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Satıl yalnız: 
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Sahibi olduiu Karulı:ahvecl haın altmda.-

ihtilaf bugün konseyde konuşulacak 
Suriyeliler Sancakta 

imza topluyorlar 
Cenevreye heyet gönderip 
işi karzştzrmzya uğraşıyorlar 

Başvekilin 

Gençliğe 
Hitabı 

Anka.rada yeni tak edllem 
büyük ve modem st.adyom 
yann merasimle &ç1lacaktlr. 
Bütün buırlddar Dom.I edll
mlştlr 

Ankara valllltl açdı' me. 
rulml için bir program haar
lamrttır. Bu merulm möna. 
sebetlyle Jlatvekll General ı.. 
met lnihıtt, gMçllğe hitaben 
mühim bir nutuk lrad edecek
tir. Bu nutuk radyo Ue mem
leketin her tar&fnıa yayılaeak 
ve her yerden dlntenebllecek.. 
tir. 

T ethiş, tehdit, hile 
siyaseti devamda 
K !lia. 13 ( A.A.) - Anadolu Ajanırnın huıuai mu-

!ıabiri bildiriyor: 
lıkendcru" Antakya ve havaliıinin Suriyenin bir par. 

çaaı old ığ-:ınu Milletler Cemiyetine arzetmek iizere bir 
telgraf hazırlandığı ve Sancağı aala temıile salahiyettar 
olnuvan bazı kim11eler tarafından imzalandığı malum • 
dur. 
TASNAK MEBUSLARA İMZALATIYORLAR 

Bu telgrafın metni Halepte hazırlandıkt;m sonra San
cağın Taşnak meo'usu Mosis Perkolosyan ıle Antakya
nın son garip intiLıbatında meb'us çıkan iki .zate de imza 
ettirilmi~tir. 

Telgraf C3ureti Halepten Vataniler mümessillerinden 
Mihail İlyan ve Cabri zade Kemalin oğlu vasıtasiyle 4 
Kanunuevvelde Antakyaya gönderilmiştir 

--------• ÖRJ4"t İDARENİN ŞİDDETİ ALTINDA 

ismet 
• 
lnönünün 
Nutku 

Alrmel Erni11 YALMAN 
B aşvekil ismet İnÖnti. 

Arttırnıa ve Yerli 
).ıl allar Haftası :nıunascbe4.:_ 
e Ankarada, Halkevinde 
bıühim bir nutuk söylemiş
tir. Bu nutuk bir taraftan 
lktısadi varlığımıza ve inki
ıafımıza taall Cık eden mese-

l~lcri çok açık ve samimi bir 
lllanla gözden geçiriyor, bir 
~aftan da Antakya dava
tnız ve Suriye ile münase
Detlerimiz üzerınde duru

Amb .................. ~ ... '16!~·-· ...... ~.., ............ iııW .. -
maktt.an pıldnmediğinden telgrafı getiren iki zat mahalli hiilı6mettn de 
)ımlımı Ue ellerindeki kağıdı Antakya.da bulunan ruhani rell1erlnden 
ve Tatn&k mensuplarmdan budarma lmZalattınm la.rdır. hmalanan t.fıl. 
ırat metni Fransızca olduğundan lmzahyanlann hemen ekserisi mahiye
tini taıumamalrta idi. 

Hile ve tehdit ile imzalanan bu telgraftan dolayı halk ara.smda tees
silr umumidir. Sancağı hile ile ve tehdit ile Suriyenin parçası addettir
ırnek iç11} vesika toplıyanlarm hareketleri umumi bir nefreti mur.ip ol
muştur. 

CENFVREYE GİDEN HEYET 
vm. 1 e ı • • > .... _..,m A.}8.nsmm hususi muhabiri bhdtrfyor: 
Sluıcağm SurlyenJn psrç.ası olduğunu Milletler Cemiyetine bildlnnek 

ve bu tezi Cenevrecie müdafaa etmek tizere Halepten Abdiirrahman Key. 
yall ve Sedullah Cablrl hkenderundaa da Duan Cebbare gönderllm1'tlr. 
Sancakla ali.kalan bulnımuyan bu a.danııar.ı t;ezlerinl wıl müdafaa 
edecekleri ve ldcllalannı 118811 lsba.t edebilecekleri merak uyuulmmştır. 

Sancağın Suriyenin bir parçası olmadığı bir taraftan coğrafyanm bir 
taraftan tarihin zaruretleri halinde tebarllz ettiği gibi diğer taraftan da 
Sancak halkının Büyük Harpten sonra gerek silahla gerek sivil hayatta 
iatikllli yolunda gösterdikleri mücadelelerile müabet bir hal alm1'tır. 

Bunun &bini iddiaya matuf olan bu hareketin hedf'fi manda aıtmda 
bulunan muhtelif milletlere mensup insanlar &raamda ihtil&flar uvandtr· 
mak, yeni mücadeleler açm&ktır. • l'or. 

l.Jıet In&ıü'nün çizdifi iktiaadt =-====:::::::ıı:::=======---====---===-==---

~go memleket heeabma memnu- ı·spanya 
.... ~~ ve emniyet uyaııchraca.k bir 
~yettedir 1 

8u sene liraatte ortadan fyf IBr • 1 • 
~ aldık, bütün mahaulümUzll de 1 s er 1 
~ fiyatlara tattık. Fakat ziraatte 

ct1nkü eeviyeden yukan çıkmak i8- İ I 
~. mutıaka yeni ve radikal çare- ta ya ve Almanya da Ta· 
"1- d11tUnme1iyiz. Buııl&rm bapnda vassut Teklifine Ayni Maal. 
Ga au itleri gelir. de Cevap Verdiler 
!tı..~ ilene su itlerine 8&1'11~ (Yaz111 UçUncU sayfadadır) 
'"lll'ibat yapan ıularl& mücadele ~ ;!1:· Güzel ıu kuvvetlerinden de eu.. t"7 

ele için istif &de edecetiz. Çitçiye 
h hniı ölçüde kolaylıklar göetermi· 

batlıyacağlZ. • 
8aııay1 pllnmda bu llf!JW1in itine , • 

l 

Asilerin 
eline esir 
düşen ge· 
neral Şanç 

Kay Çek 

Çinde çıkan isyan 
gittikçe genişliyor 

• 

JAPONLARA GÖRE 

isyanın çıkmasında 
Sovyetler amil olmuş 

Pekin, 13 (A.A.) - Pekin ile Sianfou araamdaki bü
tün münakalat kesilmittir. Çin memurları'lın raporlan• 
na göre C1mgsulhran'ın kıtaatı Canaıkaicek"in muhafız. 
larmı .nli.hiarından tecride kıyam ettikleri :r.:unan şiddf'tli 
bir mücadele ile bi\şlıyan bir siyan zuhur etmittir. Bu mü. 
cadel~ eınaamda yükıek rütbeli birçok zabit maktul düt· 
müttür. Bu zabitler, Nankin ordusuna mensupturlar. 

1 Halihazırda Cangsu!i ~ 

Seylap 
hakiki 

f 1 A k t• • . 1 yang'ın kıtaatı, Sianfou'ya e a e 1n1 n hakim iseler de C?ensi c·e-
nubunda yerleşmış olan 

