; amma, bu Manolya lavantası 
nı merak ettim. Yengem onu İstanbulun, Beyoğlu
nun bütün parfümerilerinde araştırdı, bulamadı. Yir
mi gün sonra bir gün tuvalet masamın üstünde kü
çük beyaz bir kutu gördüm. Üzerinde yaldızlı bir 
kelime: (Manolya) ... Bu ev yalnız paranın hazırladığı, ipeklere, halı

lara boğulmuş bir yer değil, belli, burada ince bir 
ruh yaşıyor. 

Bize yalının bir köşesinde üç odalı ayrı bir daire 
verdiler. Orada annemle, ablalarımla Boğazın laci
vert sulan karşısında haftalarca, aylarca ağladık .. 

istanbula gelişimizden iki ay sonra (1908) inkılabı 
oldu. Boğazda renk renk bayraklarla donanmış va
purlar dolaşıyor; muzika, marş sesleri mavi gökle
re ulaşıyor .. "Yaşasın Hürriyet, Müsavat!,, sesleri 
ufukları çınlatıyor ... 

Bunların ne demek olduğunu bana amcamın Gala
tasaraylı oğlu Fahir anlattı. Şimdi birkaç ay evvel 
kerevet altlarında saklanan gizli kitapların, kağıtla
rın; dokuz yaşındaki hafızamla ezberlemiye çalıştı
ğım piyeslerin, şiirlerin manasını daha iyi anlıyo

rum. 
Bütün çocukluğumda kafam milletin kuruluşu, 

vatanın ıztırabı, cemiyetin geriliği, medresenin, sof
talığın tüyler örperten zararları; mektepsizlik, sefa
let mevzularile dolmuştu: Ben de çocuk ruhumla ya
n anlar, yan anlamaz; bütün bekliyenlerle beraber 
memlekette bir şeyler olmasını beklemiştim. O bek
lediğim günler demek artık gelmişti.. Denizler, sokak 
lar hürriyet şarkılarile coşuyordu; ben, bütün o co
şup taşanların daha üstünde bir heyecanla coşuyor
dum. 

Memleket kurtuluyor; memleket yükselecek; mil
let rahata erecek... Mekteplerimiz olacak; hele ka
dınlar o kara bilgisizlikten, bönlükten kurtulacak
lar; biz de medeni insanlara benziyeceğiz .. 
Babamın evinden. daha çok yüz bulduğum, şımar

dığım yalıda şimdi incecik sesimle odaları, salonları 
çınlatıyor, hürriyet şarkıları söyliyerek geniş mer
divenlerden esiyordunı. 

Vatan heyecanı, toprak, millet sevgisi ömrümde 
bulduğum heyecanların en çok sarsam, en çok sara
nı .. O şarkıları bugün de hala o günkü coşkunluğum
la tekrar ediyorum:: 

,,Yürüyelim, ecdadımız bu yollarda yürüdü; 
Şu toprakta nice aslan kemikleri çürüdü .. 
Vatan aşkı gayri bizim sinemizi bürüdü; 
Y astığımız mezartaşı, yorganımız taş, kar olsun; 
Ben bu yoldan döner isem namus bana ar olsun! .. ,, 

Ve, beş defa, on defa, yirmi defa, arka arkaya; her 
defasında daha bir üst perdeden, daha candan tek-
rar ederdim: 
"Ben bu yoldan döner isem namus bana ar olsun!..,, 

Bu şarkıları bazı da amcamın oğlu Fahirle beraber 
söylerdik. Ona, (Fahir ağabey) diyordum. Fahir ağa
bey yüksek, tenor sesile; ben incecik bir flüt gibi, 
yalının mermer rıhtımında coşarak seslerimizi va
purlardan denize taşan seslere karıştınrdık. Kendi
mi, vatanın kurtuluşunu diliyenlerin, bunun için 

can vereceklerin arasında bulunduğum için gururla
nıyordum. Genç mektepli yeğenim de benim bu 
duygularımı besliyor, kuvvetlendiriyordu. 

Mesuttum, kendi içim bana dar geliyordu .. Dalga 
gibi, kasırga gibi, tufan gibi, volkan gibi çarpacak 
kaya, fırlıyacak tepe, aşacak umman arıyordum. 

* .... 
Amcamla Fahir ağabey bir akşam karşı karşıya 

geçtiler; beni nasıl okutacaklarını, nasıl yetiştirecek
lerini düşündüler. Fahri ağabey mektepleri hiç be
ğenmiyordu. Nihayet beni evde okutturmıya karar 
verdiler; hocalar tuttular; Fahir ağabey de bana ders 
verecekti. 

Annem bir zaman daha ağladıktan sonra ablaları
mı evlendirmek derdine düştü. Yalıya görücüler ge
lip gitmiye başladı. Ablalarım bütün günlerini yen
gem gibi, şık İstanbul hanımları gibi giyinmek, mo
daya uymak düşüncesile gel'iriyorlar; kendilerini 
istiyenlerin, eve gelen görücült•rin dedikodusunu ya
pıyorlar; akşamlan sandalla Beheğe gidiyorlardı. Ni
hayet evlendiler; ikisi de dışarıya, Anadoluya gitti
ler; biz annemle yalıda kaldık. 
Hayatımda en ehemmiyetli şey derslerimdi. Kitap

larıma, hülyalarıma dalınca dolabımda meyvelerim 
çürürdü. Provaya gitmek için vakit bulamadığımdan 
elbiselerim terzide kalırdı, bir yere gitmek lazım ge
lip te elbisesiz kalınca yengemi gücendirirdim. 

Amcam Avrupaya yazarak bana Manolya lavanta 

sını getirtmişti. Vaktile küçük kaprisimi yerine ge

tirmek için babamın benden habersiz Avrupadan 
getirttiği nota gibi. .. 

.. 
* * 

On üç yaşına girdim. Artık incecik scsile merdi

venlerde esen rüzgar çocuktan eser yoktu; şimdi ka

sırgalar benim içimde esiyordu. Kendi içime gömü
lerek yüzüme çelikten bir maske geçirmiye başladım. 

Bütün rahatlıklann arasında benim ruhum rahat
sızdı... Başım, gönlüm rahatsızdı ... 

Babamın çok büyük acısını bir yana bırakırsam, 

hayatımda şikayet edecek bir şey yoktu. Yalı benim 

öz evimdi. Beni seven, beni ince bir hava ile saran 

bir muhitte yaşıyordum, amma, bütün bunların ara

sında ben yine sinirli idim. Bana benziyen henim va

şımda olan çocuklardan birdenbire ayrılıvermiştim. 

Sonra yavaş yavaş içimdeki rahatsızlığın sebebini 

anladım. Bütün inceliklerine, görgülerine rağmen ne 

yengem, ne amcam beni oyalıyamıyorlardı. Onlarda 
mesela babam gibi, bana ateş, heyecan veren şey 

yoktu. 
'(Arkası var) 
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Damat Ferit Paşa 
Merbuttu 

. 

Vahdettine 
Diye, gözyaşları dökmektelerdi. 

Hal.kın münevver ve şuurlu 
zümresi, Hürriyet ve İtilaf 

kelimelerinden nefret ediyordu. 
Fakat, bu markayı paylaşamıyan
lann arasında, Miralay Sadık Be
yin Damat Ferit Paşaya yaptığı hü 
cumlar, herkesin hoşuna gidıyor .. 
Ona karşı, efkan wnumiyed~ bir 
takdir hissediliyordu. 

İlk günlerde Sadık Beye ehem
miyet vermiyen ve onu (Vük~a 

.Meclisine Memur) etmekle sustur
mak isti yen Padişah Vahdettin bi
le fikrini değiştirmişti. Fırka namı 

na temas için sık sık saraya giden 
Şaban Efendinin, saray halkına 

yaptığı hararetli propaganda saye
sinde, Sadık Bey yavaş yavaş sa
rayda ve Padişah V ahdettinin na
zarında, dikkate şayan bir mevki 
ihraz eylemişti. 