b• ı A Nankin kttaatı Sianfou'ya 1 ançosu d~ğr~ _ilerlen:ıektedir. !ki ~ç 
gun ıçınde hır muharebenın 

~~~~~~~~~~~~~ 

başlaması beklenilmekte • 

Yıkılan Ev Adedi 2300dür ~<Arkası; ncide) 

Adana, 13 (Ilusu~i) -
Seylap felaketine ait son 
malumat gelmekte ve zarar 
bilançosu tesbit edilmekte
dir. Dün aksanı hemen her 
tarafla irtibat temin olun
muşsada Tuzla mıntaka
sına gidip gelme güçlükle 
cereyan etnıektedir. Jan
darma bu hususta bütün 
gayretini sarf ediyor. Yarın Sel oltırıao lcolan Adonanm umumi manıaroıı 

muvasalanın tamamen te-ı----·--------------------

min olunabiJeceği anlaşıl- 6 J e e k 
maktadır~'"'°" •• ,., ıncı or J •~ 

Sıhhat Veklletl milateJ&n Hilaa· 

mettııı, Vali, belediye reiai ve mebuı nutkunu verdı· lardan müte,ekkil bir heyet, atlarla 
tehir civannda tahribat mıntakaaın 
da tetkikat yapllllfbr. Bu tetkik ge
zintisi üç buçuk saat ıi1nnU,tür. Şim 
diye kadar gerek aelin yıktığı ve ge. 
rekse yıkılmuma belediye fen be • 
yetince lüzlim göeterilen ve yıktın
lan evlerin sayııı 2300 <' ya.kmdır • 

O/enlerin sayısı 
irtibat temininden eonra alman ree. 

1 
mi malümata göre, bugün eeyllp yü 

, ztinden ölenlerin Mytll 55e çıkmIJtır. 

1 
Bu miktar, bugün aktama kadar ce· 
setleri bulunanlardır. Enku altında 
ve eu içinde daha birçok ölü olduğu 
muhakkaktır. 

DUn Mara.ş mebuıu Kemalin od&
cm Ahmedin 6 nüfuslu ailesine ait 
cesetler enkaz altından kaldınlmış, 
7 gündenberi ocak kenarında yıkın-

Eski Kral Avusturyada 
Londra, 13 (A.A.) - İngiltere Kralı Majeste Altıncı 

Geortee", Cüluı Konaeyi huzurunda &fBiıdaki r..utku 
söylemişi:ir: 

Bugiin sizinle, memleketi. 
mizin tarihinde miali ohm • 
yan fU&İt dahilinde, temasa 
geliyoruır 

:: itleri muvaffakiyetle tahakkuk 
~ ik. Bir lmmı yeni fabrikalar 
ı........ k, bir kılmmm temelini attık, bil" 
~~ da mukavelelere bağladık. 
~ ıirketlni aldık. Karabük demir 
'bit Yihniz de iki buçuk 8elleden u 
tt~aıı içinde faaliyet halinde ola-

... ~~ekette çalı!flll& neeesı ve fe

. ~ •rtmıttır. Bunun için elimime 
~ ve nıUabet bir ölçtl var: Maliye 
~'ene, geçen 1enenin ayni aylarına 
""-. 'betıe on iki milyon lira fazla va-

tı içinde açbliliç yqıyarak kurtulan 
oğlu Remzi de hutanede tedavi al -
tına alınmıştır. Çocuğun sıhhati git· 
tikçe düzelmektedir. Bu ak,am da 
Asım fabrikuı civarındaki sular ara 
ımda bir ceeet bulunmu,tur. 

J Seyli.p felaketini en hafif atlatan 
. ı köyler, Camuzcu, Salmanbeyli, MUr· 

Hükümdarlık vazifesinin 
uhdeme düştülii hu dakika
da, sizlere, uıeşruti hüku
met prensiplerine tam ola
rak iştirakimı ve her şeyden 
evvel Britanya İmparator
luğu milletler"n\n refahına 
çalışmak hakkındaki kara
rımı bildirir•m Yanımda 
mesai arkad4Ş'm karım ol
duğu halde bu ağır ytikü 
üzerime alıyonim Bu vazi • 
fenin icrasında bütün millet 
lerimin müzat•eretini talep 
ederim. Ayrıca, kardesimi t abtııatn-' 

Thkall '1 incide] Bir lsoonvol ae'nisinae fayyorelere larıı titeı Ttoıırlonıilen 

! sel, Çaputçu, KöylUoğlu ve DerVişler 
dir. Bu aiti köyde, qağı yukan şa
yanı kayıt ve mUhim bir zarar gö • 
rUlememiştir. Yıkılan ev, ölen yurt· 

ı laf yoktur. Ancak, mtihtaç ve yok· 
(:ArJrası 7 incide 1 r Ark8J11 7 inr.ide 1 



., .. =============-======-========TAN .:::=============================================:===== 14-12.936 ----:;:::::. 

- 81'-ansları= Ekalliyet mektepleri de 
~' _.,..,,.,.. )'1 ... 

Bir 
mektepte 

bayrak 

Siyaset alemi 
,,., .,.,~,- bayrak merasimi yapmak . . 

merasımı 

Amerika Birliği 
Konferansı 

A merika devletlerinden 21 lni11 

iştirakile BuenosAyreste toP" 
lanan ve fevkalade merasimle açılaJI 
konferans dün bir paktı imzatanı•Y1 
muvaffak olmuştur. Paktın esa~ı 
olan teklif Amerika kıtasının enın~· 
yetini dahilden veya hariçten tehdıt 
eden harp tehlikesi başgösterdikÇ8 

21 devlet mümessillerinin dırh111 

toplanarak vaziyeti konuşmaları. "' 
bir karar vermeleridir. imza edıleJI 
bu pakt, 21 devletin parlamentosu~• 
takdim edilecek ve paktın tasvibi ıs• 
tenilecektir. 

Bayram! 
Ba~1ar, ba~·anla.r ; 
"- Umanın ki, hepiniz mübarek 

Ramazanı dulınadan ı;eçimıi~siniz -
dlr. 

Sesler: 

"- E\'et, ı;.ok §ilktir! 

"- Tamam. Bugün Ramaunıo 
son günü olduğu için size artık bay • 
ramdan bahsedeceğim: :\Jalfım ola ki 
Rama.zan ba:r .... 'Ul yimli dokuz \'e ba • 
zan otuzdur. Belki otuzu hiç geçmez. 

Bir erkek esi : 

"- Kadm ~·a.51 gibi deseniz e!. 
Diğer bir erkek sesi: 
.,_ Hariçten gazel memnudur. 

Felek: 

"- JUç bir müctehit Rarnv.anı 28 
güne indirememi tir. Ba.5kalan Ra.

mv..anı bir açlık al, zannederler. Ge· 
~enlerde elime geçen bir İngiliz ga -
utesl Ramazan için "Açlık getiien 
ay" diyordu. llalbuki oruç tutan oL 
sun, tutmryn.n ol un Ramazanda her 
vakltkinden fazla yer, içer ve eğle • 
nir. Onun içindir ki eskiden "çok ı;ü
kür yemiye kavu hık,, makamında 

kutlanan şeker bayramı şimdi çocuk
ların \'e şekercilerle hanr esvapçrla • 
nn sevindikleri bir gün haline gel
mi tir. 

"Deliye hergiin bayram,. diye bir 
tJÖz vnrdır. Bunun mi.nasını hiç dü
§Ündünüz mü? 

Bir genç baynn ı 
"- Acaba timarhnneıde herg\in 

teker yenir mi demektir?. 
"- lla.ytr kızım? Dinle!. E~er bu 

llt.a sözünü mantrk yönünden tahll -
le kal.karsak şu netiooye ,·anrrz: 

"- Şeker neden ,·erilir? .. 
Felek: 
"- <:.. ekerin bünyemize ,·erdiği kuv 

nt \'e faydadan sarfınazar ağzımıZT 
tatlılrunası bir emboldür. İnsa.nlar 
için en bü~iih bayram ağız tadı oldu. 
ğunu göstermektir • 

Genç kadın: 
"- Şekerlı>rdP.n ha0%i!iilni sever -

siniz?. 

Felek: 

"- Va11ahi kızım! Bu tabiata 
bağlı hir şc~·<lir. :\lesf'li ben iyi bir a
kideyi herşeye tercih ederim. 

Yru 1ı kadın: 

"- Ben de ezmeye hayılırnn, ev. 
Jiı.dnn. 

Bir oför: 

"- Ben de öyle nanımtey7.e .• 

Bir gnzete<-1 : 
"- Ben de aklde~i MWeriın amma, 

maattessüt bizim iklimde akideler 
çabuk bayatlar. Onun için lokumu 
tercih ederim. 

ı·eıek: 

"- Şeker ba.h ini ileride müt.alea 
ederiz. Şimdi hah imiz bayram: 

Yann sabah 
_. bekçi kapınıza 

/\ \ ' ... f 1 gelip davul c;a -
il"~ - ukl ~ .ijıJ ...( • - • lacak, ÇOC ' a • 

'.(<j}v:). r;:'l"'~f rınız yeni es. 
; '•;//' • • i / \"8.J)fanm giy-

1" :;--- miş olarak el -
~ f' \erinizi öpmi • 

1• , 

\'e gelecek, pos
tacı tebrik mek
t uptanm getl _ 
recek, çöpçü 

bahşiş alını~"& gelecek ve siz kesenin 
ağ'nnı aça.aık mız. 

istiyorlar 
Ş ehrimizde mevcut birçc.k ekalliyet 

mektepleri idareleri, Kültür Di
rektörlüğüne müracaat ederek, resmi 
mel<teplerde olduğu gibi, kendi mekteple
rinde de haftanın pazartesi ve cumartesi 
giinlerinde bayrak merasimi yapılmasını 
istemişlerdir. 

Kültür Direktörlüğü, işi müfettişlel'
dcn müteşekkil bir komisyona havale et
miş ve mesele bu komisyonda görüşül
müıtür. Ekalliyet mektepierinin bu hak
lı dilekleri, Maarif Vekaletine bildirilmis
tir. Verilen malumata göre, Vekalet, 
bu hususta bir talimatname hazırla"'ak.. 
tadır. Talimatname yakında alakadar
lara gönderilecektir. Bayrak merasimi, 
pazartesi sabahlarile cumartesi günleri 
de.nleri müteakıp yapılacak ve meraRimi 
türkçe muallimlerinden birisi :dare ede
cektir. Merasimde, evvela lıtiklal mar-
şı, ıonra 10 uncu yıl mar,ı s~)ylenecek ve 

bayrak ıelamlanacaktır. 

r 

Gayrimeşru 
Rekabetle 
Mücadele 

l\llektepten 

Gayri meşru rekabeti önlemek için 

esaslı tedbirler alınacaktır. Avrupa

nm ileri §ehirlerinde bu yolda tatbik 

edilen nizamnameler tetkik olunmak

tadır. Ticaret Odasında bir komisyon 

bu işle meşguldür. 
Şimdilik bulunan formullere gere, 

gayri meşru rekabetı kaldırmak için 

konferanslar verilmesi, müsahabeler 

yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kon

feranslarm asılları seri halinde getir-

. 
~açıp sınemayo 

giden çocuk aı 
Maarif Vekaleti, talebele . 

rin tahsilde muvaffakıyetle • 
rini temin için esaslı tedbir
ler almış, bu meyanda, tatil· 
den maada günlerde, ders sa
atlerinde talebe matinesi ya -
pan sinemalara ihtarda bulun 
mıya karar vermiştir. 

Süvari 
polisler 

Amerika devletleri arasında iını8 

1 edilen bu paktın dahilden ve hariçtel1 
nerikayı harp tehlikesinden kor.u· 
ya kati gelip gelmiyeceği şimdı • 
şüphe ile karşılanabilir. Belki bıl 

kt, bu gayeye varmak için atı~a~ 
adını sayılması daha çok dogr 

ur Çünkü yeni pakt bir harp teh• 
• ··11 

esi karşısında Amerikanın bütU 

Aı 

mı 

lik 
pa 
ilk 
ol 

-

lik 
ku vvetlerinl yanyana harekete ge • 

ren ve bu tehlikeyi hemen bastı ' 
n teşkilatı vücuda getirmemekte" 

çi 
ra 
di r. 

lı 

Bu yüzden Birleşik Amerika Cü.,,. 

uriyeti mahafili siyasiyesi içinde 

nferans muvaffakıyetsizliğe uğrS' 

ış ve teşebbüsü akim kalmış sa ' 
anlar vardır. 

ko 

m 

y 

n 

UI 

Emniyet müdürlüğü, emrinde ça
lıştırmakta olduğu süvari bölüğünün 
ne şekilde vazife göreceğini tesbit e
den bir talimatname hazırlamıştır. U 
mum mtidürlük tarafından da tasdik 
edilen bu talimatnamenin tatbikine 

-

Halbuki konferansın Avrupaya ör' 
ek teşkil edecek bir vaziyet alnıaS' 
nulmakta ve Milletler Cemiyetinitl 

vrupada yapamadığını bu konfe • 

ansın Amerikada başarması bekle' 
A 

r 

ni 

dı 

m 

lmekte idi. bununla beraber bir s• 
111 atılmış olduğu da şüphe iötür • 

ez. 

dünden itibaren başlanmıştır. 
-

-
1 
r 

-
r 

u zok Şarkta: 

U zak Şarkta birdenbire tehlİ 
/ 

b 

keli bir vaziyet inkişaf etııı 
ulunuyor. Çinin Nankin hükQnıef 
efi General Şang Kay Şek, Şansı il 
esindeki kıyamı bastırmak için ~ 
şırken kıyamcıların eline düşnı 

ş 

k 
lı 

b 

r "İnsan delirdikçe bayram ediyor,.. 
~u halde bavram ~oğaJdıhQD ala] aza.. 
':> ~ 

tır ve akıl çoğ:nldık,ca bayram azalır ... 

Bir es : 

l'ru lr kadm: 

"- Ne çare evJ8.dım. 
onlar ağızla.mır açar!ar •• 

tilecek, tercüme ettirilerek bastınla

Açmazsak, cak, esnafa dağıtılacaktır 

Bazı sinemaların hala, ders 
saatlerinde, talebe matinesı 

tertip ettikleri, bu suretle 
talebenin alakasını kendi ü -
zerlerine çektikleri anlaşıl . 
ınıştır. Bu gibi müessesele -
rin sahipleri hakkında kanu -
ni takibat yapılacaktır. 

Yeni talimatnameye göre, ana cad 
delerde gece ve gündüz münavebe ile 
iki atlı devriye gezecektir. Bu dev 
riyelere vaki olacak ihbarlar, derha 
tahkik olunacak ve süvari polisle 
harekete geçeceklerdir. Polis nokta 
tarı, vak'aıarda süvari devriyelere 
malumat vereceklerdir. Seyrüsefe 
memurlarının bulunmadığı mühim 
geçit yerlerinde gidi~ ve geliş ışinin 
tanzimi de atlı polislere aittir. 

ulunuyor. Kıyamcıların başında rl 
eşal Çuliandır. Kıyamcıların mal' 

adı (Çin) in Sövyet Rusya ile itt 

ak etmesi ve iki devletin Japon 
s 

f 

y a karşı hareket ederek Japony~ 
tila siyasetine sonvermektir. '1 

Felek: 
"- Güz-01! Bu ~zünüz hakikaten 

doğru. Lakin izdeki bu kadar çok 
bayram olu unun ebebi nedir!. 

"- Efendim? Bunun ~ebebi, hani 

ya! Tka.ret olsun, alışveriş olsun .. 

Senin paran bana ~~tn. Benim pa

ram da bende kalsın. 

Kahkahalar .• 
"- Rica ederim, gülmeyinl7.!. Be. 

nim param da size geçerse ben ne an
ladrm 0 alışverişten ... 

Felek: 
"- Kafi! Sadade gelelim. .. Ect.ki -

den bayram etmek için ayı ~örmek 
lfızımdr. Hava bulutlu ohınoa. ay gö
rülmez Ramazan da mutlaka otuz o. 
turdu. İ,akln imdi fen ilerledi ay 
görmeden de bayram ayını hesaplı. 
yorlar • 

Şimdi size ufak bir fıkra. anlata -
mk konferansıma nihayet ,·erece -
ğim: 

Nakil vasıta.lan ve yollar bugün. 
kU kadar muntazam ve çabuk olmı -
~·an blr devirde şehirden çok uzakta 
bulunan bir dağ köyünün ağası Ra -
mamn yaklaştığını hesap ederek oğ
luna demiş ki: 

Cüzdanını 
Masada 
Unutmuş 
Evvelki gün be§ yüz liranın kay

Vekalet, mek"tep idareleri -
ne ders saatlerinde açık bulu
nan sinemaların teftiş ve mü 
rakabesini, ders saatlerinde 
sinemalarda yakalanacak ço
cukların şiddetle cezalandırıl

malarını bildirmiştir. 
Vekalet e.mrinin tatbikine 

,_bayram ertesi başlanacaktır. 

Ticaret Kanununda Yapıla . 
cak Ta :lila t 

Ticaret ve borçlar kanununda ya-
pılacak tadilat için teşkil edilen ko 
misyonlar, piyasadaki tetkiklerine de 

-
-

vam etmektedirler. -
Komisyonlar, bu ayın 2 inde Tica 

ret odasında toplanacak ve tetkikle
rin neticeleri üzerinde konuşulacak 

-

-
- Oğul, var git ha.kalım 

nama.zan ne 7JlJllan? • 
şehre .• bolmasiyle neticelenen bir hadise ol- -==========-=::::=ı=:::::ıor;==m.m 

muştur. 
mıştır Biraz ısonra da. dışarıya çı-

tır. 

---- - ...,,..., 

Me' im la imiş .. 
Çocuk yola çıkını ve şehre ,·ardrğı 

:zaman davul çalındı~nı görmüş; sor. 
mu : 

- Bayram oldu, demi,.ler. Çocuk 
hemen dönmü~, babasına sehirde 
bayram olduğunu haber ,·erince, ih
tiyar köy ağasr g\ilmiisiyerek: 

- Gözünli sevdiğim memleketi. 
Rama.7.an ararken bayram buluyonız. 
de.mlş ... 

Şimdi, lçlnizdNı siz de: 
1'"'f'rede bizde o talih! dersiniz 

'f{(p ~eğil mi?. 
' ) ı-4 Şimdilik Al-

._ , la.hıusma.rladık • 
'-~ Bayra.mmn: kut 

· - e;, lu olsun. 
Sesler : 
"- Güle, gii. 

Pi Sbin de ... 

Komisyoncu Saleri adında birı, bir · 
kan Saleri, cüzdanının ora.da bıraktı 

beyanname takibi için lthalıit Güm- .. .. 
d h 1 1 

.. ğını hatırlıyarak donup aramışsa da 
rüğüne girmiş, bo:ad a ~~ıd 0 an lu- bulamamıştır. Saleri cüzdanının için-
zum üzerine ce ın en cuz anını çı- . _ . . 
k&.rmış ve içinde;n bir kağıt ahiıkta."l de 500 lıra oldugunu ıddıa etmekte~ 
sonra cüzdanı masa üzerine bırak- dir. 

En güzel ıçtinıai yardımlar
dan biri olan (fitre) nizi ve
recek yer aramayınız: Karşı
nızda Türk Hava Kurumu 

var. 

Fakir Çocuklara Bayramlık Elbıse -!Mekteplerde kızıl 
ay gençlik teşkilat ı 

. 
if M ekteplerdekl Kızılay gen~lik t~kiliıtmıo kuv 

vetlendirilmesi ve ,_enişlettlmesi yolun>!a l\!.w';r 
Vekaleti tarafından alınan karar, bütün Kültür D 
rektörlüklerine bildirilmiştir. Bu ~ençlik teşkilatın 

i. 
m 
e-

-
ü-
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/_ Nasreddin Ho

-

ne ~kilde çalışacağı ve Kızdhaç teşkili.tiyle devam 

decek münasebetleri hakkında çok etraflı bir talimat 

ruune hazırla.nını;;tır. Talimatname, pek yakında b 

tün mekteplere bildirilecektir. Bilhassıa, henüz mektep 

lerlnde Kızda.y gençlik ~kilatı yapmıyan mektepler y e-

.,, • ~m bir sözü 

vardrr: 4'Eskl 
ııyl&\1 krrpar 
lrırpar yıldız ya-
1a.rlar .,, diye. 
~unun mana -

ı nedir!. 
Felek: 
" - Bun1lll 

manası ı,ıeme -
mis a.vlddan kn'drrmak, yahut &

'~ ~rak vaktinden evnl yemek-

tir. 
Sesler : 
"-Bravo! ... • 
Felek: 
"- Şhndi sörlimf' devam edtyo • 

mm. Bayramda el öpülür, mendil alı
nır. Her öpülen d temiz olmadığm
u.ıı bir temlz merıdille atmu silmek 
k1Jı ,·erilir -

BlRKAÇ 
SATIRLA 

B ugün Halkevinde saat 16,5 da 
45 sene profesörfük yapan 

merhum Necip A ım içfn bir anrın 
töreni yapılacaktır • 

• 
B eyoğlunda Nlkolakl apartıma.. 

nmda kapıcı Yusuf, Tak~im -
de oturan Hilmi tarafından dövül -
müş, suçlu yakala.nara.k tıılıkilı"ta 
ba.5larulmı:2br • 

• 
T Urk Hava Kuruma MerKezl, 

1nönU uçuş kampındaki faali
yetleri gösterir filmi hazırlattırmış
tır. Dün filmin provası yapılmış -
tır. Bütün \ila_yetlerlnıizi'A lıa1ka. be-

ni esaslara göre teşkilat yapacaklardır • 

k-Maarif Vekiletl mUfettfşi mnumileri, gittikleri me 
teplerde bu teşkilatla yalandan alakadar olacaklar 
muamelitiyle ça1ıpıaıanm bizzat tetkik ve tefti' ed 

ve 
e. 

oeklerdir • 

B ayram mUnasebetif• Kızıfay 

Eminönü kazasının Çarşı vej I .[ .tı.OıHM~IA 
~~yazıt Nah;ye kolları mınt~kala'.ı l!.A. llÜI1 Ü. ~ ~ ~,,~ 
ıçınde bulunan mekteplerdekı fakır L!.~~ ~ J ~ ~= 1 
ve yoksul çocuklara ayakkabı ve el-
bise dagyıtmışlardır. 14 Birincikanun Bugünkü hava• BULUTLU 

PAZARTESI • 

Bu meyanda ÇarQı şubesi sabah Meteorolo1°i istasyonlarından celen ma-
T 12 nci ay Gün: 349 Kaıan: 37 

saat 8 de ekserisi Rum, Musevi ve lümata ıöre: bugün Ege mıntakası.•~ 
ve Boiaılarda hava bulutlu ıeçecektır. l355 Hıcrt L3~2 ~nm• 

Ermeni fakirlerini teşkil eden mek- Memlekette umuml hava vaziyeti normal Ramazan: 29 ı Birinciklnun 
- ve kısmen bulutlu olacaktır. Rüzclr, mute- Gilnee: 7,18 - Oile: 12,09 

teplilere elbise ve ayakkabı dagıt • dil sür'atle aimal iıtikamtinden esecektir. !kindi: 14,29 _ Akşam: 16,41 

mış, Beyazıt kolu da 200 r.ncu .. o-u öl- Dür•f. ı hava 2 1 ~ır r- Yatsı• 18. O - msa : 

ÇÜ üzerine bastan aşağı giydirmis • Dün hava, umumiyetle hafif, bulutlu ı~ç-
mi1tir. Derccci hararet uamt 8, asrarı 5 

S.30 

den ~östl'rll~ktU 1 tir. 
dereı:e hava tazviki 771,S milimetre kavde- dilmistir. 

is 
Nankin hUkl'ımeti ise bu şekild' 
üşünmediği için Şansi kıyamını ı.~J 
rmak istemekte ve ~ ... ıeral şaıı 

d 

tı 
• I 

Kay şeı.-; ,...ı;ır etmeyi vatani bir tıı 
1 

y anet ·saymakta.dır. Nankin hükÔ ,. 

metinin, hükumet şefini kurtc-r,...:~ 

i . mühim teşeobU:ıloro giri,eC . 
çın 1'I~ 

s iirho3 z Gayılıyor. Bu yüzden Nan ~ 

hükumetinin Şan~ideki kı.~ameıl:~ 
arşı azami şiddetı de ıosternı 
ani Çinde dahili bir harbin kopf111' 

k 

y 
s 

1 

1 beklenmektedir. ff 
Belki de Japonya fırsatı Na"" 

hüku;,.,etine yardım için müsait ·~ 
ur. Ve bu da Uzak Şark vaziyeti 

biraz daha karıştırır. 

Milletler Cemiyeti vo ispanya: 1 

M 
illetler Cemiyeti Konseyi 1', 
panya meselesine ait mOı• ,,ı 

le rarı 
karelerini tamamlıyarak a ·f 
vermiştir. ~onse~ ls?~nyadtt vaı~,f 
tin tehlikelı malı.~yetı~ı tanımış, 10 

/ 
nelmilel kontrolu saglamlamak 11,ı 
zumunu takdir etm!ş ve lsp~nya (lt1ı~ 
binin ıstırabını hafıfletmek ıçln ~ 
1 etler Cemiyeti ile be1nel.milel tef, 

· • k ar "'' 1 atı harekete geçırmıye ar 

miştir. ıı<' 
ispanya dahili har.bine, tetıl dıl 

bir mahiyet veren lmıller malO~ 
b" ·nı11 

iki muharip taraftan her ırı ··ıt 
tarafla al!ksdar olanlardan ~u ,1 
heret görın4si, bu müzaheretır'I 

111
, 

l!h kaçırmak ve ıönUll~ _&önder 'fur 
şeklinde tezahUr etmesıdır. BL!. 1 i~ 
den muharebe ispanya hükônıet dl 
hükumeti devirmek için kıya'?1 ~•'' 
ft.siler arasında devam eden bır ıı ., 1 
olmaktan çıkarak beyn~~":'ı 8 

"""' 
harp oluyor ve bu harp butürı. ,di' 
payı harbe sürüklemekle tehdıt 
yor. • ,Of& 

Buna karşı ıelmek için ilerı ıctıtl 
len çare, ademi müdahale. pa ,tııı 
hükümlerini tam bir itina ıle \ı~ 

h'"k"" 1 • tatb• etmek, ve bu u um erın 
kontrol altına almaktır. ıJ ;<I 

Konseyin verdiği karar da b , 

hiyettedir. • ed~', 
Fakat bu kararların tatbık tlP~' 

bileceğine karşı hissolunan ş ' 
ler hali!. çok kuvvetlidir. 

.-._RtJL 0 .. 1,.. Rıza DOe1 
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Dil Tetkikleri 

En Rahat Adam 

ispanya· -için tavassut teklifine 
ltalya ve Almanya cevap verdi 

Halk Etimolojisine · 
göre: ALBiST AN Fatilı Sultan Mehmede atfederek 

hikaye ederler : 
Bilmem hangi derde karşı dendır 

diye zamanınrn hekimleri mes'ut bir 

v . u Reşı't 7anku t adamın gömleğini tavsi~·e etmişler. 
J azan• na san Fatih dünyayı aratmış, mes'ut adam 

Bazı kitaplar bu ismi Albistan bi-1 yal (p) nin fonetiğinde mevc~t olan bulamamış. (Şimdi arasa ~e kadar 
· · · d ) N"l · t hır mes'ut 

• maaldedir 
• 
ispanyaya 

çiminde yazarlar. Şehrin okumuş ve söylenişte ça~lı!an fonemdır ~ı 1 kolay bulur u. 'ıa~ e .. • . 
kısmı Elbistan şeklinde s0ylemiye Güneş - Dil Teorısı onu da (V. + g) adam bulmuşbı.r. Onun da gomlegı Cevap/ar aynı 

Her iki cevap ta 
değildir 

Giden İtalyan 
G önüllüleri 

çalışırsa da bu zotaki telaffuz halk ile ifade eder. yokmuş. 
tabakasına inmiş ve köylere yayıl- O zaman keli_menin hakiki şekli Şimdi de bir. me~a.~lı .. ~ıkıp ta e-n 
mış değildir. Arapların "lblistin., alap + (V. + g) olur. • ra.ha~ :utam ~dı~.' dı~~ ~ra.;tırsa 
tarzındaki yazılarına gelince asla Şu halde kelimenin hakikı morfo- kendisıne şu tıpı ~osterırım. 
yer tutmamıştır. !sim hemen her lojisi (alpağ) olur ki kuvvet ve kud- Ger~i bunlann adedi azaldı amma 

menfi 
Parh, 13 (A.A.) -Havas Ajansı bildiriyor: Fransız· 

İngiliz teşebbüsüne cevap olarak Berlinin Fransız ve ln
tiliz büyük el~ilerine tevdi edilen notanın t·ılm metni Pa
l'İıde hala malum değildir. Maamafih dün gece geç vakit 
alınan malumata göre, Almanyanın cevabuun menfi ol
lbadığı beyan edilebilmektedir. 

Roma, (Deyli Ekspresin muh1biri 
bildiriyor) - General Franl.onun or
dusuna gönüllü olarak yazılan!ar, gü
müşten yapılma bir rozet takara.k so
kaklarda dolaşıyorlar. Şimdiye ka
dar giden ve General lı'rankonun saf
larını takviye edenlerin .,ayısı hiç ol
mazsa 8500 dür. 

yerde çok eski devirlerde yaşamış retin yücelik ve parlaklığın, asıl ve hal& me\'cuttur. 
olduğu gibi Albistandır. öğretmen esaslığın muayyen ve şahsi bir var- Bu tip gazete okunınz, gazete 0~· 
Ziya Güner bu isim üzerindeki yer- lığı demektir. Türkçenin Kazan leh- yan muhitlerle de temas etmez. l:e -
Ii telakkiyi şu suretle hulasa edi - çesinde bu kelime zadegan manasına gine okuduğu şey niha) et tramvay 

yor: 
"Elbistan adı üzerinde epeyce öy 

kü vardır. Arap tarih ve coğrafya -
lan bahçeye benzemesinden Elbis -
tan, bazı kitaplar da şeytan anJa -
mına gelen lblistin şeklinde . y a z
maktadrrlar. Halk arasında Elbis -
tan denilmekte ve bunun aslı d-ı 
"Alpstan = Yiğitler yatağı,, sanı! -
maktadır. Bugün genelleşen kelime 
Elbistandır. Bunun islimi bir keli
me olduğu islamdan evvel başka bir 
ad taşıdığı kuvvetle sanılmakta -
dır (1) ." Kıymetli öğretmen Ziya 
Günerin hulasasındaki bu şekilleri 
tetkikimde esas tutacağım. Elbistan 
gerçekte Albistandı. Bir zamım Iı

bistin biçiminde de anılmış olabilir. 
Fakat ne şekilde kullanılmış olursa 
olsun hiçbiri islami ve islim sosyo
lojisinin mahsulü değildir. Bu keli
meleri Türk historya ve filolojiy<'st
nın içinde aramak ve manalarını; o 
çok eski; çok kültürlü ve ışrklı bü
yük alemden çıkarmak ilmi bir va -

olarak alpağ - ut ve alpavut şeklinde tabela~. ''apur tarifesidir • 
yaşıyor. (T. D. Radlof c. l). Derkon kazara bir sen-ar y~mlş • 

Kelimelerin semantik bakımından çiden iki kilo elma alır. Jt;,•e gıtmek 
nüanslanması (Psiko Sosyoloji) de- için tramvaya biner. Gidece~i yer n. 
diğimiz ruhi ve içtimai tesirlerin şek- zaktır. Etrafa bakar. Saate bakar, 
tine tabidir. Kazan havalisindeki saatini a)-ıar eder. Nihayet ~özü elin. 
Türkler yüksek itibar ettikleri içti - deki kese ka~dınm mamul olduğu 
mai sınıfta bir aralık bütün bu me- gazete;ı·e ilişir. Okunuya başlar: Ne 
ziyet ve kudretleri toplanmış telakki Jı;Örsün? İngiliz kralı istifa etmiş. 
ettikleri için kelime bu manaya de- Gazetenin tarihine bakmaz, e\'e gU 

Fransız salahiyettar ına-ı'---'-----------

k.amları bu cihetten ziya.de- c u·. zza m 1 n 
Sıle memnundurlar. Zıra, 

İtalyanın cevabı da ayni · d • • 
tarzda bulunnıaktadır. te avısı 

Daha halledilmesi lazım gelen müş.-
ltuııerin ehe:İniyeti takdir edilmekle 
beraber, bu makamlar, r.:üşterek bir 
hareket için anlaşma ihtimallerinin 
lirtıdiden mevcut vlduğu kanaatinde
dirler. 

F'ransa hUkiımeti, alakadar bulu
ilan develtlerin müzahereti için hiç 
bir gayretten çekinmemiştir. Paris
teki kanaat, Ispanyada sulhün yeni
den tesisi keyfiyetinin bütün Avrupa 
liıerinde çok kıymetli neticeler vere
Ceği ve bundan tevellüt edecek olan 
'Ükunun bütün memleketlerde her 
'ııhada kendisini göstereceği merke
)inac clır. 

ita/yan ve Alman cevaplan 
l\.oma, 13 (A.A.) - Kont Cia.no, 

nsa maslahatgüzarını kabul ede
teg kendisine Fransız - Ingiliz tekli
~e ftalya taraf mdan verilen cevap 
4-kkında izahatte bulunmuş ve bu c~ 
'lı> biraz sonra Fransa büyük elçili
line tevdi olunmuştur. 

Lfabon, 13 (A.A.) - Gazeteler, 
eczaci Antonio Frankonun Cüzzamın 
yeni bir tedavi suretini keşfetmiş 'ol
duğunu haber vermektedirler. Bir

çok Cüzzarohlar. bu tedavi savesin
de kurtulmuşlardır. 

· Mısırda 
A·rap kongresi 
Kahire, 13 (Radyo) - Kudüsten 

gelen haberlere göre Araplar yakın 
ve orta şarktaki Arap memleketle -
rinin iştirakile bir Arap kongresi 
toplamıya çalışmaktadırlar. Kongre· 
nin Mısırda toplanması çok muhte -
meldir. Arap rüesasından Avni Ah -
dülhadi, meseleyi konuşmak için Mısı 
ra hareket etmı,tir. Arap rüesasm -
dan bir diğeri Bağdada, biri Şama, 

biri Hicaza gitmiştir. Bütün bunlar 
zemini müsait buldukları takdirde 
kongreyi hazqılıyacaklardır. 

l.tatbuat ve propaganda nezareti -
tl\n n~rettiği bir tebliğ, cevabın In
tllteı e ...... Fransa büyük elçiliklerine 
teV'di edildiğun 'loailirmekte ve şöyle Jeneralite, hükumeti, Barselon mat
tlibayet vermektedir. buatma hitaben bi~ beyannııme neş-
.t\lnıanya hükfımetide ayni zaman<ld. -re 0,iştir: 

-.. ___ ve lııgtllz hUkümetlerine ce- Bu bey;ınnamede. ezctimle deniliyor 
~ahını vermiştir. Italyan ve Alman ki: 

'eV'aplarmm metni ta~e~ ~~i~ir. Konsey, pazartesi günü . 4-ı~ '}~fa 
lspanyol gaıefaler;,11n fıkınefl 01au11. ~vı.ı.ıd.ıMlaKur. vaz ye.ı .. av-
lrfadrit, 13 (A.:A..) - Gazeteler, ~ih etmek lazımdır. Çünk:i vazıyet, 

tl'a.nsızlarla Ingilizlerin mutasavver disiplinsizlik ..,,e mesuliyet hissinin 
ta\'a.sautıarını §eVk ile kar§ılamakta bozukluğu dolı:.y;.siyle gittikçe f Pna
~Uttefilrurler. laşmaktadır. Bu şerait tahtında, kon-
SoeyaJiıt fırkasının naşiri efkirı sey kendisini vazifesini yapa nıyacak 

01an Claridoal, yazıyor: bir halde görmektedir. Çünkü hıç 
Ctnevrede icra edilecek müza.ker~ bir salahiyeti olmıyan, eşhasm çok 
~ \>e diploma8i yolu ile yapılacak gö- defa hükumet işlerine karışması do
~eler esnasında faşizmin planlan- layısiyle, konsey mesuliyeti kabul e
lll ıuya düşürmiye uğraşacağız. demez. Bu sebeplerden ve h.Hen ifşa 

..\iıa.r§ist • Sendikalistlerin organı etmek istemediği diğer buı es~aptan 
0lan C.N.T. gazetesi, Valancia hüku dolayı, Katalonya jeneralites: hülcfl
ltı.etiyle Burgos hükumetini ayni sevi- meti içinde bir buhran meydana gel
~e addetmek teklifinin aleyhinde miş bulunmaktadır. 

Uıuna.k.tadır. Buhron.n sebebi 
Hü~umel lc:ıv-.·etlerinin Barselon, 13 (A.A.) _ [)1in Kata-

nıuvalf"~ıyeti louya hükümeti içinde zuhur eden 
~drit, 13 (A.A.) - Bilbao'dan buhranın en esas!ı sebeplerinden bi
~· l'ildiğine göre, hükumet kuvvet· risi, Katalonya birleşik sosy.;.ust par
~ asilerin Dava mıntakasmdaki tisı ile Marksist birlik işçi partisi a
~~"ıilerini bombardıman etmişler ve rasındaki rekabettir. 
~ n>.ühim bir mevzi olan ve Yılla- Bu partilerden birincisi üçünd en
'~iıı dört kilometre cenubu şarki • tern.ı.syonale iltil::ak etmiş;ır. lkin
~ bulunan Sasmendi kıasabasını cisi ise Troçkiste meyl ve harekette-

etnıişlerdir. dir. 
1-Ctinııı.uriyetçilerin bataryaları, Vil- Marksist birlikte işc;i partisi naşiri 
d real'den asilerin tahassun etmiş ol- efkarı gazete tarafından Sovyetler 
~ltıarı evleri bombardıman ederek Birliği ricali aleyhine yapılan neşri
~l'J. Yeni melceler aramıya mecbu:- yat neticesinde, Katalonya birleşik 
~'tir. sosyalist partisi Marksist p:ı.rtinin 

~ ~k memleketi cephesinde hükiı - Katalonya jeneralitesi konseyinden 
t etı.n tayyare filosu, Martinez D'ara- ihracını istemiş ve sebep olarak bu -
~~ll .tayyare meydanını bombardıman gün Katalonyada Sovyetler Birliği 
~~lftir. Bu meydanda asilerin bir- aleyhtarlığı yapılamıyacağı keyfiyeti