Sadık Bey, böyle ehemmiyet kes 
bediverince, ötekilerin papuçlarına 
taş kaçmıştı. Bir gün fırka merke
zinde yapılan bir içtimada. uzun 
müzakerelerden sonra, Damat Fe
rit Paşayı feda etmeyi kararlaştır
mışlardı. 

Fakat, buna nasıl muvaffak o
lacaklardı? _ 

Padişah Vahdettin, sevgili eniş
tesine toz kondurmak istemiyor
du. Çünkü; - çok hayrete şayan 
bir hakikattir - Damat Ferit Paşa, 
zeka ve görüş itibarile, Padişah 

Vahdettinden çok aşağı bir dere
cede olmasına rağmen - bu garip 
ruhlu hükümdar üzerinde tesir ve 
nüfuz icra etmenin yolunu çok iyi 
biliyordu. 

kitibi Ferit Bey) i seçmişti. 
Üçüncü babası Ermeni ve valde

si Kürt olan Ferit Bey, tam mana 
sile ıstıfa görmüş bir vücut ve bün 
yeye malikti. Paris ve Londrada 
da, kadınlara karşı nazikane mu
amele edilmesini öğrenmişti. Tabii 
dir ki, bu iki mühim meziyete ma 
lik olan bir genç, iyi bir koca ad
dedilebilirdi. Nitekim, Ferit Bey 
de bu husustaki ehliyetini ispat 
etmiş; genç dul Sultanın sabık 

zevci için akıttığı hararetli göz
yaşlarını çarçabuk dindirivermiş
ti. Ve, bunun mükafatı olarak ta 
(1306) tarihinde, (Vezaret) rütbe. 
si, (murassa Mecidi ve Osmani) ni
şanlarile taltif edilmişti. 

(Damat Ferit Paşa) markasını 
taşıyan sabık sefaret katibi, (Bal
ta limanı) ndaki muhteşem yalıya 
yerleşir yerleşmez; artık bütün 
hayatını, - kendisini bu büyük ik
bale nail eden - Mediha Sultana 
vakfetmişti. 

Bir taraftan, Sultanın birinci 
zevcinden olan oğlu (Sultan zade, 
Sami Bey) e (Lala) lık ederken, di
ğer taraftan da sarayda zevcesi
nin hoşlanacağı ekilde bir ıslahat 
vücuda getirmişti. Sarayın (müs
tahdemin kadrosunda esaslı bir ten 
sikat yaparak, bahçivan, uşak. tap 
lekar, ahçı, seyis, arabacı ispirle
rin (ameli manda) lannı kamilen 
genç, gürbüz, ve yakışıklılarile 

değiştirmişti. 
Medha Sultan, memnun ve mü

teşekkirdi. Kocasını; 

- Kocaların, en nazik ve terbi
velisi... 

Diye, tavsif etmişti 

rit p.,.c:::ı., huni\ rPc:~rPt E>rlPnı<>mic;
ler .. Zamanını beklemişlerdi. Niha 
yet, o zaman gelmıştı. Ve damat 
Ferit Paşa da sadaret makamına 
geçmişti. Fakat, sadaret kavaslı
ğına bile layik olmıyan bu adam, 
<":l""ı:ı hn k foyasını meydana veri
vermişti. 

1.o4 1::rıt Paşanın memlekete bir 
.1 - felaket getireceğini, ken

disinin bizzat kabinesine seçip al
dığı bazı - bitaraf - nazırlar hisset 
mişlerdi. Bu kabinenin teşekkülün 
den kısa bir müddet sonra, CN a
fıa Üazın, Çürüksulu Mahmut Pa 
şa), bir gün Vükela Meclisinde, 
Ali Kemal Bey ile kasten bir kav 
ga çıkararak, derhal nezaretten 
çekilmişti... Padişah Vahdettin ta 
rafından, efkarıumumyieyi oyala
mak için (Vükela Meclisine me
mur) edilen eski Sadrazamlardan 
Tevfik ve Müşir Ahmet İzzet Pa
şalar da birer bahane ile istifala
rını vermişlerdi. 

Çünkü, mecnunane bir gurur 
ile hiçbir nazırın sözünü dinlemi
yen, ve hiçbir mütalea ve müna
kaşa kabul etmiyen Damat Ferit 
Paşa, hükumetin bütün işlerini, 

- dahili ve harici siyasetini - ken
di kafasile, kendi düşüncesile ve 
kendi iradesile yürütmek istemiş
ti. Tabüdir ki, bu hale; ancak ve 
ancak. kendisine menfaatle mer
but olanlar tahammül edebilirler-
di (Arkası \'ar) 

1 E K 
SATISLAR: 

Av Derileri 
Satışı da Borsaya 
Alınmalı 

o N o M i 1 
··························: 

GÜNLÜK 
BORSALARDA : 

PİYASA 
Buğdaylarda 5 
Para Kadar Bir 
Yükseliş Var Evvelce şehrimize getirilınis ve 

buzhanelerde saklanmış olan beyaz 
peynirlerden 7 bin kiloluk bir parti, 

Tiftik ve yapak satışlarının borsa- kilosu 38,33 _ 40 kuruş arasında sa-
da yapılması için verilen karar pi- tılmıştır. 

Dün zahire borsasında satılmak ü
zere 23 vagon buğday ile 3 vagon ar
pa getirilmiştir. Piyasa biraz daha 
canlılık göstermiştir. Cumartesi fi -
yatlanna nazaran buğdaylarda 4-5 
para yükseklik görülmüştür. Arpa 
fiyatları ise 1-2 para kadar düşmüş
tür. Dün satılmak üzere piyasamıza 
dokuz bin kilo tiftik, kırk beş bin ki· 
lo, un, yirmi iki bin kilo yulaf, yir-

yasada çok iyi karşılanmıştır. Bazı • : • 
tüccarlar. av derilerinin de borsaya • Anadolunun muhtelif mıntakaların 

dakl dan piyasamıza getirilen altmış bin 
alınmasını istiyorlar. Borsa kilo mikdarında Anadolu arpası ki-

nümunesiz satışlann birçoğu borsa tosu 4,04 - 4,06 kuruştan satılmıştır. + 
dışında hava satışı yapılmasına ve fi- • ı• 
yatların düşürülmesine sebep olmak · Yerli fabrikal;:.ımızın biri dün 
tadır. Bu suretle her satış günü gü- piyasadan on bin kiloluk bir parti 

Trakya malı yapak satın almıştır. Bu ı 
nüne borsaya yazdırılacaktır. ı;atış vadeli ve kilosu 71 kuruştan ve-

Tiftik ve Yapağı Satı~ı r ilmlstlr. mi bin kilo, susam. yetmiş beş bin ki
lo mısır, iki bin kilo nohut ile on bin 
kilo ketentohumu getirilmiştir. 

Hayvan Borsasında Muameleler 

Geçen 1937 senesinde istihsal edil- ·• • • • • • ..... • • • • ...... _. • • • • • • 

miş olan Anadolu tiftiklerile Anado- CEMİYETLERDE: 
lu ve Trakya yapaklarından muhte-
lif dış memleketlere yapılan ihracat 
mikdan tesbit edilmiştir. İstanbul 
gümrüklerinden ihraç muamelesi ya
pılan tiftiklerin mikdan kırk yedi 
bin küsur balyadan ve yapak mikda
n da yetmiş iki bin balyadan ibaret
tir. Tiftiklerin çoğu sırasile Almanya 
ve Ingiltereyedir. Yapaklann fazlası 
da Sovyet Rusyaya gönderilmiştir. 

Bu hafta içinde yerli fabrikalara A
nadolu ve Rumeli cinslerinden par
çalı olarak yüzbin kilo mikdannda 
satılmış ve kilosu 64 - 65 kuruştan 
verilmiştir. Anadolu malları ise 35 
kuruştan satılmıştır. 