~ tayYareleri havalanmıya hazırla- ni ileri sürmüştür. 

Neferlerin her birine 40 sterlinlik 
birer bono ile yarım Ingiliz lirasın
dan başlıyarak bir Ingiliz lirasına ka
dar yevmiye veriliyor. Tayyarecilere 
ve zabitlere 150 sterling bono ile yev
miye üçer sterlin ver ıJı--.ektedir. 

Gönüllüler, pasabort.lariyle askerhk 
tezkereleriyle kayıt muameelsınirı. ya. 
pıldığı yere müracaat ediyor ve p 'Sa
pcrtlarının üzerine "Şarki Afrikada 
hizmet üzere., ibaresi yazıhyor. 

Gönüllülerin çoğu işsizludm, ya
hut Habeşistanda çalışan eski muha
riplerindendir.Bir kısmı da alelade ma 
ceracılardandırl~r. Mülki veya as
keri hayatta yüksek mevki sahih! o
lanların gönüllü olarak git:melerin~ 
müsaade olunmamaktadır. ~:.5ııüllü

ler, Italyan tabiiyetini kayt,.}tmiyor
lar. 

ttaly:ı, tspanyadaki vaziy~t yüzün
den derin endişeler içindedir. Sovyet 
yardımının General Frankoyu mağ
h1biyete uğratacak derecey~ varmış 

olmasmd:...n ve bu yüzden fa~ist•iğin 

muvaffr kiyetsizliğe uğram~ "''tldan 
kot l r hm: ktadır. 

Amerika 
Kıt' asında 
Sulhü Muhafaza 

Buenos Aires; 13 (A.A.) - Sul -
hün teşkil8.tlandırılması hakkındaki. 

Panamerikan misak i~i kısımdan mü. 
rekkeptir : 

Birinci kısım ,sulhün Amerika kıt
asmda muhafsı ,...ıı """ ;.:ı.,.n.ç::ıı naKkm 
aa bir misaktır. Bu misak, Amerika 
Birleşik devletleri murahhas heyeti 
tarafmdan son zamanlarda teklif edi
len bitaraflık misakından pelkaz fark
lı bulunmaktadır. 

İkinci kısım Amerika kıtası bari -
cindeki anlaşmazlıklara ad6llli müda
haleyi tazammun eden bir misaktır · 

Bu ikinci misaktaki en mühim ka -
yıt şudur : 

Amerika haricinde bir harp vuku
bulursa ve bu harp Amerika lkıtasmı 
tehdit eder bir vaziyet alırsa AmerL 
ka Cümhuriyetleri arasındaki müşa
verelerin hududu daha ziyade geniş
letilecek ve cilmhuriyetler arzu ettik
leri takdirde muhtemel olarak Ame. 
rika kıtasmda sulhün muhafazasmr 
istihdaf eden çalışma ve işbirliği usul 
!erinin kurulması mümkün olacaktır. 

Bulgaristandan 
ispanyaya 
buğday 
Sofya, 13 (TAN) - Bulgaristan

dan ihraç edilen 113,232 ton buğda
yın kısmen lspanyaya sevkedildiği 
anlaşılıyor. Iki gün evvel ''Izeo,, a
dıncia bir Italyan vapuru Burgaz is
kelesinden yüklendiği 1,500 ton buğ
dayın bir kısmını General Franko
nun ordusu için Ispanyaya nakletmiş. 
tir. 

Bugünlerde de yine tspanya için 
Bulgar nhtıınlarından külliyetli mik
tarda buğday sevkiyatı yapılması bek 
lenmektedir. 

~ Ordu. Bunun merine bir muha- Bu fikir ihtilafı ile alakBAiar olarak 
~ Olınuş, hük~~ti~ bi~ bom~a~- iş milli konfederasyonu tarafından çı-
1't~ n tayyaresi duşUrulm•lş ve ası- kanlan bir tebliğde ezcümle denilmek
ttl' iki avcı tayyaresi tahrip edilmiş.. ledir ki: 
~i l)iğer taraftan hilkUmet tayya- Bugün Proleteryanın ve inkıl!bm 
t.ıı.. 'ri Asiler tarafından işgal edilmi' muvaffakiyeti eserini taktik ihtilaf''l"e Villare~l'in s?lunda _'k~in bu- larmm ve şahsiyet kavgalarmm fev-
ı F'oretstal ı tahrıp etmıştır. kinde tıutmak lazımdır. 

lzmirin Ar~en l..üpeni 
lzmir, 13 (Hususi) - Izmirin Ar-

sen Lüpeni diye anılan ve ilk sorgu 
için sevkedildiği sulh mahkemesinin 
13 metre yükseklikteki damından at
lıyarak ka~a..., Alaşehirli Şükrü vaka
tanmrştır. 

Jt. Kc+alonyac:laki buhran Bugün tek bir hedef vardrr: Fa-
l'lelon, 1~ (A.A.) - Katalonya. sizrni yenm~! 

18.let ediyordu. dbıce kansına SÖ)'ler: 
Alp kelimesinin eski Yunan dilin- _ Yalıu! İngiliz kralı istifa et-

de de ejderha ve kahraman mana - miş. 

sına geldiğini öğreniyoruz. Kadın sorar : 

zifedir. 
Kelimenin islimi devre ait ve ye-

ni olmadığını anlamak için bugünkü 
Aibistanın yanıbaşmdaki eski Al -
bistanı görmek ve adına dikkat et
mek yete~. Eski Albistanın adı Ka
ra Albistandır. Isl8.m müstevli oldu
ğu yerdeki natürizm merkezlerini 
kökünden yıkar ve yanıbaşlarrna ye
nisini yaptırırdı. Eskilere küfür ve 
dalalet isareti olmak üzere bir 1<ara 
sıfatı takılırdı, eski Albistanın Kara 
Albistan ve eski Maraşm Kara Ma-
raş olması gibi. 
Şu halde tetkike, önce Albistan -

dan başlamak ve sırasile Elbustan 
ve Ubistine varmak doğru olur. 

Not: - Arapların Iblistin biçimin
deki yazıları analoji yapmak heve -
sinden doem119 hir :m.uEöaıatadan baş 

ka bir şey değildir. Derde öğrenece
ğiz. 

• 
Albistan veya Alpıstan tek bir ke-

lime olmakla beraber önce; yerlile
rin telakkisi gibi Alplar memleketi 
manasına olarak Alp veya Alb ilP 
sitan gibi iki parçaya ayıralım. 1'fuk 
çede Alp (2) ın belfibaşh manaları 
şunlardır: 

Alp: Orhon, Uygur, Çağatay, garp 
lehçelerinde cesur, cesaretli, kahr:ı -
man, muharip, şecaatli manasınadır. 
"B. T. L; Divanı Lugat - it - Türk; 
Radlof, Pavet de Courteille, lbni Mü· 
henna, Elidrak. v. s." 

Alp - lık: Uygur, garp lehçelerinde 
cesaret, kahramanlık, şecaat. "B. T. 
L. v. s." 

Kelimenin gerçekten bu anlamı 
verip vermediğini bir de Güneş -
Dil Teorisi bakımından tetkik ede -
lim. Kelimenin etimolojik analizi 
şudur: 

(1) (2) 
Alp: ağ + al + ap 

(1) (2) (3) 

(3) 

(1) Ağ: Ana köktur. Kuvvet, 
kudret, yükseklik, parlaklık, sahip -
Iik ve esas manalarını ifade eder. 

(2) Al: Sonsuz bir genişlik ve çok 
luk bildiren bir elemandır. 

1ki unsur bir araya gelince (ağal) 
ve son morfolojik şekli ile (al) olur 
ki güneşte olan bütün ana manala
rın uçsuz, bucaksızlığını, son dere -
cede bolluğunu gösteren mücerret, 
gayrişahsi bir mefhumdur. Alem ke
limesindeki al'de olduğu gibi. 

(3) Ap: lşte bu mücerret manayı 
üzerine alan ve temsil eden süje ve
ya oljedir. Böylece alap ve bazı 

devirlerde aldığı morfolojik şekille 
alp kelimesi hudutsuz ve çok kuvvet, 
kudret, yücelik ve ışık temsil eden 
bir varlık olur. Kelime bu hali ile, 
tamamlanmış değildir. Onu tayin et
mek ve isimlendirmek için bir unsu
ra daha ihtiyac vardır O •1mmr 1 s h-

Onlar Neptüntin Herktil tarafın - _İstifa etmiş ne demek etfendl!. 
dan öldürülen cesur oğluna Albion _ Senin anlıyaca.ğm tahttan ln -
adını veriyorlardı (2). miş •• 

Fakat biz kelimenin; bu kısımda _ Ya!! .. NP<len acaba? 
yalnız "Halk etimolojisini" yapaca - - Kimbilir?. 
ğımızdan geniş etimolojiyi sonraya Ertesi gün de kendi gibi rahat ar-
brrakıyoruz. kru:laslanndan birine ahvale \.'akıf \.'e 
Şu halde (alp + stan) Alplar ya- kulab delik biri tavriyle bu ha.vadisi 

ni yiğitler ve kahramanlar memlcke- verir : 
ti demek olur. _Haberin ,·ar mr olanlardanf 

Nitekim: _ ~e o? Ha~·rola. 
Altay - Aladağ lehçesinde Alıp: _ İngiliz kralı tahttan inmiş. 

Dev, bahadir, yiğit, kuvvetli demek- _ Vay! Şimcli ne olacak?. 
tir. (Verbitski, Altay - Aladağ Leh- _ Kimbilir? 
çeleri Liıgati, s. 17). HaıJbuki kral istifa edeli belki bir 

Yakut lehçesinde de alıp ayni ma- ay olmuştur. Çünkü gazete daha ça... 
nayı veriyor. Alıp Hara Buhatır ef- buk kese kaji.1dı olamaz. 
sanevi bir kahraman adıdır. (Pekars- Teıııadiifen kese kaı{ıdından ha\'& • 

ki s. 88). dis okuyanla.r ne ra.ha.t ada.m1ardır. 
Selçuk tarihini dolduran birçok 8. FELEK 

kahramanlarrn adında bu alp keli -
meshi! okumaktayız. Alparslan gibi. 

Hulasa: Bugünkü Albistanllıann 

yurdun her tarafında; tek ve toplu lstanbul tramvay şirketiyle talebe 
olarak gösterdiği yurtseverlik ve arasmda halledilemiyeıı meselelerden 
yurdu koruma yolundaki kahraman- b . . d ;_ı:ıidir. _Kurun, 12 - 12 
1 k .. .. .. d t t 1 1 k t ırı e paso "'S' 
ı gozonun e u u ursa meme e -

1936 
lerine Alplareli demek kadar psiko - D · ek k. t ·ırketilc talebe ara-.• cm ı ramvay li . . 
sosyolojiye uygun ve tabu bir şey o- sında, paso işinden başka da halle?~lcmıycn 
lrunaz. meseleler varmış ... Acaba ne olabılır? 

Albistanlılar hususi ve maşeri :ıa- . • ad d 'lk tku,. 
yatlarında; sözünde durmak zayı _ Edvard mayısta r yo ~ ı ııu 
fın imdadına koşmak, tabiat. cetin _ nıı verirken. (Tan, 12 - 12 - 1936. 
likl · ~ · . • lnsan oğlu her şeye alışır derler amma, 

enle boguşmak gıbı hep kahra - bu "nutuk vermek" tabirine bir türlü alı-
manlık ve Alplık ifade eden yüksek şamıyorum. insaf edin. "söylemek" daha 
karakter tezahürlerile zaten bu adın iyi deiil mi? • sahibi bulunuyorlar. 

(1) Ziya Güncr "Elbistan" Istanbul llJ36 
s. 5. 

(2) Birinci Türk Dil Kurultayı zabit
larL $. 95. 

Mülkiye Mektebi 
Profesörleri 
Mülkiye mektebi idari ve inıme 

profesörlüğüne Mustafa Şeref, iktisat 
p"ofeaörlüğüne Ihsan Saka, TTı;• • u 
esasiye profesörlüğüne Mahmut Esat, 
ceza hukuku ve usulü cezaiye profe
sörlüğüne Atıf Akgün, maliye profe
sörlüğüne Cezmi tayin edilmişlerdir. 

inhisarlar Vekili Geldi 
·Gümrük ve Inhisarlar Vekili Ali 

Rana Tarhan, dün Ankaradan şehri
mize gelmiştir. Ali Rana Tarhan 
bayramertesi dönecektir, 

Allo! Allo! başlığiyle yeni açttğı-
m1z bu sütunlarda, son haberlerhı 
değişmiş şekillerin; veya kısa bir ka-

.. T 1.) ,1aat yazısını vcrccegt.z. - an, .., • 
12 -1936. 

"Sütunlar" değil. "sütun" demek lhnn, 
"Son haberlerin neğişmiş şekli" de ne ola
bilir diye çok düşündüm, meğer sadece va
ıiyet hakikat son alman haberler demekmiş. 

Ahfeş 

Tayyare 
seferleri 

Ankara - Istanbul yolcu tayyare 
seferleri, kış münasebetiyle üç ay ta
til edilmiştir. Seferlere ilkbaharda 
daha geniş bir programla başlanacak
tır. 

Satın alınması kararlaştırılan 4: 
motörlü iki, 2 motörlü iki, ki cem'an 
dört yolcu tayyaresi de ilkbahara ka. 

Ekonomi Haf ta1t dar getirilmiş olacaktır. 
.. Izmir, Adana, Diyanbekir seferle-

Dun ulusal ekonomi ve arttırma rine ilkbaharda başlanacaktır. 
haftasının ikinci günüydü. Bu müna- . 
sebetle dün de bil'çok mekteplerde ve 
Halkevlerinde de müsamereler veril
miştir. Muhtelif mıntakalarda geçit 
resimleri yapılmıştır. 

Ereğli Komür Ocakları 
Hükfunet tarafından geçen ay sa

tın alınmış olan Ereğli kömür ocak
lan, martta teslim edilecektir. 

Ocaktaki şimdiki tesisat değiştiri
lecek ve istihsal kabiliyetini arttıra
cak techiza.t ilave olunacaktır. istih
salin yılda altı milyon tona çıkarıl

ması, maliyet fiyatlanrun asgari had
de indirilnıPllli esa!I olarak kabul e<lil
miRtir. 

Başvekilin Nuf 1-.unda Bir 
Tashih 

Ankara, 13 (A.A.) - Başvekil İs
met lnönünün dünkü mühim nutku, 
bültenlerimizin birinci sayfasının so
nunda bir \telime hatası ile intişar 

etmiştir. Derin itizarlarla bunu tas -
hih ederken çok mühim olan ayni 
cümleyi tashihli olarak yeniden der
cetmeyi bir vazife addediyoruz: 

" ...... çok ehemmiyet verdiğimiz 
ikinci mevzu, yüksek fırınlarla büyük 
çelik ve demir fabrikası kurulması -
dır. Bunun için muteber İngiliı fir • 
ması ile yaptığımız mukave1Pyi zik -
rPdeceğim .. 



4 TAN -
1".ahkemelerde 

15 yaşından aşağı 
dilencilik caiz mi? 
Polis müddeiumumiliğe yine birçok dilencilik suç -

lusu verdi. Bunların arasında bir de genç kız vardı. 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza hakiminin önüne çıka
rıldı. Hakim suçluyu sorguya çekti. 

Adı Elifti. Suçunu inkar etti ve ya,ının on beş ol • 
duğunu fakat nüfus kağıdının bulunmadığını söyle • 
diğl için hfi.kim yaşının tesbiti için Elifi polisle müddei
umumiliğe gönderdi. Kanuna göre nafakasını tenıin 

edemiyecek kadar küçük ve yahut zayif olanlara ceza 
verilemediği için birçok dilencilik suçluları yaşlarını 

bu suretle küçük &öster:ınektedirler. Son zamanlards 
meşhut suçlar olmaktan kurtulmak için bazı suçluların 
yaşlarını küçük gösterdikleri ve nüfus k!ğıtlarını mah. 
Le-meye vermedikleri ve göstermedikleri için meşhut 

~u':flt.r kanunL·nwı istediği unsurlar tamamlanmakta 
... e aradan da 24 saat geçince iş adi hükümlere tabi ola

rAk diğer mahkemelere intikal etmek mecburiyetinde 
kalmaktadır. Bu suretle kurnaz bazı suçlular meşhut 
ıuçlar kanununun takibinden kurtul.maktadırlar. 

Altı deta evlenen 
bir adamın davası 
Dün Sultanahmet Sulh Birinci Ceza mahkemesinde 

bir dövme ve sövme davasına başlandı. Davacı H.orhor 
caddesinde 22 numaarlı evde oturan Safiye idi. Suçlu 
olarak ta hamal derviş oğlu He.san bulunuyordu. Sa • 
fıyenin iddiasına göre hamal Hasan· fimdiye kadar altı 
kadınla evlenmiş, Safiye yedinci karısı imiş ve bunla
rın birçokları da h!la sağmış. Hasan epeydenberi Safi
yeyi de bırakmış, şimdi b~ka birisile evleniyormuş. 
Evvelsi gün Safiye Has&.nı sokakta görmüş ve kendi • 
sine: 

- Ben senin yedinci karınım. Bana niçin bakmı . 
yorsun de.miş. . 

Hasan Bunu: 
- Ben seni tanımıyorum. Zaten seni tallakı selbe 

ile boşadım. ile karşılamış Sonra da Safiyenin suratı
na bir tokat aşketmiş, ve ayağının altına alarak ez • 
ıııek istemiş. Halk toplanmış Safiyeyi elinden kurtar
mışlar, kendisini dövmüşler. Doktor Safiyenin dövül • 
düğü hakkında rapor da vermis. Muhakeme karar ve. 
rilmek üzere talik edildi. · 

Gece bir kahveye girip önüne 
peştemal kuşanan garip hırsız 

iste Bahr.iJ1eliler 
(Fransızca) JA M ES CAGrf EY Bu kadar bUyUk bahriye filmi yapılmamıştır. 

~-su akşam Tilrk Sinemasında _ _., 

B.~gü?e kadar yapılan Türkçe sözlü filmlerin en 
guzelı bu aktam ba9lıyarak bütün Bayram hafta11 iPE K SiNEMASINDA 

CDLDE BiA 
TDAK GENCi 

Sıcak ve yakıcı Diyarlarda ate9 li bir aşk ve macera filmi Türkçe sözlü ve Türk musikisi. Musiki 
kısmım hazırlıyan ve ıöyliyenler • 

MONIR NUREDDiN - EFTAL YA SADI - OST AD NEYZEN. TEVFIK _ MESUD CEMiL • 
MAHMURE ŞENSES. BESTEKAR SELAHADDiN _ KEMANI SADi 

TEŞEKKÜR •• 
Kocaeli saylavı profesör Doktor 1 - Bu hafta S U M E R Sineması 

General Ziya Nuri Birginin vefatı 1 Büyük salonu mütemadi dolu 
mlinasebetıle, zevcesi Hüsniye Nuri istiabına dar g~lmektedir ÇilnkpU. ~Aşalml aktadve hat:a ~oşuşan halkın 