Av Derileri Piyasası 
Bu sene av derileri satışları geçen 

seneye göre, gevşek olarak geçmek
tedir. Piyasamızda alıcıların az mal 
istemeleri yüzünden fiyatlar yüksel
memektedir. Anadoluda toplanan av 
derileri de geçen seneye nazaran da
ha azdır. Zerdovaların çifti 28 - 33 
lira, sansarların çifti 22 - 26 lira. Ka
radeniz mallan 28 lira, tilkilerin çif
ti 4 - 7 lira. porsukların çifti 3,5 - 4,5 
lira, çakalların ise çifti 150 - 160 ku
ruştur. Tavşan derilerinin adedi 18 
kuruştan fazla fiyat bulmamakta
dır. 

Dün Yolnız 
Dokumacılar 
Toplandılar 

Mezbahada kesilmek üzere şehri -
mize getirilen muhtelif cins kasaplık 
hayvanlardan 2770 karaman kilosu 
orta fiyatla 21-29 kuruştan, 185 dağ
lıç 19.87 den, 430 karayaka kilosu 
19,84 kuruştan, 579 kuzu 26,35 ten, 
elli keçi 12-14 ten, 69 öküz 13.29 dan 

937 senesinin hesaplan ve bu se- ı inek 12 den, 20 dana 11,33 ten. 7 
ne yapılacak işler hakkında görüş- manda 8,60 tan, 6 malak 11,11 kuruş 
mek üzere bakkallar. kahveciler. şe- tan satılmışıtr. 
kerciler ve sucular esnaf cemiyetleri Borsacılar Hazırlanıyorlar 
um~mi heyetleri, dün Eminönü ı:aı-1 Borsanın Ankaraya nakli karann
kevınde toplanmıslar. fakat eksenvet d sonra borsa acenteleri arasında 
bulamamışlardır. Oğleden sonra yal h:usi görüşmeler devam etmekte -
nız dokumacılar esnafı toplanmıştır. dir. Acenteler birliği. bu hafta için
Bu toplantıda bütün esnaf cemiyet- de Ankaraya götürülecek raporu ha
lerinin bir elden idare edilmesi ve zırlamış bulunacaktır. Umumi bir top 
yüz bin lira tutan umumi iradın se- lantıda rapor tasvip edildikten sonra 
kizde biri olan on iki bin lira ile ye- birlik reisi ve umumi katibi Ankara
ni bir dispanser ve bir revir açılma- ya gideceklerdir. 

sı, ayni zamanda teşkilatın genişle- Dün borsa muameleleri gevşek geç 
tilınesi kararlaştırılmıştır. miştir. Ünitürk 19 lirada durmuştur. 

Bugün. ekmek yapıcılar, lokanta- Sıvas - Erzurum tahvilleri 95 lira
cılar ve sütçüler esnaf cemiyetleri dır. Diğer milli tahviller üzerinde iş 
Eminönü Halkevinde toplanacaklar- olmamıştu:. Aslan çimentosu 10,30 li 
dır. radan satılmıştır. Merkez Ban.kası 

Cins Boğalar ve Atlar 
Biga, (TAN) - Köylere verilen 

cins boğalarla aşımevine getirilen 
cins aygırlarm döller~nden birkaç se 
ne içinde çok güzel boğalar ve atlar 
yetiştirilmiş, bunlardan diğer kazala 
ra damızlık boğalar gönderilnıye baş 
ilanmışt.ır. 

Ayrıca kuvvetli ve yüksek katır 

dölleri alınmış, kasabamızın balkan 
içinde yaşıyan köylüleri bundan çok 
istifade etmıştir. 

bir sterline 627 - 630 kuruş kıymet 
koymustur. Paris borsasından Üffi. 
türk 340 frank olarak bildirilmiştir. 
Londra borsasında bir sterlin 152,95 
frank ve 5,0167 dolardır. Borsa dı
şında gayrimübadil senetlerinin yü
zü 20 bucuk liradan sat1lmAktad1r. 

Bağdatta Banko Di Roma 
Banko di Roma, bugünlerde lrak 

merkezinde bir şube açmıştır. 

BALIKESİRDE: 
İttihatçılar devrinde, bütün en· 

trikalı işlerde daima gizliden giz
liye beraberce yaşamış oldu.klan 
için Vahdet tin, Damat Ferit Paşa
nın kendisine karşı son derecede 
sadakatle merbut olduğuna kana
at getiriyordu. 

Lakin, bir taraftan Saltanat ha
nedanı ve diğer taraftan da halk 
arasında şayi olan birçok dediko
dular, nihayet (Abdülhamit)e ak
setmiş .. Ahlaki meselelerde son 
derecede mutaassıp olan bu hü
ktimdar, birkaç defa Damat Ferit 
Paşayı huzuruna celbederek, ih
tarlarda bulunmak mecburiyetini 
hissetmişti. 

Yemekleri Hazim Müddeti 
Şimdi Biga atlan her yerde aran. 

makta, yüksek fiyatla alınıp satıl

maktadır. 

Mezitler Köyünde 
Feci Bir Kaza Ordu 

Padişahın bu kanaatlerini tak
viye etmek hususunda da başlıca 
iki şahsiyet mühim bir rol oynu
yordu. 

Bunun biri; Damat Ferit Paşa
nın zevcesi ve padişahın en sev
diği hemşiresi (Mediha Sultan) i
di. Bu Sultan, kocasına karşı ina
nılmıyacak derecede bir muhab
bet beslemeke idi. Fakat derhal şu 
nu da ilave edelim ki; bu sevgi ha
kiki bir muhabbetten ziya.de, bir 
(minnet borcu) idi 

Çünkü.. Sultan Mecidin bu şi
tnank kızı, ilk zevci Necip Paşa
nın vefatından sonra, birdenbire 
büyük bir teessüre kapılmış .. Kor
kunç sinir buhranları geçirmiye 
başlamıştı. 

Doktorlar, hastalığı teşhiste 

gecikmemişler .. Bu (iste
rik) kadının, hekim ilaçlarından 
ziyade gürbüz ve kuvvetli genç 
bir koca ile tedavi edilebileceğini 
sôy lemişlerdi. 

Doktorlann bu tavsiyesi üzeri
ne, sar~v halkı derhal seferber e
dilmişti. İsterik Sultanın sinirleri
ni yatıştıracak kabiliyette bir ko
ca bulunmak için sağa sola haber
ler gönderilmiş.. zamanın kalbur 
üzerine gelen, ve kendilerine güve 
nen gençlerinden resimler istenil-
znişti. · 

Genç dul Sultanın, son derecede 
tnnğrur, kibirli, haris ve şimarık 
olduğunu öğrenen gençlerden ço
ğu, bu talebe iştirak etmemişler
di. Fakat, Mediha Sultana koca· 
lık edebilmek liyakatini ltendilerin 
de gören gençler de, bu parlak fır
Eab kaçırmak istememişler; sara
Ya deste deste resimler göndermiş 
lerdi. 

Bu resimlerden yapılan muhte
şern koleksiyon, Mediha Sultana 
takdim edilmişti. (İnsan sarrafı) 
olduguna cidden inanılmak Iazım
gelen genç dul Sultan, bunların 
•arsından (Londra sefareti ikinci 

Mediha Sultan, zevcine yapı
lan bu ihtarlara şiddetle i

tiraz etmiş. . Hatta (308) senesi i
çinde bir kandil tebriki münasebe
tile Yıldız sarayına gittiği zaman, 
bu yüzden (Abdülhamit) ile arala
rında çıkan münakaşada. padişa

ha karşı adeta mütecaviz bir lisan 
kullanarak: 

- Siz, sarayınızı genç ve dilber 
kadınlarla dolduruyorsunuz. Size 
karışan var mı? .. Ben de sarayım
da istediğim gibi hareket ederim .. 
Hem o kadar üzerime varmayın .. 
Kocamı, çocuğumu alınca, Avru
paya giderim. 