Bir · ğl M · . . . · · re an a aın" namıle anılan em • 

gı, o u uharreın Nurı Bırgı ve salsız atlet BUSTER CRABE'in h ikfılA.d gil · 
kardeşleri Doktor Rıza Nuri Birgi . ar eser zeştlerıni tasvir eden 

ile ~ü~ire Toker, matemlerile her- 8 A Y T E K İ N 
hangı hır şekilde allkadar olmak lu-

tuf ve nezaketinde bulunanlara şük- MEÇHUL 0 .. .., NYALARDA 
ranlarını arzederler. U 

llllll///11/ Jl ~· ŞEHiR TiYATROSU 1 OPERET KISMI 

i l1ll lll ı' Hulı(ttn 
ı 

... 1 20.30 da 
1111111111 • Levıa ve Mecnun 

(Flash Cordon) 
hareketli ve ~zel filmini takdir naze.rlarile seyrediyorlar. ve candan 
alkışlıyorlar. Fılmin uzunluğuna rağmen TEKMILI BIR DEFADA 
~ gösterilmektedir. I 

Sinemanın en nıükemmel çift artisti • 

Evvelki gece sabaha yakın Küçükpa?.arda Sarıdemir önlüğünü önüne taktı. Benim kanaa
maha1ıesi:rıde 50 numaralı kahvehanede bir hırsızlık te- time göre, bu şekilde kendisine kah
şebbüsü olmuştur. Bu tuhaf teşebbüsün muhakemesine vehane mü~tahdemi süeiı vererek el
Asliye Birinci Ceza mahkemesinde başlandı. Davacı ye- biseleri ve radyoyu çalmak istiyordu. 
rinde kahvehanenin garsonu 16 yaşında 1brahim varclı. K8.mil bu şahadete karşı oraya Suçlunun sabıkası sorulm~rtııştı. Bu-

hırsız.lık fikrile gitmediğini söyledi. mın sorulması için muhakeme talik 

' DANIELLE DARRIEUX - ALBERT PREJEAN 
ile takJid edilemiyen komik LUCIEN BARROUX t f d tıl ara m an yara an 

lAlLI BELA Mah~emenin masası üzerine bir de torba konmuştu. Müddeiumumi tecziyesini istedi. edildi. 

İbrahim garip davasını le, nerede oturduğunu sordu O, bu ~--•••••••••I'- '••••••••••••lllllıııı. 
ve iddiasını şo"y!P_ 1·zah ettı' .. sualin cevabını bulmak için epeyce 0 

Ben dün gece çok yorulmuştum. düşündü ve nihayet dedi ki: 
nümtizdeki Çarşamba günü matinelerinden itibaren 

Tezgahı temizledim. Masaları sildim. - Evvelki gün Topkapıda Zeyne- SAKARYA {Eski Elhamra)sineması 
Soba yanıyordu. İskemlelerin üstüne lin evinde yattım. 
şöyle uzandım, uyuyordum. Sahur to- - Evin numarası. 
pu patlamıştı. Kahvehanenin kapısı - Bilmem .. 
kapalıydı. Bir aralık gözUmll açtım. - Peki, başka günler nere.de :kalır. 
Ta rumadığım bir adam, benim cekP.· sınız. 

timi sırtına, kasketiıni başına giymiş, - Muayyen bir yerim yok. 337 se
Cir.!üğümü önUne kuşanmış, bir masa- nesinde Çerkeşten Istanbula geldim. 
nın başında. duruyordu. Ben gece vak- Beş sene kadar işim, s,rücı.lm vardı. 
ti gelen bu garip misafirin hrılinden 
§üphelendim ve korktum. Fakat kork- Şjmdi boşum. 
tıığumu sezdirmemiye çahı;ıarn.!< sor- Bundan sonra hadisenin yegane şa-
dum: h!di bekçi Kamil dinlendi. O, gördük-

Halkımızın pek sevdiği artistleri olan 
RUBY K E E L E R ve D t C K P O W E L 'i 

Donanma Geliyor 
Gençlık, gıpta, vatanperverlik ve aşk filminde takdim edecektir. Bu 
film, tamamen Annapolisteki meşhur Amerikan Deniz Akademisin -
de Amerikan donanmasının iştirakile çevrilmiştir. Bu şaheseri bil -
hassa Deniz ve askeri talebesinin görmeleri tavsiye olunur. 

Çok eğlenceli ve gayet gUlilnçlU ve neşeli komedisini 

Pek yakında SDMEA sinenıasmda 
~ ••••••••• görıniye hazırlanınız.••••••••-'. 

1 c=-~-,........,..,""-=-=°'..=r-w" lfll--- ADANA FELAKETZEDELERi MENFAATiNE 

olarak bugün S A K A R Y A Sineması 
Bütün hasılatının % 25 ini Adana felaketzedelerinin yardımına me· 
dar olmak üzere Kızılay Cemiyetinin emrine tutacaktır. Programda: 
ADOLF WOHLBRUCK ve DOROTHEA WIECK tarafından emsalsii 

bir surette yaratılan 

ey_tan ve Gençlik 
(Prağh Talebe) 

Seanslar: 2V::, 41h, 61;'2 euvare 9 da 
- Burada ne arıyorsun. lerini şöyle anlattı: ~--••••••••••-
Şaşkın ve korkak bir eesle eevap - Ben dün sabaha yakın sokakta ,B~a~y~r~arn~~h~a~f~t~a~)a~r~ı~n~d~a·d~a~·m~a~s~e~n~e~n~i~n~e~n~g~iı~.z~e~l~f~i~lm~le~r~i~n~i~g~o~·.'!lte~r•e•n•••••••••m;;;;;;-., 

verdi: vazife görüyordum. rbralıimin kah- ~ Jlr E L E K 
- Burada çahşa<'affe1m da ondan! .. vchanesi önünde bu adamın şüpheli ...l, 'W' ..&.. 
- Seni kim gönderdi. bir vaziyette durduğu ve kahvehar.c- Sineması 
- Kendim geldim. , yi gözetlediğini gördüm. Kendisini 
- Kahvehane sahibini anır mı- gizli, gizli takip ettim. Sokakta kim-

Y A R 1 N tnatinelerden haf hyarak 
Dünyanın en çok aevi IPn yıldızı 

EGGEJ!TFI sın. se bulunmadığına kanaat getirin<'~ i-
- Hayır. çeriye gir,di. Garson Ibrahim uyuyor- MARTHA 

f - Ya!... du. Evveli onun ıuyuduğunu tetkik 
· Bundan sonra sokağ4 c_;ıkttrn ve bek etti. Sonra duvardan bir ceket ve kas. 
çiye bağırdım. Bekçi geldi ve onu ket aldı, giydi. Tezgaha geçti, radyo. 
kahvehanenin içinde yakaladık. Son- nun fişlerini prizden c:ıkardı. Tatil 
ra polise teslim ettik. Buraya. gel- ruhsatiyesini duvardan kopardı. Ren
dik. di cebinden çıkardığı bir kağıdı !bra-

Reis, suçlu mevkiinde duran Karni- himin üstüne bıraktı. Sonra garson 

tarafından emıalaiz bir surette yarahla~ 

PARiSLi SANTOgZ' 
~ ............................ _ 

Bir evden bir eve giden iki kadın durup ona baktılar. 
Yusuf bunun farkına vararak yavaşladı ve etrafına 
bakınarak yürümiye başladı. Sokaklar tenha idi. Bir 
kaç küçük çocuk kapılarının eşiğine oturmuş sütlü 
mısır yiyorlardı. Daha ilerde, bir stirti boş oduncu 
eşeğinin kımıldamadan bekleştikleri meydanda. ço
cukların ellerinde bol yapraklı kavak dallarile eşek 
arısı kovaladıklarını gördü. Vakur bir vınlayışla 
uçan arının arkasından avaz avaz bağrışarak, koşu
yorlar ve yaklaştıkları zaman kavak dalını savurup 
hayvanı sersem ediyor ve yere düşürüyorlardı. On • 
dan sonra hepsi birden oraya toplanıyor, içlerinden 
en cesaretlisi ceketinin kenarile arıyı yakalıyor ve 
onun kısa fasılalarla her istikamete doğru fırhyan 
ve tekrar içeri çekilen iğnesini.koparmıya uğraşıyor
du. Bu sırada hazan arı ölUyor, bazan da iğnesi çı
karılarak ayağına bir tire bağlanıyor ve uçuruluyor
du. Bir avcılığın bütün zevklerini ve tehlikelerini 
toplryan ve her defasında bir kaç çocuğu gözleri gö· 
rünmiyecek şekilde yüzü şiş olarak evine yollıyan bu 
oyun yaz mevsiminin en mühim eğlencelerindendi ve 
ancak ara sıra oradan geçen ve kızdırılmış bir arının 
hücumuna uğrıyan büyüklerin müdahalesi ile yarıda 
kalır, bir kaç çocuğun dayak yedikten sonra ağlıya· 
rak evine gitmesile sona ererdi. 

Yusuf ağır ağır meydanı geçti. Hain mahalle ço
cuklarının hücumuna uğrıyan ve en güvendiği silahı 
usta parmaklar tarafından koparilan anya karşı bil· 
yük bir merhamet hissediyordu. İçini bir hüzün kap
lamıştı. Kendini eve götüren sebebi unutmu' gibiy· 
di. Bir kaç sokak saptıktan sonra da kulağına çocuk· 
larm bağrışı geliyordu. 

Bütün sokakları, bütün evleri kaldırım taşlarına 
ve duvarların sıvası dökük yerlerine kadar tanıyor
du. Yalnız bu sefer pencere kanatlarının biraz daha 
yamulmuş, bazı evlerin çiy bir boya ile boyanmış ol
duğuna dikkat etti. Köşe başlarında hep o ıslak ve 
yoeunlu su mukassimleri vardı. 

MEMLEKET ROMANI -36- SABAHATTiN AL! 

Eve yaklaşınca yüreği hızlı atmıya başladı. Ne 
yapmak için geldiğini, Muazzezle de konuşacağını, 

ona ne soracağını bir türlü hatırlıyamıyordu. Bir sü
rü peri.şan düşünce başının içinde sallanıyor, biribi
rini çaprazlayıp dolaşıyor, fakat bu, onlardan hiç 
birini ya.kalıyamıyordu. 

Kapıyı yavaşça çaldı, bu anda hemen kaçıp gitmek 
istedi; fakat kapı açıldı. 

Yusuf Kübranın sarı yüzünü görünce biraz kendi-
dini topladı. İçeri girerek 18.ke.yıt bir tavırla sordu: 

"Muazzez yukarda mı?., 
"Küçük hanım dışarı gitti!., 
Yusuf anlıyamadı: 
"Küçük hanım ne y,aptı ?,. 
"Dış an gitti!,, 
"Nereye?,, 
Kübranın annesi de sokulmuştu. 
11Girsene içeri Yusuf Ağa,, dedi. "Küçük hanımı 

annesi geldi aldı!,, 
Yusuf ayakkaplarını çıkararak taşlığa girdi. Sol 

tarafta, sokak üstündeki odaya doğru baktı. Minde
rin üstünde Muazzezin basma entarisi atılmış duru
yordu. Taşlığın öbür başına, bahçe kapısına doğru 

~rüdU. Tulumba.dan su çekip oluğu eliyle tıkryarak 
kana kana içti. Testilerdeki suyun bu vakitte onu 
kandıracak kadar soğuk olmasına imkan yoktu. 

Eliyle ağzını kuruhyarak kenardaki yeşil tahta 
sandığa oturdu. İçinde bulgur, tarhana, erişte torba
larının durduğu bu sandıktan etrafa hafif bir kut 
kokutm yayılıyordu. Zaten bu serin taşlığın kış yaz 

en hakim kokusu bu küf kokusu idi. Bir kenarda 
üstleri tahta kapaklarla örtülü duran zeytinyağı 

kliplerinden, yukarı kata çıkan merdivenin alttan 
görünen çürük tahta basamaklarından, çivitli du
varlardan, Ustüste yığılmış birkaç şilteden ve bahçe 
kapısının yanındaki tulumbadan mütemadiyen bir 
küf kokusu fışkırmakta ve ortalığa yayılmakta idi. 

Yusuf derin bir nefes aldıktan sonra, kendi ken· 
dine söyleniyormuş gibi, sordu: 

"Nere ye gittiler?,, 
Kübranın annesi bir müddet tereddüt ettikten son

Ta: 
"Vallahi bilmem ki... Galiba şeylere gittiler ... Hil

mi Beylere ...... dedi. 
Yusuf oturduğu yerde ileriye doğru uzanarak: 
"Hilmi Beylere mi ? ,, diye sordu. Bu sözler ağzın • 

dan ıslık gibi çıkmıştı. 
Kadın yerinden kalkıp Yusufa sokuldu: 
"Yusuf Ağa." dedi. "Bilmem amma bu hanım me

ram anlamıyacak galiba. Kilçlik hanımı da kendine 
benzetecek. Bu kadar vukuattan sonra Hilmi Bey -
lere günaşırı gidip geliyor, bu da yetmezmiş gibi 
kızı da götürüyor." 

"Her zaman mı gidiyorlar ... Ne zaman.danberi gi
diyorlar?" 

"Her zaman değil... Hanım hiç arasını kesmedi 
amma, küçük hanım gitmiyordu. Son günlerde ana· 
sına uydu. Bu iki midir, üç müdür, bilmem ki..." 

"Anası gidelim deyince Muazzez bir şey demi
yor mu?" 

"Bu sefer demedi. Bundan evvel bir kere göl"' 
dlim, hanım ille gidelim diyor, kız da istemem ana• 
cığım, bırak beni kendi halime diyordu. Sonra sn• 
nesinin çenesine dayanamayıp söylene söylene git• 
mişti. Bu sefer sen çıktıktan biraz sonra anasJ gel· 
di. Muazzez yukarda liırslı hırslı şarkılar söyltiyol"' 
du. Her halde ıana mı gücenmişti, nedir. AnasınS 
görünce nereden geliyorsun diye sordu. Hanım !1il· 
mi Beylerden, dedi, bağa gideceğiz, seni almıya gel• 
dim, dedi. Kız yerinden fırladı, peki, hemen gidtY 
lim, hiç durmıyalım, çabuk anneciğin:ı, çabuk, de• 
di. Yırtınarak soyundu. Pembe setexı fistanım giy• 
di, yeldirmesini, başörtüsünU zor takınıp dışarı fır• 
ladı. Anası bile onun bu kadar coşmasına şaştı··· 
Gittiler işte ... Ne edelim Yusuf Ağa, Hilmi Beylerlll 
ne olduğunu sen ben biliriz amma bunlara öğrete-

ı•' meyiz. Parası olanın ırzı da tamam, namusu da.· 
Yusuf yerinden kalktı. Ter içinde kaldığını fat• 

kederek kollarını ve sırtını kımıldattı. Uzun bit 
müddet ayakta bekledi. Bir şey düşünmtiyor, keO' 
dini toplamıya çalışıyordu. Kapıya doğru ağır ağ~t 
yürüdü. Gözleri sert ve korkunçtu. Kararını verJll1f 
bir insan tavrile acele etmeden ayakkaplarını çeıtt!· 
Ensesine doğru kaymış olan kalpağını elile oıı' 
doğru itti. Kapıyı açtı. • 

Bu s.nda Kübra yerinden fırlıyarak ona doğrı' 
koştu: 

"Yusuf, dur!" diye bağırdı. • 
Demindenbert hiç 'ağzını acımamış ve lafa kari~ 

mamıştı. Yusuf, e.nasile konuşurken, gözleri I{U • 
raya iliştikçe başını çevirmiş ve Uzerinde her .ı~p 
man garip bir tesir yapan bu kızın mevcudiyetul , 
farkına varmamıya çalışmıştı. Buna rağmen ~ at~ 
kasından: "Dur!" diye bağırınca. zihninden şırtıf 1• 
gibi bir şey geçti ve yalnız şimdi değil, bu e~e g;rr 
diğindenbcri, hatta ilk gördüğü gündenberı I{ JC' 
ranm kendisine hep büyük ve şa.şmaz gözlerle bS 
tığmı hatırladı. ( ı\rka"ı var) 
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§onün Meseleleri] 

Uıtra - Modern bir idare 
lberkezi: Ankara 

La T ıibune a!ıs Nations' elan: 
l'enı Türkiyenln tarlhl Ata.türkün 

tahsi tarihine arkı blr surette 
lıaihdır. Cümhuriyeti yaratmış ola.o 
'dv; kudretli nefs ile Cümhuriyete 
-Yat veren odur, Anadolunun orta -
illada, Ankarada idare merkezini kur
~ fikri on1111 dehaamın eaeridlr. 
~i.ne blr fikir: Atatürk, idare 
'-kflZhıln, Türkiyeuln yt'nlden do -
htUDun 8e1Dbolü olma8mı istedL Bu.. 
'llnıa rn&dnin tamamlyle ölmüş ol -
~u herkese gösterdi: Güzel ls
"-buı üstündeki ecnebi mildahale&l 
~ bitmŞ bulunuyor. Her zaman 
~t olmUf bulunan saray entri -
~ artık nihayet bulmuştur. 
Ahli.kM?Jık, aefahat n tembellik 

loaa erml,tlr. Türk milleti kendisine 
..._.. temeüer temin ederek tarihe 
CitdL 

Demek oluyor ki memlekethı ruhu 
~ olan idare merkezfnln ilk te
'-et ta§ım da eoan bir yere atmak li
~- Bu birinci :rolü o~'Jlamak üze. 
lt Ankara seçildl Filhakika Ttirkle. 
l1n yaşadlldan en miişkW 8&&tlerde 
~e memleket mulmdderatmm tayin 
"11ıdiği günlerde Atattlrkttn en 
-...,;W 18tlk1AI ocağmı kurmut ba
lın.autu yer Ankara idi. 

o ..,....n sultan tarafmda.n ecne -
teslim edllın~ bulunan bir 

· rkiyenln merkezi olan l"tanbolun 
-._,...,da. Ankara, bir Türk devleti 

merked :manzarumı arzediyor. 

Dernek oluyor ki Ttirktyenln mu -
deratma hükmetml' olan Ankara, 

~klyelibı lclare merk-1 elnuya mü
balmiuyorda • 

Diğer cihetten Ankara, zaferli bir 
~ merked olduğundan birçok 
....... hatıralara da malik bulunmak 
tıacı. .. -

'l'ttrklerin •••lvı olan Hititler, tak
liben dört bin MıDe 1<ao- 'lVVel, bö
-.. dttnn 1mparatorluklannm ~ .. .__ 
t...ı .. ı .. 1.~ hl• bnpara.torlutun merkeL 
~MI birbıl Aııkanda kurm11fl&r• 

ll'akat hepsi bununla bml'llyua • &a. 

~ idare merkezi ol~ ~ • 
"-inin blrtok !lebepleri daha '\'al'. 

~ell ,ehrln 8tratejik mevkii 90n 
te.._ l)idlr: Her hangi bir ecnebi 
""-c..un hardtet sahMt ile Ank&J'& 
~ mtlhtm mfJll&feler vardır. 
~ baı}ka Allkarayı her t&nfm -