Demişti. 
Abdülhamit, hemşiresiniı;ı ne

kadar haris, şimarık ve cüretkar 
olduğunu bildiği için, daha fazla 
ileri gidememişti... Yalnız, Damat 
Ferit Paşa için: 

- Şu pis herife yüz vermeyin. 
Suratını görmek istemiyorum. 

Diye, saray erkanına emir ver
miştL 

Damat Ferit Paşa, artık sarayı
na kapanmıştı. Bütün meşguliyeti
ni, zevcesini memnun edecek şey
lere temine hasretmişti. Artık zev
cesinin nazarında büsbütün; 

- Kocaların en nazik ve terbi
yelisi. 

Sıfatını ihraz eylemişti. 
Mediha Sultan kocasına olan 

memnuniyeti arttıkça artmış.. A
deta, bir minnettarlık şeklini al
mıştı. Ve bu minnettarlığını öde
mek için, kendisini çok seven, ve 
her halini hoş gören <Vahdettin)in 
tahta geçmesini beklemiye başla
mıştı. 

İttihatçılann ortadan çekilmesi 
üzerine, Mediha Sultan ilk kabine
yi kocasına teşkil ettirmek iste
mişti. Fakat o buhranlı günlerde 
ne Vahdettin ve ne de Damat Fe-

Yemek insana ilkin keyif verir. 
İştahsız hastalar müstesna, insan 
karnı aç olmadığı vakit bile, yahut 
karnı duyduktan sonra da yemek
ten hoşlanır. Nitekim keyif veren 

f içkileri henüz bilmiyen, yabani de 
diğimiz, insanlar arasında yalnız 
yemekle keyiflenenler bulunduğu 
gibi bizim aramızda ve medeni de 
diğimiz insanlardan da, yemek 
yedikten sonra keyiflerine göre bir 
sofra bulunca tekrar yemiye otu
ranlar vardır. 

Fakat yemekten asıl maksat bes 
lenmek, kuvvet bülmak, isterse
niz, sarfettiğimiz kalörileri tekrar 
yerlerine koymaktır. Bunun için 
de yediğimiz yemekleri vücudil • 
müzün içinde hazmetmek, hazim
den sonra kalan maddeleri kanımı 
za karıştırmak lazımdır. 

Yemeklerin hazım müddeti her 
yemeğin cinsine göre değişir. Ki· 
misi daha kısa bir müddet içinde 
hazmedilir, kimisinin hazmi uzun 
sürer. Her yemeğe ait haztm za
manını gösterir cetvelleri çocuklu
ğunuzda sağlık kitabınızda oku· 

muşsunuzdur. Çocuklukta işitilen 

okunulan şeyler daha iyi hatırda 

kalmakla beraber, cetvelleri hatır 

da tutmak her yaşta güç olduğun
dan yemeklerin hazim müddetini 
bugün hatırınıza getirmek isti
yorum. 

En çabuk hazmedilen gıda • za
ten tahmin de edersiniz - sudur. 
Bir bardak su midede bir. nihayet 
iki saat durur. Fakat 300 gramdan 
zivade o1unca üç saate kadar ka
lır. Çay, kahve, et suyu da bir, 
iki saat kalırlar. Fakat şarap az 
da olsa yine üç saate kadar mide 
de kalır. Alkollü içkilerin de mide
de haylice uzun zaman kaldıktan 
sonra kana karıştıklan yeni tetkik 
terden anlaşılmaktadır. 

Ekmek taze de olsa, bayatla
mış ta olsa midede iki, üç saat ka
lır. Çavdar ekmeği ile peksimedin 

hazim müddeti daha uzun, üç, dört 
saattir. 

Etin hazim müddeti pişirme şek
line göre değişir. Çiğ et, iskarada 
kızartılmış pirzola, biftek, bir de 
jambon ve haşlama etler üç dört 
saatte mideden çıkarlar. Fırında 

kızarmış etler daha ziyade, dört 
beş saat midede kalırlar. Midede 
en az duran beyindir, iki nihayet 
üç saat içinde hazmedilir. Tavuk 
eti, dana eti de çabuk hazmedilir
ler. Fakat kaz etinin, ördek etinin 
hazmı uzun, dört beş saat sürer. 

Balık etleri de oldukça çabuk, 
iki üç saat içinde hazmedilirler. 
Fakat konserve balıkların hazmı 
dört beş saat sürer. 

Süt ile rafadan yumurta da en 
çabuk, bir iki saat içinde, hazme
dilen gıdalardandır. 

Sebzelerin hazını cinsine göre 
değişir. Pirinç, patates, karneba
har iki, üç saat içinde; havuç, is
panak, yeşil salata üç, dört saat 
içinde hazmedildikleri halde kuru 
sebzelerden fasulye, mercimek, be 
zelye dört, beş saat içinde hazme
dilir. 

Yemeklerin az veya çok yağlı 
olınalarının hazim müddeti üzeri· 
ne büyük tesiri vardır. Çok yağlı 
yemekler daima daha geç hazmo
lunur. 

Bu söylediğim hazim müddetle
ri, tabii, ortalama sayılardır. Ye
meği hazmetmek müddeti herke
sin midesinin haline göre de az 
çok değişir. Bir kere. neşeyle ye
nilen yemeğin hazmi de kolay o
lur. Sonra da iyi işlemiyen mide, 
yemekleri daha uzun müddet tu
tar. O sayılar ancak mideleri nor
mal halde işliyenler içindir. 

Herhalde hu sayıları mümkün 
olduğu kadar hatırda tutarak bir 
yemek hazmedilmeden yeniden 
yememiye dikkat etmek ihtiyatlı 
olur. Yenilen bir yemek midede 
dururken üzerine yeniden yemek 
katmak her zaman zararlıdır. 

Bu seneden itibaren şehrimfade de 
merinos koyunlan yetiştirilmiye baş. 
!anacaktır. Sürü sahipleri şimdiden 

damızlık edinmiye teşebbüs etrni~
lerdir. 

BORSA""' 
1-2-938 

PARALAR 
Atış Satış 

Frank 76,- 82,-
Dolar 123,- 126,-

Liret 98,- 106,-
Belçika Fr, 80.- 84,-
Drahmi 18,- 22,-

Isvçre Fr, 570,- 580,-
Leva 20,- 23,-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 78,- 82.-
Şilin Avusturya 21.- 23.-
Mark 26.- 29,50 
Zloti 20.- 22.-
Pengo 21,- 25,-
Ley 12.- 14,-
Dınar 48,- 52,-
Kron Isveç SO.- 32.-
Sterlin 626,- 632,-
Altm Bugun fıyat yoktur, 
Banknot Bugün fiyat yoktur, 

ÇEKLER 
Açıhs Kapanış 

Pariı 24,275 24,25 

Nevyork 0,7950 0,7950 

Milano 15,1222 15,1190 

Brüksel 4,70 4,6992 

Atina 86,7460 86,7460 
Cenevre 3,4331 3.4325 
Sof ya 63,4920 63,4920 
Amsterdam 1,4234 1,4234 
Prag 22,6475 22.6475 
Viyana 4,20 4,20 
Madrit 13,65 13,65 
Bertin 1,9734 1,9732 
Varşova 4,19 4,19 
Budapeştc 3,9880 3,9880 
Bükreı 105.8730 105,8730 
Belgrat 3424,60 34,2460 
Yokohama 2,7268 2,7268 
Stokholm 3,0795 3,0795 
Londra 630,- 630,--
Moskova 23,71 23,71 

\... 

Balıkesir, (TAN) - Tursun Beyin 
Mezitler köyiinde seksenden fazla av 
cınrn iştirak ettiği sürekte müeBSif 
bir kaza olmuştur. Avcılardan lbra... 
him oğlu Hüseyınin omuzundaki çif
tenin kayışı kopmuş, çifte yere düşe. 
rek patlamıştır. Çıkan saçmalar üç 
avcıyı hafif, birini de ağırca. yarala
mıştır. 

On Bet Yatında Carih 
Bahkesır, (TAN) - 15 y~ıarmda. 

Mehmet oğlu Hakkı isminde bir ço.. 
cuk, kendinden büyük bir genci vur
muştur. 

Bu çocuk, bir deli ile alay etti~ni 
görlip kendisini nasihatle menetmek 
istiyen 17 yaşlarında sucu Durmuşu 
kunduracı bıçağı ile ağır surette ya.. 
ralamıştır. 

Hakkı tutulmuştur. Durmuşun ha.. 
yatı tehlikededir. 

• Balıkesir, (TAN) - Burada çı
kan "Türk Dili,, gazetesi muharrirle
rinden Muzafferin evine gece!iyin hır 
sız girmiş, 100 Liraya yakın para ile 
bir kumbaranın içindeki paralan alıp 
kaçmıştır. 

• Balıkesir, (TAN) - Köyllllere 
ağaç yetiştirme usullerini öğretmek 
üzere burada bir kurs açılmışttr. Bu 
sene köylerin ağac;landmlmasına çok 
ehemmiyet verilecektir. 

Sevindiklide Bir Cinayet 
Nazilli, (TAN) - Geceleyin Sevin 

dikli köyünde feci bir ~inayet olmuş 
Kürt Halit isminde birisi öldürülmüş 
tür. 

Kürt Halit, gecenin geç vaktinde 
elinde lüks lambasile çıkıp köy içınde 
giderken meçhuJ bir şahıs arkadan 
çifte ile iki el ateş etmiş. kasıkların. 
dan ağır surette yaralamıştır. Halit, 
iki saat kadar yaşadıktan sonra öl
müştür. Olmeden evvel düşmanlan 
hakkında. zabıtaya verebildiği ifade
ye göre derhal köyde ve civarında. 
tahkikata başlanmış, beş, altı irişi ya 
kalanarak ifadeleri almmıştrr. Tahki 
kata devam edilmektedir. 
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Kuşdilinden Acıbadem 
Y olile Selimi Babaya 

(Ba.sı 6 mcicla) 
birkaç defa dama çıktı.. Bir defa
sında evin içinde büyücek bir de re 
zalet koptu. "Ev müdürü,, ka.nsile 
beraber m1safirlikten eve dönUyor 
muş.. Saat gece yarısını geçiyor
muş; bir sulan imiş. Ortalıkta da 
nefis bir ay ışığı varmış.. Stupin 
mehtabın tesiri altında, Adeta kö.. 
şe başındaki bakkaldan sigara al
mıya gider gibi, büyük bir sükti
netle dama çıkmış. Herif yataktan 
kalktığı için üstünde beyaz bir ge
celik varmış: yani adamcağız ya
tak halile dama fırlamış .. 

Bir binlik rakı .. Bir kese kağıdı 
dolusu nevale rnevalc.. Hepsi ta
mam olduktan sonra .. sessiz dostla-
ra, riyasız gönüllere doğru yollnn
landım. 

Mezarlığa gidiyordum. 
Orada kaşar pcynirimln kenarı

nı, artık ekmeğime sürüp lezeztli-
ce bir azık yaparak kimsesiz kö
peklere, atılmış sıska kedilere ilc
ram edecektim. 

Kuşlarla oyalanacaktım. Sonba
harda yuvalarının deliklerini tek
rar açıp kışlık nevale toplıyan ka~ 
rıncalara ekmek kırıntılarımı ser
pip eğlenecek, vakit geçirecektim. 

Elbisemin satımından edindi
ğim para bu başıboşluğa ancak bir 
kaç gün yeterdi. 

Hiç kimseleri görmlyecek, derdi 
mi söylemiyecek, yardım istemiye 
cek, param tükendikten sonra ben 
de ölecektim. Ya bir çukurun ke
narında, ya bir servinin dibinde, 
ya bir eğri taşın altında.-

f akat her f e18kete karşıko-
yarlığıru tecrübe ettiğim 

vücudüm, değme patırtılarla gö
çüp gitmezdi. Ben ne ölümlerden 
ölüm beğendim de vücudüm be
ğenmedi. Adi gördü. Ona beğene
bileceği bir yol bulmalıydım. Yıp
ranmış, demokrat görünen vücu
düm bu işte pek kibar davranıyor 
du. Düşündüğüm en ıstırapsız şe
kil veronal almak, hissi iptal eden 
bir madde ile adududu açmaktı. 

Lfızımgelenleri temin ettim. 
Bugün ve yarın için fazlasile 

harcayacak param vardı. 
Bu işi, ikametgahım olan mezar 

hklann hangis~ görmeli?. 
İstanbulun mevsimleri içinde en 

emsalsizi, gilzeli sonbahardır. Bu 
sonbaharın çoıt ılık, çok güzel bir 
günüydü. 
Kuşdilinden Acıbadem yoliyle 

Selami Ali Babaya çıkıyorum. Yol 
lar ne güzel! Bıkmış aşıklar gibi 
dalların vefasızlığına uğrayan yap 
raklar, ne hazin, ne yaprakça inli
yorlar. Birkaç yÜz metrede bir, seç 
tiğimi bir ağacın altına. oturuyo .._ 
rum. Melal ile dolu, maceralı öm
rümün hMızatnda tedai eden sine
masını seyrediyorum. Oh! Artık 
bu kirli ömür son bulacak, belki 
yarın, belki yarından da yakın. 

En yakın yer olmak itibarile Kı
sıklı camiinin teneşirliğinde kay
nar sularla yıkanmak için hissiz, 
cansız uzanmış olacaktım. 

K ısıklıya vardım. Kana ka-
na bir su içtim. Bir şişeye 

de doldurup yanıma aldım. Eksi
len demi ekledim. Keyif anlarında 
ortaklığını pek sevdiğim kaşar 

peyniri ve kavunu da unutmadım. 
Selami Ali Babaya çıkan yokuşu 

yan dermansız çıkarken: Bir da
ha -ayağımla inecek değilim ya! 
diyordum. 

GUstav Löbonun kıymetli btr ö
lü huzurunda duyulan manevi mü 
şaf ehe için pek haklı dediklerini 
ben, Sel!mi Ali Babanın parmaklık 
ları önUnde hissediyordum. Bu. 
sessiz taşlar, demirler bana neler 
ilham etmiyor, sUlfato actlığındaki 

yoksul ömrümün zehirlerini nasıl 
duymamazlığa indiriyordu. 

Seccade hasırını ·aıta, namaz pös 
tekisini üste yaydım. Belimi (kay
gusuz servi) ye dayayıp demlcn
miye başladım. Ara sıra elimi Ve
ronale, niştere filan götürüyorum. 
Aklım.sıra kurtµlacağımı sanıya_ 

rum. Aklmısıra diyorum, çünkü 
bu tabir o sırada hiç aklı olm.ıyan
lar için kullanılır. Aklım olsa hiç 
böyle saçma işe girişmek ister 
miydim? Bir cana kıymanın ne de 
mek olduğunu, hele nefse kıyma
nın ne idüğtinü bilmiyenlerden de 
ğildim. Fnkat dedim ya, aklı ba
şında olanın işi değil bunlar. 

Dinle! Bu yerlerde ikindi, ne 
manzaralar halkeder bilir misin? 
Halicin bulanıklığına meyleden gü 
neş, gölgeleri uzatır. Otlara, ağaç
lara, çiçeklere küskün bir durgun 
luk verir. Yamaçlarda meliyen 
kuzular, koyunlar hüznünüzü ar
tınnıya yardım eder. Düşünmek is 
tersin de endişeden, bıkkınlık

tan ba ka bir şey hatıra gelmez. 
lçin için ağlarsın. Bakışı melil-
li ve manasız gözlerle etrafı süzer 
durursun. Hele içiyorsan ahtan 
oftan başka ağzından çıkan, düşün
celerine ortaklık eden bulunmaz. 