tı.. ~ dall&r onu muhafaza et
~lr. Bu sayede Ankara tabii bir 
lbtld&faa aDihlna malll bulunmakta
~. 
bertıaJ bttyttk bir pynıde ve hiç 

\it ~tin eanaınadılt bir aııbn.. 
~ite bqlaııdı, Berllnll meşhur bir 
~ hamiadığt bir plimn tatbl-

' gltttlldL l'orulmak bllmes gnıpla.r, on iki 
~fazla bir umandanberi ha 
~ in'8A'Jl& çabştda.r. Bu nehlr 
~ bitaraf ziyaretçHeri bile bay-

' bırakmaktadır. 
8rtına önlenmlıttir, su her tarafta 
~ sure~ akıyor, nebatat sür'at 
~etlı,lyor ve eski Ankaranm ete • 

O kuınağa başlıyaca -ğm:rz bu satırların 
yanıbaş1nda bir resim gö
receksinh. N. Halle adın
da bir ressamın kalemin
den çıkan ve Dulfos adın
daki bir hakk~kin şimşir 
üzerine .k.ızdığt bu resmi 
eski bir Tilrkiye seyahat
namesind~n alıyorum. 
Genç bir adamın, üzerine 
hücum e<len beş kişinin 
hançer darbeleri altında 
öldürüld i.iğünü gösteren 
bu resmin altmda fran
sızca ".Mort de l\fusta
pha" yazıhdır. Bu genç 
adam. Kanuni Süleyına
nın büyük oğlu Şehzade 
Mustafadır 1552 de, bir 
saray intrikasının kurba
nı olarak bauas': tarafın
dan öldürtüln1ü~. fakat 
resimde gördüğümüz gibi 
hançerlenerek de~il. ke
ment ile boğularak idam 
edilmiştir. . 

Bu tarihi cinayetin hikaye11ıne 
şöyle başlıya biliriz: 

1552 de, Kanuni Süleyman elll 
sekiz, elli dokuz ya,lanndadır. 
"Büyük,, ve "Muhteşem,, unvanıa
rile anılan ömrünün ihtiyarlık de,·
rine baamıştır. Fakat genç ve gi.ı
zel bir kadının çılgın bir aşığıdır. 
Bu kadın Rokzolan, Ruhsan - al, 
Haseki Hurrem Sultandır. ln<'e 
hisli ve zarif bir ,air olan ve ~iir 
yazarken Muhibbi mahlesini kul
lanan Süleyman, Rusya ovaların
dan Sahrayıkebire, Tuna yatıla. 

rından Firat ve Dicle kenarlanna 
kadar yayrlmış sonsuz bir impara
torluğun sahibi idi. Güzel Hur
reme kar91 olan aşkını şu güzel 
beyitte anlatmıştı: 
Seni her kim ıerlrl mülkü liııre emir etti, 
Seni her kim ıerlrl mülkıihiaa üzre em~ 

~· ... 

• 'htlyar 11'fık mdarm ~ıfahtf, 
1 başka bir kansından doğ

muş büyük oğlu Şehzade Mustafa 
idi. O sıralarda kırk yaşında bu
lunan Mustafa, nezaketi, zarafeti 
ve harplerde gösterdiği cesaretıle 
bütün kumandanların- ve askerin 
sevgisini ve itimadını kazanmıştı. 
Halbuki güzelliği kadar llOJ'.ll'UZ bir 
saltanat hınıı olan Hurrem, ihti
yar kocasının ölümünden aonra d~ 
~'"""- -"-' u __ .. ....~u, xendi 
oğullarmdan birinin veliahthğmr 

temin etmek, Mustafanm vücudü
nü ortadan kaldırtmak Uıtiyordu. 
Bu tehlikeli ve kanlı intnkaaı:ıa 
bir yardımcı bulmu,tu: Bu adam 
da Sadrazam Sarı Rüstem Pata 
idi. San Rüstem Hurremin dama
dı idi. Süleymanm sevgili hase
l:isinden doğmuş olan kızı Mihrü
mah Sultanla evlenmitti. 

Bu izdivacın da şöyle garip bir 
hiklyesl vardır: Saray çocukları 
arasından yetişen ve aslen bir Hır
vat olan San Rüstem, çalı,kanlı
ğı ve cesareti ile Silleymanın na
zan dikkatini celbetmişti. Ona kı
zını vermek istedi. Rüstemin yt.ik
selmesini çekemiyenler, onun cü
zam illetine tutulmuş olduğunu 

uydurarak Süleymanın kulağına 

kadar ulaştırdılar. Süleyman, göz
desi olan Rüstemin hakikaten hu
ta olup olmadığını anlamak i8te
di. Hekimler cüzamın ancak blt e, veki.let blnalannm, sefaretha. 

~, bankalann, enstitWerin, ~~!!!!!!"'~~"'!"!!!"""-""!"''!!!!!!!'!!!!!!!!!'I!~'!!!'!~ 
~plerbı, güz.el ve büyük binala.- ldl. 1926 da bu miktar 70.000 l teca.. 
.._ ~e fabrikalarm haşmeti içinde ye- \'ÜZ ediyordu. 
ili Ankara göze ~yor. 29 llkteşrin 1935 tarihinde, yual 
~ blllllann etrafmda da ~I teJırbı kurum,undan on Od sene son. 

~, konforlu birçok evler bulunuyor. ra ise nüfus 120.000 e ytikselmlştlr. 
~, 11&11'at ve mbnarlnln en mo - Halbuki Anadoluda ya.pmış oldu • 
~ eaulan dahilinde yükselen bu itnn se~·ahat Nnumda bütün Ttirld
~~ tehir model bir idare nıer- yenin Ankan.nm bu inkişaf hareke
~olmak yohmu tutnnııtur. tine lmti9al etmekte oldufuna mtlf9ı-

hhrtn birçok blnalamU ziyaret et- bade eyledim. Böttln JMlrlercle ft 

~ ..._. ,;ördtliöm teYlert nurl hötün köylerde, mekt.epler, dtspu • 
--~1 bllemlyonım. O kadar 8N'ler, 'her nevi binalar ve evler ya· 
~~ ı,eyler var ki!. Bunları şu pdmaktadır. Yollar, yava• yavaıt ha
.. ~ hüliaa ecJebUeceğim: Her ta. yatm yenJdem do~ ~ dolna 
~son derece ~ip blr -.delik uzanmaktadırlar •• 
~e en mükemmel konfor mevcut- ''Türk, öğtlıı, çalış, güven!,, 
h- l'e lhndl birkaç rakam zikrede - Atatttrkttn, Ankara &bldMI Uzerlne 
.,... : h&kkecWmlş olan bu aösleri Türk 
~ hıct..,rtn 1923 te cumhuriyet kalkmmumm MUlı premlplnl t.etkll 
L.."' eclbdl: O tarihte Ankal"alla ntL etımıldedtrler. 
~ -ıı J'1lbn 5.000 ldel lmdar Ghard TftllDI 

Hikayesi 
Kanuni Süleyman, Oğlu 
Şehzade Muslaf ayı Niçin 
ve Nasıt Öidürtmüştü 

Yazan: Reşad Ekrem Koçu 
ile anlaşılabileceğini, bitin cüzam
lılardan kaçtığını, üzerinde bit bu
lunan adamda bu illet olamıyaca
ğını söylediler. 

Süleyman saray hekiml~ · nden 
Mehmet Halifeyi bu işe memur et
ti. Mehmet Halife bir gün nasıl
sa, Rüstemin iç gömleğinde bir tlit 
gördü. Padişaha müjdeciler gitti. 
San RüstP.m de ci~ot .. ı.ı ... o .. : 
manın zarif bir şaın de şu beyti 
söyledi: 
Olıcak bir kitinin 1-htı kavi, talii 1Ar, 
Kehl-.i d•hi ınıahalli"de anı" iıe yarar! 

Ş ehzade Mustatanm yoK 
edilmesi için birleşen Hur

rem ile Rüstemin emellerine nasıl 
muvaffak olduklarını Peçevi tari
hinin birinci cildinden okuyalım: 

Iran ile yeniden harp başlamış
tı. Sadruam RUstem Pa.şa serdar 
tayin edilerek Anadoluya geçmi•
ti. Asker araaında çok sevılen 
Mustafanm yanında bulunanlar: 

raber hareket eden Süleyman, Pe
çevinin tabiri ile "Bir nihali nev -
ber ve şütufte olmamış bir gon
cei ter,. diğer oğlu Beyazıt babası
nı Yenişehirde karşılamış, ve Ru
meli muhafızlığına memur Pdile
rek Edirneye geçmişti. Sü!e~·--'l

na Karaman Ercğllsi civarmdl da 
Şehzade Mustafa karşı cııcınıı;rtı. 

DulUŞtUJUannın ikinci günü. 0.~-
manlı hanedanı adetince, şehzade 
babasının çadırına gidip el öpe

cekti. Ordugahın içinden at üs
tünde geçen Mustafa, Süleymanın 
çadınna yakın bir yerde atmdruı 
indi. Vezirler önune düşüp ça.iır 
kapısına kadar getirdiler ve ora
da kendisini selamladılar. Şetızaae 
yalnız başına çadıra girdi. Fakat 
içerde babası ile değil, bab""''"ın 
cellatlarile karşılaştı. Dışarda k:ı

lan ağalanndan ikisi de derhal siya 
setgilıa göturUldil ve bo:· n 
vuruldu. Bu esnada vezirler, Sü
leymanın çadırındaki div0 •"·~ .,e 
kısmında oturuyorlardı. Kapıczlar 
kethüdası gelip Rüstem Paşatian 
"Mührü Humayun" u aldı. !kinci 

vezir Ahmet ra.a aadrazam oldu. 

M ustaf anın ölüm haben, or
duda büyük bir tees.:ıür ıle 

karşılandı. Orduda bulunan şair
ler ölümüne mersiyeler, tarihler 
yazdılar. Bir şair "Mekrü Rüs
tem,, terkibi tarih dUşUrdu ki eb
cet hesabile 960 (miladi 1552) se
nesi çıkar. Mustafa için en güzel 
mersiye;>i şair Taşlıcalı Yahya Bey 
yazmıştı: 
Medet, medet, bu cihanın yıkıldı 'bır yanı 
Ecel celllilerı aldı Muıtafa hanı! 
Yalancının kuru buhtanı, bugzu pinhanı 
Akıttı yaşımızı, yaktı narı hıcra:ul 
:Nolaydı, gormeyeydı bu macerayı r.01~m 
Yazıklar ani, reva görmedi ourayı gozuml 
Dokuldıi goz yaşı yıldızları. çoğaldı fıgan; 
Demi mematı kıyamet ıı;unünden .oldu 

nışanı 

Yahya Bey epey uzun olan bu 
mersiyeyi çok samimi bir yürek 
acısile yazmıştı. Bir gün mü\'crı ih 

Ali Efendi Yahya Beye sormuş: 
- Padişahın gazabinden kork • 

madın mı ki böyle bir manzume 
yazmıya cUr'et ettin? 

Demişti. 

Yahya Bey şu cevabı vermişti: 
- Şehzadenin ölUmU ile deli gi-

bi olmuştum. Duyduğum acıyı ih
tiyarımm haricinde nazmcttinı 
ama maksadım kimseye gösterme
mek, ölümüme kadar saklamaktı. 
Tesadüfen bir kadim dostum çcı.
dırıma gelmiş, beni uyur bulmuş, 
teklifimiz olmadığından cüzdanı -
mı karıştırarak müsveddesıni gör
müş ve bir suretini yazıp gıtın.ş. 

Ertesi gün ordu seyrine çıkmış
tım; manzum kdşe köşe oku
nuyor! Kimini ağlar, kimini de: 
"Yahya Beyin sebebi mağfireti -
dir!., diye ah eder gördüm. Her 
nekadar inkar ettimse de fayda 
vermedi. Rüstem Paşa ki, her şey
den evvel şair olduğum için ada
veti vardı . Mazul olduğundan ne 
olsa gerek diye kendisine itiraf et
tim. Fakat iki yıl sonra tekrar 
sadrazam olunca "niza.mı iı.lcm 
için bu makulenin vücudü nabut 
olmak gerektir,, diye padişaha 

katlimi arzetmiş. Lakin şair tabiat
li padişah: "Bu makuleye ltulak 
tutma ve intikam kaıııtfn etme,. 
bııyurm uşlar. 

T aşlıcalı Yahya Bey Sul
tan Beyazıt vakfı mütevel

lisi idi. Rüstem Paşa bir gön ken
disine çavuş göndererek .:livana 
getirtmiş, ve Beyazıt evkafındnn 

dolayı bir nice cefadan sonra sö
zü Şehzade Mustafa vak'aaına 

getirmiş, ve gazaplı bir sesle: 
- Senin ne haddindir, padifah 

nizamı alem için şer'an iktıza eoen 
bu işi irtikap ederler, sen bizzRt 
padişaha ve vükelisına tin ve teş
ııi eder ve bulduğun tilrrühatı naz. 
medip avama verir, fesada siye. 
dersin! demişti. 
Taşlıcalı Yahya Bey de derhal ce

vap vermişti: 
- Biz merhumu katledenlerle 

katlettik, ağhyanlarla da beraber 
ağlanz; ancak padişahımız hata 
etti demekten teeddüp ettim, ehli 
garaz araya fesat soktu demeyi 
tercih ettim! demişti. 

Rüstem Paşa guaplı bir tavırla 
bu bahsi kesti. 

Malfıma.tçı Baba Tahir, ismi zf. 
hinJere raşe \ 'eren, tüyleri ürperten 
bir phaiyettir. Abdülhamlt devrinin 
muzahrafatı içinde bir taraftan Fe • 
him Paşalar yetiştiği gibi, bir taraf • 
tan da Baba Tahirler yetişmiştir. 

Baba Tahir, sokaklarda gezen, ö
tekinin berikinin peı;ine takılıp iste
nilen her yere sürüklenen ana.sız, ba
basız bir çocuktu. 

Bu güzelce çocuk bir par • 
ça büyüyünce gazeteci yamaklığma, 
gazete muhbirliğine yeltendi. Kendi 
kendine bir muhbir sUsU \erdi. Her 
önüne gelen gazeteye muhbirlik et -
mek ister, beş on para sızdırmak için 
durmadan koşardı. Bir akşam Sabah 
matbaasında muharririer oda.'öında 
Ata Beyefendiye ( mali~·e nazın) ya
nayakıla, ayak üzerinde durup dert 
yandığını gördüm. Ben o akşam adli
ye dönüşü tesadüfen Sabah matbaa
sına uğramış bulunuyordum. Ayakta. 
di\'an durup dert ~·anan muhbir tas
lağı Baba Tahir me~er hlr gün ewel 
Ku~dili çayınncla, Kusdili tiyatrosu -
nun kapısında zuhuratça \'e tulôatc;ı 
Abdürrezzak tarafından iyice patak. 
lanmış. Abdi, Baba Tahirl gtizelce bir 
ıslatmış. Hatta Baba Tabirin elinde 
bulunan şık bir şemsiye~i bile kapıp 
başında paralamış ... 

Abdürrezzak. Baha Tahlri dö\'mek
te haklıydı. Çünl.-ü, Baba Tahir her 
türlü sarkıntılığı yapmaktan çekin

mezdi. 
Ahdiirre7.zak da gazetelerle sar • 

kmtıhk etmls, alevhlnde olmadık 
şeyler ~·aznustı. Abdürrezzak o~'tlllu
nu , ·erip tiyatro kapısmdan Qıkarken 
se,·ircileri seyre dalnus olan Baha 
T~hire ra."ltlamış, içlncleki hıncı Baba 
Tahirin kendi şemsl~·esinl kendi ba
şında parra.Iı~·arak çıkanmstı. 

Baha Tahirin yanıp yalalmasma 
malin erkanından (sonralan maliye 
nazı:;,) Ata Bıw hPmnrı hemen lakııvt 
kaldı. Aratla hirka<; se~· sordu. Fa. 
kat. hunlar rla Baba Tabirle blreT 
alay mahl~ etinde idi. 

• 
Baha Tahir, yediği dayaktan sfka-

yet etti. Vskildar Bidayet Mahke • 
meslne başvurdu. ( l ) Vsktidar Bida -
yet Mahkemesine Urküplü Arif Bey 

riyaset edi~ ordu. Sadrazam Hakkı 

Paşanın üt biraderi ablh Be~1e 

Atinalı ma\i gözlüklü Uauf ll~· ele 

aza idiler. 
Abdi, mü .. lafaa ıncla: 
"- Ha' ır efendim, ben \'unnadnn. 

Ben nasıl. \-unırum ki, ıtemslye Baba 
Tahlrindlr. Ben Baba khirin elinde
ki şemsiyeyi nasıl alabillrln'l. emsiye 
kenclisinindir n bana şeımiyeslle \'ll· 
ran da kendi idlr. Kınlan da kendi 
şemsiyesidir" di) onlu. 

Nükteleri, tekerlemelerlle dünyll~'I 

kahkahalara boğan Ahdinin ağ • 
undan çıkan her söz dinleyiciler a
rasında birer gülme hi i uyaodırı -
yordu. Herkes glilmemek için kcni
ni zorluyordu. Mahkemenin meha.. 
betini bozacak bir harekette hnlun
ma.mak için salonu terkedcnler bile 
\'ardı. 

Reis tlrküplü Arif Bey Abdi)i sı • 
kıştırdı : 
"- T:ıhir Beyi senin döğdüğtlnö 

şahitler sö,·lediler. Sen ise kendı dö
ğüldüğünü • iddia ediyorsun. Dötüldü 
ğünü gören \'ar nu ?" 

- Babanız artık kocaldı. Sefer
den ve hareketten kaldı, sadraza
mı ıerdar yapıp sefere saldı. Ar
tık tahtını ve aaltanatını size bı
rakmak istiyor ama, Rüstem Pa
şa engel oluyor, vanp Rüstem Pa· 
şanın başını kesseniz ve askeri.n 
önüne düşseniz, cümle asker ıııı

zinle gelir, koca padişah ta son 
günlerini Dimetoka saraylarında 
ibadet ile geçirsin! 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
"- \'ar efendim." 
"- Ka~ kişl!'1 

"- lki kişi efendim." 

Diyerek, eehzadeyi babasına 

k&?'fl harekete tefvik ettiler. Mus
tafa aleyhinde fırsat gözliyen Sa
n Rüstem, padişaha bir mekt?Jp 

yazarak vaziyeti bildirdi. Sadraza
mın mektubunu okuyan Süley

man: 
- Hlşl, oğlum Mustafa bu 

ktııtahlığa cUr'et edemez, bazı 

müfaitler veliahtlik ken.dilerlnin is
tedikleri •ehzadeye kalem diye 
iftira ediyorlar, bir daha böyle 
sözler istemem! dedi. 

Rüstem Pap yazdığı mektuba 
asker tarafından bizzat padifahıc 
aefere çıkması arzu edildiğini de 
ili.ve etmişti. Süleyman ona da: 
"Dkbaharda ıefere çıkarız,, diye 
cevap vererek RU.tem Patayı ge
ri ~afmb. Dkb&lıarda ordu ile be-

narıçten use 
girmek 

Karilerimizden "H. V. H." ha -
riçten lise imtihanlanna girmek is· 
tiyenler hakkında sorduğu suale ver 
diğimiz cevabı kafi bulmıyarak daha 
fazla izahat istiyor. Vaziyet şudur: 

1 - Ortamektep mezunu olup da
ha yüksek mektebe biç devam etme
miş olanlar, liselerin bütün sınıfla • 
nnda okunan tekmil derslerden imti
han vermek mecburiyetindedirler. 