Türbenin namaz mihrabını gös 
teren taşına astlmış tesbih elimde. 
Derin bir düşünceye dalmıştım. 

Bu aralık türbenin sofası hizme
tini gören ufak kapıdan üç kadının 
girdiğini gördüm. 

Derin bir sessizlik, bir huzu 
ve huşu ile Solami Ali Ba

banın parmaklığı etrafını üç defa 
dolandılar. Ben rakı şişesini he
men örtbas etttin de bu tavafı bay 
retle seyretmiye başladım. 

Tavaflan Dittikten sonra na
maz kıldılar. Ben sigara bile iç
mekten çekindim. Onların her ya 
tıp kalkışlarında maneviyetimi tcs 
limiyetlcrine terfik ederek dura
kaldım. Namazlıın bitti. Dualannı 
ettiler. Kalkıp pöstekileri yerleri
ne koyduktan sonra yanıma gel
diler. 

Biri kırk, kırk beş yaşlarında te
miz bir aile bayanı. lkincisl on al-
tı on yedi çağlarında mektepli bir 
kız. Üçüncüsü de yirmi yirmi iki 
sularında yüzü çok güzel, gebeliği 
pek ilerlemiş taze bir gelindi. 

Yaşlı bayan bana: 
- Dede Efendi! Kusura bakma! 
Diyerek pöstekinin altına para 

bıraktı. Ben hemen doğruldum: 
- Bayan! Bayanefendi! Ben bu 

rada dilenmek için oturmadım! 

Kaydım, düşüncem çok başka ... 
Hem ben dede mede değilim! 

Demek üzere iken gebelik yor
gunluğu üstüne bir de namaz ya.. 
tıp kalkması yanaklarına kudret 
allıkları sürmüş genç gelin birden
bire: 

- Dede Efendi! Kolay kurtul
mama (yani doğıırmama) duanı
zı esirgemezsiniz değil mi!!? 

Demez mi! Apışakaldım. Tasar
ladığım laflarda boğazımda tıkıla 
kaldı! Beş yaşında ölen ve bana 
aylarca gözyaşı döktüren kızım 
Selma dirilmişte bu ricayı o edi-
yor sandım! f Arkası var) 

"Ev müdürü,, avluya girip te 
Stupinl damda görünce fena halde 
içerlemiş .. Fakat pek bağırıp çağı
ramamış .. Çünkü malum ya: kiracı 
ların hepsi Lünatik olmadıkları i
çin tabii derin uykuda imişler .. Ko 
paracağı gürültü ile kiracıları u
yandırmak ev müdürünün de işine 
gelmemiş .. Yalnız Stupinl yumru
ğile tehdit etmekle iktifa etmiş .. Bi 
raz sonra da kapıcıyı çağırarak 

dikkatsizlikten ötürü onu bir hay 
ll azarlamış.-

E rtesi gün "ev müdürü,, azar 
larnış olduğu kapıcıyı Stu

pine gönderir ve onu çağırtır .. Za
vallı Stupin süklüm püklüm ev mü 
dürünün huzuruna çıkar. Müdür 
kaşlarını çata'I': 

"-Yine mi? Yine mi eski ade
tine başladın?. Ben dün gece geç 
vakit kanınla gezmeden dönüyor 
dum. Halbuki sen hiç sıkılmadan 
gecelik entarinle mart kedileri gi
bi damlarda dolaşıyordun? .. ,, 

Zavallı Stupin itizar eder: 
11

- Ne yapayım müdür yoldaş, 
der, ben o dnkikalanmda kendi
me malik değildim.,, 

"- Ben sizden kendinize malik 
olmanızı istemiyorum. Fakat oda
nızdan dışarı çıktığınıza göre a
yağınıza bir. pantalon, sırtınıza da 
bir caket giymenizi istiyorum.,, 
"- Fakat müdür yoldaş, ben ne 

zaman dama çıkacağımı bilir mi
yim?.,, 

"- Madem ki, koyduğumuz e
saslara riayet etmiyorsunuz o tak 
dirde elbiseyle yatınız!. Ve yahut 
damda ihtiyat bir elbise bulundu
runuz! Giindüzden damın bir ke
narına pantalon, caket ve saire ko 
yunuz; gece olunca da bunları gi· 
yer istediğiniz kadar Lünatiklik 
edersiniz?.,, 

.. _ Müdür yoldaş ben bu dedi
ğinizi yaptım .. Damın kenarına bir 
elbise pak, tleyip bıraktım .. ., 
"- Şu halde niye giymediniz?.,, 
"- Çaldılar .. ,, 
11

- Bu bana ait bir mesele de
ğil.. Ben işi yoldaş mahkemesine 
havale ederim, orası da dllediği ka 
rarı versin!.. 

11Ev müdürü,, dediğini yaptı. İşl 
yoldaş mahkemesine havale etti. 
Fakat yoldaş mahkemesi de işin i
çinden çıkamadı.. Üstelik Stupine 

RESiMLi ZABITA ROMANI: 26 
oiNLE İCER.İYe 
CO•REN OLURSA 
DER..HAL HAREK.G
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Ampul üzerindeki marka, 
ziya kudretini ve istihlak 
edilen vat mıktannı garanti 
eder. Her vata mukabil da
ha ziyadar bir ışık veren 
Osram mJ ampullerini alır· 
sanız daha ucuz bir ışık 

" 
elde edersiniz. ' 

, 
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Dekalüınen lambası asgari bir ·istihlak temin eder~ 

bir de ihtar verildi. 1 ~·------------------------... B u hAdisenln üzerinden çok 1 ,.. "11111 

geçmeden arkadaşım olan. M kt d. a· M .. 1 • A 
ev müdürünün zararını mucip o- u e ır ır u ercım ranıyor 
lan facia vukua geldi.. lstanbulda çalıf8.D mühim bir tirket, Türkçeden Franaız-

Mevsim sonbahardı. Ev müdürü caya ve Fransızcadan Türkçeye pek iyi tercüme yapmaia 
evi yen~ tamir ettirmiş ve badana... 

muktedir bir memur arıyor. Yüksek maat verilecektir. 
!atmıştı .. Kontrol komisyonunun 
gelmesini bekliyordu. Gece saat on Kendilerinde iktidar görenlerin, istidalarını ve ehliyet •e-
ikiye doğru Stupin her zamanki sikalan suretlerini "Umum Yazı itleri Müdürü - Poeta kutuMı 
gezinti yerine - yani dama - çıkar. Beyoğlu 2248,, adresine yollamaları temenni olunur. 
Tabii biz kiracıların bundan habe- Talipler kırk Yatını tecavüz etmemit ve hiç olmazsa Liae 
rimiz yoktu. Her birimiz kendi da- 1 tahsilini ikmal etmit olmalıdırlar. 
iremizde oturuyor bir şeyle meş- lcabeden vuıfları haiz olmayanlann lüzıimauz yere müra-
gul oluyorduk: Kimimiz kitap o- i 
kuyup kimimiz oyun oynuyor, ki-

1 
caat ebnemeleri bilhassa rica edilmektedir. 

mimiz de uyuyorduk. Birdenbire 
avludan müthiş ve korkunç bir 
feryat yükseldi. Bir çoğumuz Stu
pinin damdan düşti.i~rüne hükmet. 
tik. İki dakika geçmeden bütün ev 
halkı avluya toplanmış bulunu -
yordu. 

Hakikaten feryat eden Stupindi. 
Stupin, her vakitki gibi bir müd
det sessizce damda yürüdükten 
sonra birdenbire ayağı altındaki 

dam çöker. Adamcağız yarı be.. 
!ine kadar çatının icine gömülür 
ve tabiatile uykusundan uyanır, 

feryada başlar. Biz avluya indiği
miz zaman o hAlli feryat etmekte 
idi. Aşağı yukarı şunları söylüyor
du: 
"- Edepsizlik .. rezalet. .• Böyle 

dam mı olur. Böyle çürük tamirat 
mı olur. Demek bizim verdiğimiz 
paralar b(iyle suiistimal ediliyor .. 
Lünatiklerin hayatı hiç düşünül

müyor!. Hey "Ev müdüru!,. bana, 
buraya şikayet def terini gönderi
niz!. Sizden şikayetçiyim .. 

Herif Lünatik, lünatik amma ne 
söylediğini mükemmelen biliyor
du. Ertesi gün kontrol komisyonu 

geldi; Lünntikten maada diğer kj.
racılan dinledikten sonra: Dik -
katsi~Uğinden, ihmalciliğinden, iş 

~ 

bilmemesinden ötürü ev müdürü-
nü azletmiye karar verdi. 

İşte bu suretle herif mehtap yü
zünden zarar görmüş oldu •. 

- Evet, sahiden öyle! 
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-a- .,, -sP·R·~ Çünkü A 1 iN senefer~ 
denberl her' türlü so~ukal· 

gınlıkla~na ve~lara karşeı 
tesiri şaşmaz bir .. 4.i!,~ç old~un'1 

. 'isbat etmişti;." 
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• sına_dikkat ediniz':.& 



MEY VA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYV ALA· 

KIN USARELERINDEN ISTDISAL 

EDiLMiŞ TABU Bm MEYV A TU· 

ZVDUR. Emsalsiz bir feo harikası 

olduğundan tama.men t.aklid edilebil 

mest mtimktln değfldlr. Bazmısrzlığı 

mide yanmalanm, ekşillkJerinJ ve 

muannid inkıbazlan giderir. Ağız ko 

lwımıu izale eder. Umumi hayatm 

lntlzamsızlıldarnu en emin ıUJ"ette 

mlab ve ln8811& bayat ve caııiıhli 

bahşeder. 

INGILIZ KANZlJK ECZANESi 

BEYOOLU • ISTANBUL 
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1 LAN ' 
Türli ~im~nt~s~ ve Klre~i [ Bayramda yalnız 
Anonım Şırketı hissedarları tıca-

ret kanununun 361 inci maddesi ile 

şirket esas mukavelesi ahkamına K 1 z 1 L A y 
tevfikan 1938 senesi şubatının 22 in-
ci salı günü saat 15 te Galatada A
gopyan hanının 4 üncü katındaki 
şirket merkezinde inikat edecek he-
yeti umumiyei adiye içtimaına da
vet olunurlar. 

GAZETESi 
Çıkacaktır. 

' 

GöROŞOLECEK iŞLER: 
1. - idare Meclisi raporu ile mü

rakip raporunun kıraati, 

1 2. - 1937 senesi muamelatına ait 

ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızllaya yar

dım etmiş olacaksınız. 
hesapların kabulü ve idare meclisi 

1 azasının ibrası ile mezkur sene ımu-
' 
1 amelatı netayicine dair idare mec-
1 !isinin teklifi, 
1 

1 

3. - Meclisi idare Azası intihabı 
nın icrası ve şirket umurunu idare
ye memur azaya verilecek aidatın 

tayini, 

j 4. - Ticaret kanununun 323 üncü 
· maddesine tevfikan, şirketle muame 
lei ticariyede bulunmak üzere idare 
meclisi azasına mezuniyet itası, 

5. - 1938 senesi için bir murakip 

tayini ile aidatının tespiti ve mura
kibin mazereti halinde ifayı vazife 

Müracaat yeri : lstanbulda, Po•tahane kartısmda Kızılay ıatıf bürosu. Tel: 

.. ___ 22653 lstanbulda, Postl' hane arkasında llancdrk Şirketi. Tel: 20094 - 95 ---•• 

Istanbul 1 inci Iflas memurluğun
dan: Müflis Rella inşaat şirketi ma-

sasına ehemmiyetle alakadar eden 

bir mesele hakkında görüşmek üzere 
alacaklıların bizzat veya vekilleri

nin vekfiletnamelerile birlikte 4 şu

bat cuma günü saat 11 de dairemizde 
toplanmaları Menfaatleri iktızasın 
dan olduğu ehemmiyetle tebliğ ve 
ilan olunur. (4486) 

hafta evvel hisselerini şirket merke
etmek üzere diğer bir veya iki mü- zine tevdi etmelidirler. 

•••••••••••••••••••••••••••• I rakibin intihabı, en az 250 hisse se- Bankalara tevdi edilecek senedat 
p AT 1 

lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden : 
1294 sayılı arttırma kağıdındaki kanuni safi sıkleti 1365 kilo ağırlı

ğında 125,597 lira değerinde safi ipek mensucatların kapa'!ı zarf usuli 
le satış ilam Akşam gazetesinin28- 1- 938 günlü nüshasındadır. 
(554) 

Devlet Bastmevi Direktörlüğünden: 
45--49 sayılı fa.yın Tarihi Mecmualarının Matbuat Umum Müdürlü

ğü tal"afmdan münakasaya konulduğu anlaşıldığından tarafımızdan 18. 
2. 1938 Cuma günü yapılacağı ilan edilen açık eksiltmeden vaz geçil
diği ilin olunur. (626) 

Çatalcaya tabi Nakkq karyesinde iıken evlenerek Kocaelinde 
Kara'ba9 mahallesinde Söğütlü Çeşmede 2 - 90 No. lu haneye 
naklettiği bildirilen ve halen ikametgahı belli olmıyan Eaa.t oğlu 
T aıbain ÇavUf vere.eainden Jı..Bayan Pembeye: 

lstanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

Emlak ve Eytam bankasının Çatalcaya tabi Nakkaş kariyesinde mu
kim murisiniz Esat oğlu Tahsin çavuşa ayni mahallede sakin mütead
dit eşhas ile birlikte ikraz etmiş olduğu mebaliğe mukabil birinci de
recede ipotek tesis etmiş oldukları Tuzalak çiftliğine ait 9-6-933 ta

rihinde vadesi gelen taksit bakiyesinden 368 lira ile 9-6-934 
tarihinde vadesi gelen 2500 liranın müddetlerinde verilmemesinden 
9--S-928 tarihli mukavele mucibince muacceliyet kespeden mütebaki 
borçla birlikte baliği olduğu 5368 liranın 9-6-933 den itibaren % 9 
faiz ve % 5 komisyon % 5 vekfilet ücreti muamele vergisi, sigorta taz-

' 
minatı ve icra masrafile birlikte reh nin paraya çevrilmesi yolile yapılan 
takip üzerine adreslerinize gönderil en ödeme emirlerine mübaşiri tara
fından verilen meşrubata ve zabıta ile yaptırılan tahkikata nazaran ad 
resinizin belli olmadığı anlaşılarak bir ay müddetle ilanen tebliğat ifa
sına karar verilmiş olduğundan tarihi ilandan itibaren bir ay zarfında 
Emlik ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanununun 15 inci maddesi mu
cibince bir ay içinde borcu ödemeniz aksi takdirde teminat gösterilen 
:mahallin açık arttırma suretile satı lacağı ve mezkılr kanunun 20 nci 
:maddesine tevfikan işbu takibin her hangi bir kısmı aleyhinde vuku bu
lacak itirazlar ve davalar icra muamelesini tehir edemiyeceği ancak 
ihaleden evvel borcunuzu veya vade si hullıl etmiş kısmını faiz ve mas
raflarile birlikte 34/6008 No. lu dosyaya ödenirse müzayede muamelesi
nin iptal olunacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (614) 

nedine malik olup ta içtimaı mez -
kurda hazır bulunmak istiyen zevat 
Ticaret Kanununun 371 inci madde
sine tevfikan içtima tarihinden bir 

makbuzları şirket merkezine tevdi- iç ve dıt basur memelerinde, basur memelerinin lier türlü 
at mahiyetinde olarak kabul edile - iltihaplarında, cerahatlenmit fi.ıüllerde, kanayan basur me-
cektir. ı' melerinin tedavi.inde daima muvaffakıyetle tifayı temin eder. 