2 - Ortamektepten çıktıktan son 
ra liseye girenler, lisede okudukları 
ve terfi ettikleri sınıflara ait ders
lerden imtihan edilmiyecekler, bun
lann haricindeki amıf derslerinden, 
yahut ikmal ve ipka kalmıflarsa 
böyle bir vaziyete uğradıkları ve da
ha yüksek lise sınıflarının derslerin
den imtihan olunacaklardır. 

3 - Yalım bu aeııe. haricten U.. 

,mtıhan.arına 

şartları 
imtihanlanna talebe kabul edileceği 
için ali.kadarlann martta, en geç ni
sanda mUracaatleri lazımdır. 

• 

"- o iki kişi klmlf'rdir .. 
"- Blr 0 , bir ben, efendim.'' 
Bu c,evaba Reis Arif Bey de daya

namadı. Alelicele ellle ağzını kapa
yıp .l\f'yetl hakime Ue birlikte yerin
den .,rladı, n soluğu mUzakere oda 
mda aldı. Orta kapıyı kapadıklan 

halde bile heyeti hiklrnenln kahka
haJan samlln salonunu !;m çm çın
latıyordu. 

Abdurrahman Adil EREN Saat 23 ten Sonra 
Birinci Araba! 

(1) Usküdar Bidayet mahkemeıi, o za
Taksimde Talimhane meydanında manlar ikiye bö\Unmemıtti. Hem hukuk, 

Güney apartımanır.da Salih Tunr:el hem de ceza itlerine ayni daire bakırdL 

yazıyor: 

"-Tramvay şirketi, son zaman -
larda, bazı hatlarda araba adedini 
çoğalttı. Yalnız Ramazan ve bayram 
münasebetile muvakkaten devam e
deceği söylenilen bu artış, hakikaten 
izdihamın önüne geçmiş ve halkın 
işlerini kolaylaştırmıştır. Ancak, be
ni ve benıın g!bi olanlan beyhude
vere zvara sokan bir vaziyet hlll 

slırüyor. Şirket, nedense, gece saat 
23 ten sonra, ikinci mevki arabaları 
depolara çektirip hatlarda yalnız bi
rinci arabaları işletmektedir. Beledi
ye ve şirketler komiserliği, her ge -
ce muhtelif semtlerden dönen halkın 
menfaati için, bu işle de meşgul ol • 
salar, bu haklı isteğin de yerlne ge -
tirileceğinde fÜphe edilemez. Ne der 
linls?,, 
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Yazan: Mark. T wain Çeviren: H. H. 

Lig Maçları İtalyanlar 
Çekleri 2-0 · 

-2-
Kaloriferi açtım, tekrar yattım. 

Uyudum, yeniden uyandırtldım ... 
- Dostum, çocuğun karyolasını 

sizin tarafa geçiriniz .. Bura~!l kalori
fere pek yakın .. Sıcak oluyor. 

K:ır1m bundan istifade ederek ça 
c cığa ıtocı on dakika erkec verd' 
~t: naşıadı.. . 

Araaa bir keten tohum:.ı lapası) 
pıyordum. lş bununla :fa. kalınıyor 
ıJu .. Çocuğa boynuz çekı;orduk· 
cuğurı ·ıücudünde boş bu!.1uguIJ'.I b 
yere bir şişe yapıştırıyordum. s~b-1 
ha Joğru odun bitmişti. f.ı( arım 11 
odunluktan odun getirmekliğüni ı&t· 

SltlıD~ymanôye a 
a 1 yendiler! 

Karyolanın yerini değiş tirit kcn a
yağım halıya takıldı. Çu •:u~u u.yan· 
dmlım .. Karım onu te;;icin ederken 
dalmışım ... Süleymaniyeliler bir penaltı 

yüzünden hakeme itiraz ettiler 

Dün Cenevede yapılan ltal
ya - Çekoslovakya milli ma
çını radyodan takip ettik. 

Maçın tafsilatı pek kalaba
lık olduğu uğultulardan his · 
sedılen sCı.hl:ldan verildiği için 
söyleyici ltalyanın bazı cüm
lelerini zaptedemedik. Müsa -
bakanın not alabildiğimiz şek 
linin hülasası şöyledir: 

- Mortiner, bize cev izyağı la
zım... Getirir misiniz '?.. 

Uyku sersemi yataktan fırladım .. 
Kediyi çiğnemişim ... O protesto ma
kamında mi)avlamağa o::ı.şidd.ı .. Ben 
onu bir tekme ile susturmak ıste -
dim ... Ayağım iskemleye çarptı .. 

ili. l 
- Karıcığım, dedim. Bu uzun~ 

Oda kafi derecede sıcak şimdi aş8~ 
dan odun almadan evve! bir lapa 
ha yapsak ve .... 

lPakst, sözümü bitireme.llm. M' 
ğrya !Ilmeğe mecbur aldı.ur .... oJ 
getirdim. Bıraktım. Uyumuştu~ 
Kolumu. biri sallryarak uyandı 
zaman sabah olmuştu .. Beni uyıı~ 
dıran karım heyecarunı teslrin 

Diğer Maçlar 
Kasım paşa - Altmordu: 2 • 1 Altınor
du galip. Eyüp - Hilal: 1 - O Eyüp 
galip. Beylerbeyi - G. G. Birliği: O - 1 
Beylerbeyi galip. Beşiktaş - T opkapı: 
O - 5 Beşiktaş galip. Beykoz - Vefa: 
O - O berabere. 

Lig maçlarının başlangıcrndanberi birin
ci $rnıf takımlarımızı adamakıll! zorhıklara 
düşüren Süleymaniyeliler diin Güneş kar
şısına çıktılar. 

iki milli takını sahaya çı 
ı<arken bando muzika Çek ve 
ltalyan marşların ı çaldı. Ha
ı<em A vusturya federasyonu· 
nun birinci sın ıf hakemlerin· 
den idi. 

Oyun başlar başlamaz ltaı 
yan mühacimlerinin seri ve 
s ı k ı hücumları görülüyor. 

ilk beş dakikada bütün 1 
talyan takımının t eknik ve 
netice al ıcı şekildeki hücum
larını Çek müdafaası üstüne 
yüklenmiş olarak seyredili · 
yor. 

ilk ltalyan golü 20 inci da. 
kikada derin ve yarıcı bir hü
cumdan sonra elde ediliyor. 

- Mortiner gazı yakmak nere -
den aklınıza geldi. Çocuk uyana -
cak ... 

- Yaralandım mi, llı.ı·e- bakmc..k 
lSÜ:::dim ... 

- Bir de iskemleye bakınız, pa
ramparça olmuştur .. Hele -:avallı ke
di.. Bir tasavvur ediniz ki ... 

- Kedi için hiç bü:, şey tasavvur 
edemem, dedim .. Fak'l.t t!min oldu -
ğum bir şey var. O da Marıya bura
da olsaydı ,alışık olduğu bu hizmet
leri pek kolaylıkla yapardı .. · 

- Utamnız, Mortineı, dedi, ço -
cuğunuz ölümle pençeleşirken neler 
sbyllıyorsunuz .. 

Söylene söylene gidip yağı gdir -
dim.. Tam yattım uyumak üzcrey -
diın karım: 

- Rica ederim, dedi, kalorifeı 
sönmüş, şöminedeki odunları tutuş· 
turur musunuz? .. Herşcy hazır yal
nız bir kibrit çakacaksınız, o kadar 
oda soğudu .. 

de konuştuğu zaman: J 

- Mahvolduk, dedi, çok terli) 
- Şükürler olsun, dedim, ben 

Koı·kmuştum ... Yerini değiş+:.irip 0~ 
cereyanı havaya koyalım.. . 

- Sersem, bir dakika vakit Jı:3' 
betmek olmaz. Kendiniz rlokto: 
koşunuz, çocuğumuzu kurta.rı:ı1 
için doktoru ölü veya diri muha1'~ 
buraya getireceksiniz .. 

Tabii doktora gittim. Biçareyi l 
taktan çekip bize kadar sürükledi 
Doktor çocuğu görünce, ölüm hs.Jl1 
cte olmadığını söyledi. 

Bu benim için en büy 1ik saB 
oldu .. Fakat karım şahsma ha.k 
t-dilmiş gibi hiddetlendi. 

Doktor öksürüğün boğa?.dald 
t-ıhriş neticesind~n olduğunu SÖ} 
di. 

Doğrusunu söylemek lazım gelirse, Sü
leymaniyenin iyi oynadığı günlerde haklı 
tabirJer kullanmıyarak yazntağa alrşmrşık
tık. SuleymLlniyeyi Galatasaray müşkiılatja 
yendiği zaman "Galatasaray fena günlerin
den birinde idi.,, dedik. Fenere ayni mcka
vemeti gösterdi. Ona da "Siileymaniye en 
talihli oyunlarından birini oyr:ad.ı.., dediler. Dünkü maçlardan heyecan~ı bir an 

Bu gölden sonra daha açı 

lan ltalyan nıühacimleri iç 
forvet lerin ileri geri oynarna
larile ağır fakat isabetli oy -
namak istiyen Çek oyuncu 
larına rahat vernıemiye baş
ladı. 

Yataktan kalktım, şömineyi yak -
tım .. Ve ateşin başında teselli kabul 
etmez derecede mükedder oturdum. 
Karım: 

Bu dakikada bana. öyle geldi 
karımtn ona kap1yı gösterm~k s. 
su pek kuvvetleumişti .•. Çocuğıı 
sürtmtık istediğini ilave etti. 

Dün Güneşe karşı çok . ~ 
gayretli bir maç çıkaran Si.i
leymaniyeliler maçın son 
dakikalarında verilen şüp -
heli bir penaltı yüzünden 
hakeme çok haşin bir şekilde 
itiraz ettikleri ıçın sahayı 
terkeden hakem karşısında 
alacakları bir puvanhk sayı
yı da alamamak şanssızlığı
na uğradılar. · Fakat maçın 
kaldığı dakikaya kadar da 
varlıklı bir şekilde oynad.ı:

lardı. 

- ... 
ltalyanlar ikinci gıollerini 

40 ıncı dakikada Ferrari va · 
sıtasile elde ettiler. 
· Bi r inci devreyi 2-0 bitiren 

ltalyan milli takımı ikinci dev 
renin ortalarında Çeklerin 
mukabil hücumlarını karşılı · 

yarak on beş dakikayı müda
faada geçirdiler . 

- Orada oturmayınız. Nezle ola -
caksmız, çabuk yatağa geliniz, diye 
emretti.. . 

Yerimden kalktım, yatağa geliyo
rum. Karım: 

- Bir dakika durunuz, dedi, ço
cuğa bir kaşrk ilaç daha verir misi-

. ? 
nız . . 

Oyle yaptım .. Çocuk uyandı. An -
nesi bundan istifade ederek onun 
bütün vücudunu yağladı. Hemen u
yumuşum. veniden uyandınldım: 

- Mortıner, bir cereyanı hava 
var .. Odada, bu hastalrk için en teh-

bir ilaç verdi.. Gıçık yaprp fazis. 
sürmek için ... Böyle de oldu .. V~J 
cuğı..n boğazmdan ince bir klY'ı 
fı!."1 adı. Doktor. 

- Bu çocukta kuşpalazı yok• 
di.. Ya çam tahtası ve yahut ta. 
benzer bir tahtanın kıymıklannı 'l 
muş .. Boğazına saplan~-· B!t 
değil... • 

- Evet. dedim. biliyorum. 
tshtasıdır ... Çünkü ~am tahtsSl~ 
terepentin vardır ve bunun A 

hastalıklar üzerindeki şifakar t~ 
ı·inden karım size uZua uza 

tikeli olan şey budur. Çocuğun yata- babsedehilü .... Ne yazık ki, hakemin çıkarmak is. 
tediği oyuncu sahada kalmakta is -
rn ederek takımını alacağı bir !lU - Dünkü maçtan bir enstantane 

Oyunun bitmesine birkaç 
dakika kala Çek lerin müda 
fileri bir ltalyan mühacimi · 
nin muhakkak golüne mani 
olmak üzere tekme ile karşı
lamak istiyor. Hakem icap et 
tiği kadar sert cezalandırma
dığr için ahali tarafından te -
zahürat yapılıyor. 

ğı~ı ateşin karşısına g:çıriniz... Fak:at, karım, ses çıkarmadı .. I 
Bu defa karyoladan ınerken aya -1 vi.lK bir azametle döndü vP. oilP 

ğcr.:ı karyola basamag11ıa çarptı. ~ıktı, gitti .. vanda.n da mahrum etti .. 
Gelelim hadisenin başlamasına se

bep olan penaltıya: Oyunun bitmesi
ne sekiz dakika kalmıştı. Güneşli

ler 2 • 1 vaziyetteydiler. Süleymani
yeliler beraberliği kurtarmak. üzere 
gayretlerini arttırmışlar. Güneşliler 

de mukabil hücumlarla sayılarını faz
lalaştırmak istiyorlardı. Güneşin sağ 

açığı Melih topu Süleymaniye kalesi 
hizasına ortaladı. Güneşin üç orta 
muhacimi top havada iken fırladılar. 

a qıklarla uzun paslı oyunlarına mu
kabil Silleymaniyeliler derin ara pas
la riyle mukabele ederek çalışmıya 

başladılar. Top tutuşları, yer alışla
rı, h~ tta canlılı.Kları i tı bariy1.e G 'jlıeş
lilerden hiç aşağı kalmıyan Süleyına
niyeliler on beş dakika müsavi bir 
oyun çıkardılar. 

On beşinci dakikadan sonra Gü
neş hücum hattı oyunu bir parça bin
dirdi. 

Süleymaniye kalecisi de ileri atılarak Güneıin ilk golü 
topu tutmak üzere · idi ve tuttu. Fa- Güneş forvet hattının hüoum kon
kat Güneşin sol içi Ibrahim karnından turolUnü ele almasının ilk semeresi 
aşağı aldığı bir diz darbesiyle yere on yedinci dakikada çıktı. Nısıf sa
yıkrldı. Hakem, Süleymaniye kaleci- hanın merkezinden Güneş müdafii 
ei topu tuttuğu bir zamanda penal- Reşat sağ açığa kadar uzuyan mü
h vermişti. kemmel bir vuruş yaptı. Sağ açık se-

Ben topun mahrekine göre, oyunu rı bir çıkışla topu kafa ile kaptı ve 
takip ettiğim için tbrahime yapılan bekletmeden sağ iç mevkiine kaymış 
faulün kasti yapılıp yapılmadığını, olan merkez muhacim Rasihe verdi. 
yahut gol olmamasına ne kadar tesir Rasih vola bir şiltle takımının ilk sa
ettiğini göremedim. Hakem penaltı yısım yaptı. 
v~rm~ti. ~IakSiz da olsa, 0 penaltıya Bu golden sonra birkaç fırsat kaçı-
ttıraz ımkam yoktu. & ran Güneşlilerin merkez n::. ... avini oyu-

sul . n lt:ıya evvela eymanıye 1 er pena . . nunu gevşetti. Merkezin gevşemesi 
ttiraz ettiler. Sonra penaltı çekılır- ortada epey bir boşluk yaptı. Bu boş
ken. n~zami .va~iyeti aldılar. Pe~altı lukta Süleymaniyeliler topla tehlike
!iekı~dı ~e ~rdi. Ondan sonr~. Stile~- li manevralar yapmıya başladılar. 
nıanıyeli bır oyuncu ha~em~ sozle hu- Bu ikinci golden sonra sayı yapıla
cum ~derek a~ı~mış ve ~~ış penlatı- madan birinci devre Güneşin 2 - O va
ya bır da~a. ıtıraz ettı. Hakem, o- ziyetiyle nihayetlendi. 
yuncunun ıtıraz~ tarz.~ .~~~adan çıka- Güneşliler mukabil hücumlarmı yi
nlacak kadar a~r gordu~unden oyun ne cenahlardan açtıkları için oyıunun 
cuya çıkmasını ışaret ettı. O da çık- 'kl t merkezi kenarlara geçti böyle-

. t' Stil · k sı e ' mamakta 1s~ar et ı. e~anı~e ap- ce ortadaki aksaklık fena bir netice 
tam, hakemın arzusun~ 1fa e~tıreme- vermeden savuşturulmuş oluyordu. 
di. Hakem de maçı, sekiz dakıka kala 
bırakarak sahadan çıktı. Giine~in ikinci g Aü 

Bu şekilde Süleymaniyeliler mağ- 40 ıncı dakikada Güneş hücu_m hat-
lup iken alacakları bir puvandan da tının beraberliği ile Süleyma~ıye ka
mahrum kalacak vaziyete düştüler. lf:sine kadar dayanmış olan bır akış
Ya:r.ık oldu, gayretli oyunlariyle bi- ts. sağ açık merkez muhacim Rasihe 
rinci sınıf takımlara göğüs geren Sü- kısa, aşırma bir kafa pası verdi. Ra
leymaniyelilerin bir puvandan malı- ~ilı te kaleciyi aşıran bir vuruşla ikin-
rum kalmalanaa... ci kere Süleymaniye kalesini buldu. 

Mac;rn tafsi/ôlf ._.,...fJl!l·W ikinci clevre 

k.ünü taşımış olan Güneş yan MWlll.Yin.:. 

leri bu devreye biraz yorulmuş ba~la.
dılar. Bu yorgunluklannm tesiriyle 
kısa ve isabetsiz vuruşlar yaptıkları 

oluyordu. Geriden verilen ekseri top
lar Silleymaniyelilerin ayağını buldu
ğundan Süleymaniye mukabil hücum
larını Güneş muavinlerinin yardımiy
le yapıyor vaziyetleri bulmuşlardı. 

Neticede maç 2-0 ltalyan 
nıiıti takınııııırı ~a.1l!Ji:1c+i ile 
bitiyor. 

Kızdım onu ateşe attım. Karım da lste, o zamanaa.ııbcd haya~ 
v~taktan fırladı, onu e.tr·:;ıter. aldı. drı uır kere bile bu hadi!o!F.den, ', 
bıra7. &.tıştrk ... \_;.ocugun yatagını a - ta tıt.asından ve kuşpalazından lı9 

teşin karşısına götürdum. Tekrar setmeden ve pek sakin bfr hays.t · 
yattım. Biraz uyudum. Çoc ığa yıne · · 

M.kim bir oyundan sonra 1 - O galip 
bitirdiler. 

Süleymaniyeliler Güneşin yan mu
avinlerinin yorgunluğundan istifade 
edebilecek şekilde cenahlariyle oyna
mıya başladılar. Bilhassa sağ açık
lariyle yaptıkları hücumları güzel sü
rüklüyorlardı. Fakat iç mnhacimle
rin ortalanan toplara vaktinde yetiŞt>· 
memeleri netice almalarına mani olu
yordu. 

Ikinci devrede açılan Altmordu mu
hacimleri üstüste 2 gol yaparak maçı 
2 - 1 galibiyetle nihayetlendirdiler. 

Süleymon;yenin il' golii 
Soldan inen bir Süleymaniye hücu

mu ortalandığı zaman top Güneş m11-

dafii Reşadm eline dokundu. Güneş 