IDAREMECLISI ...................................... - ........ .. 

il 

T.I BANKA~I 
1938 

Küçük Cari Hesaplar 

lk'ramİl.je pl&.nı== 
4adet1000 liralık-40.00 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 ı 
Birlncikanun tarihlerinde çekllecektlr, 

~~~-

En Az 50 -Lira Mev
duatı Bu!unan Hesaplar 
Kuralara Dahil Edilecektir • 

• 
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\ RADYOLiN ile 
Dişlerinizi Her9ün Fır~alayımz. 

Zira bir veya iki defa ya
pllan her İ§ mutlaka ya
rım demektir ve bu kada-

rile dişlerin sıhhatini 

temine imkan yoktur. 

Yemek' erin kırıntıları. salyanın 

ifraz ettiği mikroplar dışarıdan 

~ alınan muzır mevad kartısında 
ditler ve dit etleri eğer mütema
diyen temizlenmezse bozulma-

ğa, çürümeğe mahkumdur. Çü-
rük diş.!er, mide ve barsak ihti-

atlarından zatürrieye kadar her 
nevi hastalığa yol açabilir. 

ile muhakkak fırçalamak şartile 

Kendine beyhude 

yere eziyet ediyor 

NEVROZİN 

., 

varken ıstırap çekilir mi? 

BAŞ, DİŞ 
ağrlları 

ve ü•ütmekten müteveIJid Lüt.lin 
ağrı, sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı: 

. ·. ,• , 

.NEVRO·ZiN 
. ' '.. - ....... .._. '"';" 

. . ".... . :.. .. . 

İcabında günde 3 kaşe abnabilh-. 

isim ve markaya dikkat. TakJidlerinden sakınınız • 
............................................ 
ı...._.--ADEMI IKTIDAR---..ı 

ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede araym12 
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TAN 

Mideniz bozuk, · diliniz pash, kabız çekiyorsunuz. lıtahınız yok mutlaka 

MEYVA ÖZ0
1 

HASA 
alınız. Yarım bardak su içinde alman ve meyve usarelerinden yapılan bu harika midenize 

ı'ahat ve huzur verecektir. Şi,e 2 5 büyük 4 Q dört misli 6 Q 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Limon, Portakal, Frenk üzümü, Muz ve Mandalina çe§itleri çıkmı§tır. 

Meyva usarelerin·den yapılmıttır. Şampanya• q-ibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Hasan 

Gazoz Özü ikram ediniz. 

Yakında, Ananas, Çilek, Kayısı, Ağaç Çileği 
nevileri çıkacaktır. 

Şişesi 25 büyük 40 dört misli 6Q kuruştur. 

Bütün Türkiye abone olmak istiyor ! 

~o~e; Te b K 1 Y E Me(muasın· 
N • • 7 

ı ç ı n ••••• 
Çünkü Türkiye mecmuası memleketimizin en yüksek, en zengin bir salon 

mecmuası olacaktır. 

Kadınlık, spor, tarih, edebiyat, fen. tıp. her istediğiniz bahsi 

en değerli kalemler yazacal<tlr. 
15 ŞUBAT T ARIHINI SABIRSIZLIKLA BEKLEYiN 

Adres: Basiret Han No. 28 Telefon: 23125 

---·. :. --- ~--~ - -- ----- ---- --~-........... 
• 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN Devlet Demiryollart ve limanları 1$1etme U, idaresi ilinlars 
Umumi Neşryiatı İdare Eden: 

S. SALİM Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden : r-- ROFiLAKSiN 
1- Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 1 Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet -. ı Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

İdaremizin muhtelif işletmelerinde istihdam edlimek üzere 177 lira üc 
retle BEŞ TABİP ALINACAKTffi. İhtisası olanlar tercih edilecektir. 
Sinleri 45 den fazla olmamak şartiyle taliplerin ufak bir Tercümeihal 
ve Fotoğraf ile zat işleri müdürlüğüne müracaatları. (208) (487) 
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BURUŞMUŞ 

Bi1 doktorun 
şayanı hayret keşli 

Buruşukluklar, ihtıyarladığı 

ıuz zaman teşekkül eder. 
Cilt, bazı hayati unsurlarını 

caybeder, bu hayati ve kıymetlı 
umurları iade edince, gençleşlı 
Je tazeleşir. İşte, Viyana Üru· 
'lersitesi profesörü Doktor Stej
;kaJ'in şayanı hayret keşfi bu· 
iur. "Biocel., tabir ve genç hay· 
.;anların cilt hüceyrelerinin mer 
kezinden istihsal edilen bu kıy· 
netli cevher. pembe rengindekı 
!'okalon kremi terkibinde mev· 
uttur. Her akşam, yatmazdan 
·vve1 kullanınız. Siz uyurken, o . 
·ildinizi besleyip gençleştirir ve 
ıuruşukluklarınızı serian izale ı 
der. Bir hafta zarfında on yaş 
rençleşm~ görüneceksiniz. Gün 
iliz için cilt unsuru olan beya:> 
engindeki Tokalon kremini kul 
n,nmrz. Siyah benleri eritir, açrk 
nesameleri kapatır ve birka<: 
•ün zarfında en esmer ve sert bı ı 
:ı,:ı; hPvıı.,,ıııtm vıımncı:ııtrr. 

Ankara ikinci noterliğine: Ankara 
da Seçkin sokağında 1..3 numaralı ma 
ğaza.da kain (Ankara şark pazarı 

Hasan Tahsin ve Hüseyin Hüsnü A.. 
ker Kardeşler ve Abdullah Şefik Kök 
lü) kollektü şirketi unvanlı şirkette 
merhum zevcim Abdullah Şefik Kök 
lliye ait hissemizi bütün hukuk ve 
vecaibi ve zimem ve matlfıbatı ve bil
cümle mükellefiyetlerile beraber na.
mrma asaleten ve küçük çocuklanm 
namına velayeten bu kerre yük.Bek 
dairenizde imza ettiğim beyanname 
mucibince Hamdi Köklüye devir ve 
temlik eylemiş olduğumdan keyfiye
tin alelusul ilanını dilerim. 

Ankara Anıafarta.ıar caddesinde Ca 
ferz.ade apa.rtma.nıınm 2 numaralı 
dairesiınde mukime Refia Kökltt 

........................ 

1 Levazım Sa+.nalma 
Komisyonu ilanları 

.......................... 
Dikimevleri için 20 ton san sabun 

lu kösele 4-2-938 cuma günü saat 
15 de Istanbulda Tophanede Levazım 
amirliği satmalma komisyonunda ka 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktJl'. 

Tahmin bedeli 41 bin lira ilk teminatı 
3075 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. Isteklilerin kanuni vesi 
kalarile beraber teklif mektuplarrm 
ihale saatinden bir saat evveline ka 
dar komisyona vermelen, (3868} 

(312} 

l lstanDuı Komutanlığı -ı ilanları 

ıstanbuı Komutanııgına oaglı kı

taat ihtiyacı için (21.000) kilo Sa
bun ihalesi kapab zarfla 4 Şubat 
1938 Cuma günü saat 16 da yapıla
caktır. 'Iuhammen kıymeti (5880) 
liradır. llk teminatı 441 liradır. Şart 

namesi her gün öğleden evvel Ko -
misyonda görülebilir.lsteklilerinin ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile 
2490 sa.yılı kanunun 2 ve 3 neti mad 
delerinde yatılı vesikalariyle bera
ber ihale günü ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar teklif mek 
tupları Fındıklıda Istanbul Komu -
tanlığı Satın Alma Komisyonuna ver 
melerı. (34Ş) 