aleyhine penaltı verildi. Süleyınani
yeliler ilk sayılarını yapmış oldular. 

Bu golden sonra Süleymaniyenin 
gayretli oyununa mukabil Gür.eş mu
avin hattının kendi hücum hattını iyi 
destekliyemediğini seyrettik. 

Maçın bitmesine sekiz dakika kala 
yazımın başında anlattığım hadise 
çıktı. Hakeme itaat etmiyen Silley
maniyeli yüzi'ndı>" oyunun altı biti
rilmeden maç kaldı. Güneş, penaltlyı 

çekip attığı bir . zamanda mac; kaldı
ğından o dakikadaki vaziytee naza
ran, Güneşliler dünkü maçı 3 - 1 ka
zanmış oldular. 

E:.şrel ŞEF l K 

F enerbahçe Stadı: 
Fenerbahçelilerin Ankaraya gitme

leri dolayısiyle Anadolu ile olan maç
lar1 tehir edildiğinden bu statta bi
rinci kümeden yalnız Hilal ve Eyüp 
takımları karşılaştı. 

Eyüp: 1- Hilal: O 
!kinci unu, Burhamn iclar( ~in(ı.e 

birinci kümeden Eyüp ve Hila.I takım
ları yaptılar .. 

ikinci devre; puvanlannın tehlike
ve girdiğini hisseden Eyüpliller canlı 
bir oyunla hakimiyeti ellerine aldılar. 
Ve üstüste yaptıkları akrnlann ~iri

sinde Adnan kaleciyi de atlatarak ta
kımını beraberlikten kurtard1. Ve o
yun bu şekil değişmeden 1 - O Hilalin 
mağlubivetiyle nihayetlendi. 

Şeref Stadı: 
Bu sahada haftanın en mühim maÇ

lan yapıldı. tık müsabaka ikinci k~
meden Beylerbeyi - Galata Gençler 
Birliği arasında oynandı. tık devresi 

berabere nihayetlenen maçın ikinci 

devresinde Beyletbeyliler Sabahattin 
vasrtasiyle bir gol yaparak 
1 - O galip bitirdiler. 

Be~ikfaF 5 - T opko;ı: O 

oyunu 

Son zamanlarda büyük ~rtı:k gös

teren ve Refik Osman tarafından c::a
lıştrnlan Topkapıhlarm geçen hafta 
tstanbulsporla berabere kalan Beşik
taşı yenecekleri söyleniyor ve Anka
rada bulunan oyuncularını artrk Istan 
bula getirmiyeceği için Siyah - BP.yaz
hlann eksik bir kadro ile sabaya za
yıf bir şekilde çıkacağı da ilave edi
liyordu. 

kP.ten tohumu lapası y:ı+·nıak için u. 
yandırıldım. Onu çocuğun göğsüne 

koyduk. Odun ateşi eb·,"!i değildir. 
Bunun için yirmi dakikada bir, şo ~ 

mineye odun koymak içb kalkıyor
dum. 

qırıyoruz ... ,, 
* • 

Müellif, böyle bir vak'aıim ~ 
r;:vli adamların başından geç.~ 

bıJdiği için, belki, okuyucular 17" 
de mevzudaki yenilik bir kıyıııe 
alak:ı bulur diye yazmışttl" .. 

A 1 akımıarının Puvan Cetveli 
r AKIMJ..AR Oyun GaJip Berabere Mağlfip A ttrğı 

gol 
y edigi Pu'11" 

gol 
Güneş 6 5 1 
!:<'ener bahçe 5 5 
Beşiktaş 6 4 1 
Vefa 7 3 2 
rop kapı 7 3 l 
Eyüp 7 3 J 
Galatasaray 5 4 
Beykoz 7 2 2 
.\nadolu 6 2 
Lst. Spor 6 3 
-;üleymaniye 7 1 l 
Hilil 7 

1 
2 
3 
.3 
1 
~ 

4 
3 
5 
7 

20 
2C 
1~ 

21 
20 
~ 

ı-. 

ı~ 

& 
& 
5 
4 

2 

~ 

18 
24 
13 
4 
ıe 

ı~ 

2~ 

14 
31 
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Ikincı devre başladığı za.Jll3.ı:ı 

0
, ti. 

Şazi Tezcamn idaresinde başlanan 
oyunun ilk dakikasında nitlbaren Be
şikta.şlilar kısa ve seri paslarla karşı 
kaleyi tehdide başlıyarak hakimiyeti 
ellenne aldılar. Topka pı iki ic; muha
cimi geri oynatarak nıUnıkiln olduğu 
kadar müdafaa oyunu oynamak ve 
az gol yemek tabiyesini kullanıyor, 

ve bunda aşağı yukarı tnuvaffak ta 
oluyordu. 

kapılıların çok canlı bir oyun ·U 
dıkları görüldüyse de bu uzııll ~Jlli) 
di. Oyun tekrar Beşiktaş b&}{l 1 
altına girdi ve üstiiste yapr1ııt10 ı 
tarda Şeref ikinci, Eşref üçUnt' ~·!· 

• ı· ~'·.t. ı;ı Şeref :iordün.:iı ve beşme ··ôe r 
yaptılar. Ve oyun da bu şekli . 11,ı kapının 5 - O mağlubiyetiyle J)J 
lendi. 

Beykoz: O - V efo: O 1~ 

O:yun baslar başlama:z Güneşlilerin Birinci devrenin varıdan fazla Yti-

Bu müsabakadan evvel ikinci kü
meden Altmordu ve Kasımpaşa maçı 
yapıldı. Kasımpasalılar ilk devrevi. 

Beşiktaşlıların Hakkı ve Hlienüyü 
aralarına alarak tam takımla sahada 
görünmesi bütün bu tahminleri altüst 
etti. Hatta bu sürpriz Topkapılılar ü~ 

üzerinde bile biiyük bir tesir i~ra et-

Oyun bu şekilde ve Be~ikt.işlılarm 
birçok fırsatları heba etmes'.yle geçer 
ken Hakkı penaltıdan klübüniin birin
ci golünü yaptı ve ilk devre 1 - O niha
yetlendi. 

Halit Galibin idaresin~e f11:sı 1 

oyun kuvvetlerin müsavı olD\ııı) 
zi;nden çol\ zevkli ve sayısız ı:ı 11 O' 

leııdiı?i icin n ni sbett.e heveC~ 

.. 
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Seylap Felake
tinin Hakiki 
Bilançosu 

(Bqı l incdde) 
ıul dtlfenlere yiyecek ıönderi1mlt • 

ismet 
• •• •• •• 
ınonunun 

Nutku 

Çinde Çıkan 
İsyan Gittikçe 
Genişliyor 

(Bqı ı incide) <Batı 1 incide) 
/stilror Ye ucuılulc Nankin, 13 - Çinde çıkan isyanda 

. en tıeıijb&flı robi oynuyorlar, Simali 
Hü.,lyefleri leı~il edilen B qvekll, para iatikran meselesı Çindeki komünistlerle mücadele icin 

.. ,. n1 tahlil ediyor ve bizim diğer gönderilen askeri kuvvetlerden bir ia. 
tir. 

o u er buı memleketler gibi paramm düşür· · 
Şimdiye kadar htl · tlerl .. -bit k ihti _1_ 1 ..f • .ır...- 1..:1.1. sımdır. Bu kıtalar, Kızıllarla lt bır-

vıye ..._ me yacm\&& o ma"""6&"'m uua • 1. w. tm k J k ·· 
edilebilen ölWer tunlardır: Supditi kiı para istlkrarmıtı bizim için doğnı ıgı e. e ve aponyaya. arşı mus. 

Çocuk Mahkemeleri istiyoruz 

ın•hıllesfnden Ramazan, eKi latu yol bulundujunu iabat ediyor. bet. bır muhalefet vazıyetı almak ta. 
yon mahallelinden Mehmedin çocu- Şeker, tuz ve çimento üzerinde tat- lebinde .bulunmutlard~ı·. Bu kıtalarm 
ğu lsmail, Kartıyakada kahveci Ta. bik edilen ucuzlatma siyueti çok iyı iateklenne uy~ komunıstlerle müca· 
hlr, Tahirin oğlu SWeyman ve kızı neticeler vermlttir. Bu eiyaaeti gele- dele kuvvetlen batkumandam g~nç 
Sabriye, belediye zabıta memuru cet mme içinde diler uh•lara teş- Mareşal Şank - Su • Liang ve dıgel." 
Mahmut, kansı Fethiye ile gocukla. mil edeceifs. y'Jkııek zabitler, Nankine telgrafla 
n Yılmaz, Hikmet. Necmiye, Ali ve Döviz vaziyetimiz iyidir D ha tyi müracaat ederek böyle bir siyuetiu 
SUheyll, Çınarlı mahalleeinden Ldt- oJmul ioln dayanacağmm btr :.ynak kabulünü ileri sUrmUşlerdir. 

Cürme tövbe 
edenJçocuk 

ftye, yımıçh mahalleeinden Hmn vardır: Gittlkge genle ölçtlde ifletti- isyan niçin çıl.aıı/mıı'I 
oflu ~W= ile karmı Şerife, oğlu timiz madenlerimiz... Londra, 13 (A.A.) - Domei ajan. 

Çocuk kunarma Sellm · eri blL.ındutu halde, Bqvekll, ıu neticeye vanyor: smdan: 
htıviyetleri teeblt edilemiyen 17 kiti Memleket geçen eene içinde iyi çalı'- Sianfou isyanına ait resmi raporl~ 

yurdunda c;ocuk • daha vardır. llllfbr. Genle bir lltikbale doğru da Tokyoya gelir gelmez, hariciye, har. 
lar c;ahftmhyor fa IC111lfy111 lao/iyeti yürek ferahı içinde yUrtımektedir. biye ve bahriye nazırlarının mümes-

kat suçlu çocuk • Kıztlaym kadın baları tehnn ııer Onümüıdelci imll.6nloı sil!erl bir konferans aktedeceklerdir. 
laren bir c;ocuk tari.tmda mtlhtaçlara verilebilecek . . . . Konferans, tayan yUaünden hAdis 

mahkemesinden eoa toplamaktadırlar. Her ıtın top- B qvekihmızm, nıkbın olma~ olan vaziyet kal'IJlmda Japonyanın 
pçmesl lblm de- lan•lf olall etYa. erıe.t ,u.n tevsi e- hakkı vardır. Sayısız teşkilat nasıl bir hattı hareket takip edeceği 
lil mi? diUyor. A.dınıldar kadm1arumzm v~ vuıta no~~ma ve iktiladi hayiit- n1 tetkik eyliyecektir. 
~ bu tefbt ve muvaffa- ta iı beraberlıli ruhunun henüz lnki- Diplomasi llemine mensup mUşa • 
layete hayrandırlar. pf edememesine rağmen iyi yol al- bitler, isyanı, Cangkailek'in yerine 

Yazan: 
Suat Derviş 

O n yedi yaşında ol
duğunu söyledi. 

Kendisi ancak on beşinde 
görünüyor. Ufak. tefek, 
aanpn, güzel yüslü bir 
çocuk. Yüzünün çizaile
rinde iyiliği. uysallığı, bi
çareliii ifade eden hır 
mana var. Dar alnı ise 
zekasının eksikliğine bir 
işaret ve insanın gözle
rinin içine dik ve devamlı 
bakamıyan cozleri, yü
tefinde bir kabahat o
~ bir n~t ya 
lifr vicdan aaı bı çekenle
rin, ihanet edenJerin, ya
lan söyliyenterin, oradan 
~a kayan akıcı bakış

larile dolu. 
Sesi tatlı, ionututu 

çok terbiyeli ..• 
Ben kanapede oturuyorum. O 

1anmıdaki koltukta elleri dilleri· 
abı tlatUnde, boynu blru yana 
bUkwmtıt. Ben ~ o &D• 

latıyor: 
- Nek&dar zamanduıberi bu -

radumT 
- On aydır, altı aymı dab& var. 
- Bu l8Diıı ilk ~tin 

illi? 
- Evet. Bu benim ilk 8UÇUDl• .... 
- Ne yaptm? Suçun nedir? 
lılük6mlarda tuhaf bir Adet 

~. Onlar lurm1ık ettim clemlyor
lar. Kendilerine yabancı plen fa
Jrat ayni 61anıda bir kelime ile 
'bQnu ifade ediyorları 

- Sirkat. 
-Ne çalclmT 
- Bir dtlrbb çalc1Jm. .. KUhen. 

.. d1lrbl1nU. •• 
- Nereden çaldın T 
- Ortaköyde bir ne pdim Ye 

tlırbtınu çaldmı. 
- Neden çaldın?.. Aç mıydın, 

'cık Dl1)1dm ! .. 
- Çatıpak ı.tıyordum. çahta· 

~um... Çahftlfmı zamanlar 

~~ ancak yirmi, yirmi bet 
=-~ kaamymdum. Onunla da 
~ 'boiammı clo~am. Ulttl· 
:!_!9~a bir ,,,,, alaıDJ10ldum. 
~!:"" bir ellenee18 

- IDmND Jok ..-.. .mnr .. 
- Annem vardı. ..... öleli 

- obnllfbL ~ ....ıı. tat: t1ft)'babaD .... JurJıalu' ~ 

6 
-;._Ne de ollla tlveyda Blrpalar-

- Neden lurpalardl! 
~ Ben &D&11U ondan mbiıır
......_Onu 1e9mudiJD. Evden can 

;;..ıı: mektebe gldenlla. HiG 
latemescUm. Mektepte 

~ clbl hayllz arkadaflanm: 
..... DleyY& çalmıJa gidelim" 
....,41. .,.,. ~ ps., 

...... Wardık. Tabii bey • 

babam bunu duyunca beni döver, 
hirpa1ardı. 

- Ya annen! .. 
- O ne de olaa anadır. iyi idi. 

Omuı lurpa1amıya eli varmazdı. 
- Demek lell bJnDdJğa evvel& 

meyva çalmakla baf)ıdm? 
- Evet. .. EVvel& meyva çalar. 

dım. Sonra daha bUytldUm. Dil • 
tünmiye b&fladun lnsanlann bir 
lmmı ıtlel\l giyiniyor, gezmelere, 
tiyatrolara gidiyor, otomobiller~ 
geziyor. Halbuki ben ~yun, 
çallf&Yllll, kaç para kıun•blllrim? 
Ancak bir bofuıma yeter... Bir 
kere temiz eavap giyemem... Ru
pn lllkarpfn giyemem... Gtızeı 
g6mlek giyemem. •• 

- Sen hiç çalJttm mı? 
- Evet. Kavun karpuz sergi .. 

8fn~e çahftim. Fakat orada kaza
ndan para ancak ıırtJağa yetlfi
yor, basan yetmiyor bile •.• O za • 
man dtlfUnUrdilm. Biz hayvan mı
yız ki iyi kötU bir karnunız do -
yunca memnun olalım. .. Bu kada
n hayvanlara yeter... Inaanlara 
daha bqka bir teY 1izmı gibi ge
lirdi bana. Daha iyi bir ha~at. 
Bu atlf1I hayattan b.ıkmıtbJn Ba • 
)1all... Bele temis clylnen zenpı 
lnaan•an cörilnce içime atlamak 
pllyordu. .. Neden onda var da 
bende yok" diye. .. Gençlik, çocuk· 
luk... O samın canmı gezmlye git
mek man lllteytnce, tıveybabamm 
cebinden para taJmıya bq1admı. 
!lö)'lellkle para plmıya abttJm ve 
nlhqet bir ......... bllyt1k blr 
lf J&paJllD da p par& Jra'lna • 
yun. enap maa abnm, dedim. 
Girdim bir eve, bir cl1lrbh çal
dml. Evdm ÇıktJlm •maa çok 
.mntyoıdum: ~ olaun, 
bir enap l&hlbl olacaimı" eliyor· 
dum. l'abt meler beni ne bekli· 
YOrDlUf T Köte batındaki noktada 
polia beni ellinde mUhendia ( !) 
çaatuDe s6r0nce iti çakmıt- Beni 
çevirdi. itte o beni, yabluıtı sa
man clUııya bafDDI yıkıldI samıet• 
tim. 

- Hırm1ık ettJ1iıı uman böy
Je yaka1anablleceiinl dbbmtlyor 
111uydun! 

l'ellketzedelere yardmı komitem dık. geçmek ve Çinde komtlDlzmi tanıt. 
- kola aynbmftır. Birinci komite it Ontımüzde getin itler vardır. Fakat mak istlyen Çanauliyang tarafmdan 
balm& lmmit.-idir. Diler iktai yiye bqarmak umf~ kuvvetlidir. Tec. yapılmq bir btikfunet darbe8f a~det,.. 
cek ve s:tYecek komiayonlandır. Bu rtlbemiz de gittikçe artıyor. Yapıla- mektedlrler. Difer mtıp.hitler, is· 
koJDl8'oDlar her gt1n toplanarak ye- cak itlerin çoklufu, bir taraftan da yana komtlııiatler tarafından mUza· 
nl alman kararlara göre itlerini ba • fU demektir ki bugüne niabetle umu- baret edilmekte oJdulu haberinın te
;arnorıar. mf ve hualıat hayatımıa eali.h hu- eyyUdü takdirinde Japonyanm azhlk 

BUklmet blnuı altmdakl evrak eule getirmek için mevcut m ... ydan ve klrane bir hattı hareket takip etme. 
llflchrelnde mevcut eül Ye tarihi lmkln geniıtir. linin zaruri olduğu mtltaleaamdadır· 
evrak. Myliptan evvel bldll'lbmt ol Antoiyo ı/tn'om11 lar. •z lçhı hiçbir zarar kaydedilme • • 11111eı ln6n11, Antakya meeeıeei Sovyef Ruıyon•n miiıaheıefl 
An~. kanuni itibari pçmlt blr 1 bakJnnda açık, dUrllat, aami- Tokyo, 13 (A.A.) - Domeı ajan. 
dik kadar evrak m1an ' boZul mf .asler 86~. BUttın ~yana- emdan: 

AD ve datdmlftır.' llPf tı, mtlflakqa kabul etmez bir mantığa Nichinichi Shimbun, gueteainin 
mııt • • ve hakka dayanıyor. Şanghay muhabirinden gelen bir ba-

Mem/elef lıostattesı fammıfı Antakya meselesinden dolayı orta. berde cangaullyang, daha cumartesi 
Memleket hutaneei tamiratı bay da gerginlik var • .Amızm vaki olacak günü öğleden sonra Sovyet Ruayanm 

ramerteain' kadar bitiril~ektir. Has ~i.diaeler, arzu edilmiyen akisler ve müzaharetine istinat eden mUa~kil 
tanellhı maddi zararı 3 bin liradır. çok eıkmtıh vaziyetler doiurabillr. bir hilkflınet vllouda getirmit olduğu 
Selbı iatilUmdan evyel butu.edeki SükQnetle konupıak için evvell em· bildirilmektedir. Btl hUJdmıetin Sov. 
~ ~e hUta1ar bqb blr binaya Diyet vuiyeti kurulmalıdır. Buna yet Rusya ile tedatl1t ve tecavUzt bir 
v~l'-1iil lp bllyllk bir arar .. ihtiyaç, lılWetler Cemiyetinde ittifak aktetmif olduğli rivayet olun-

~-~- .,;ı:ı:=;~re edi- lll&JRadlr. ~ ..... . -..... ~. 
lit1er hseİinde bir' npô vum haldka- tevklftni emretıaı.tfr. 

- Hayır. Polltı, mahkeme, 
mahpuahane hiç aklıma plmlyor
du. Polill beni tuttuğu saman itin 
ne oldufunu anlad•m. O zaman: 
"Ah ben ne yapDUfım!" dedim. O 
aman yaptJP.Da RiRa•a Jlld1m 
Kabahatınıl g6rdilm. 

- Mahkemeye çıktığın zaman 
hAkimlerin k&l'fJ8Dlda utandm mı? 

- Utanmaz olur muyum? •• Re
zil oluyordum. Hiç konUf&IDIYGr
dum. Kendimi müdafaa edemiyor
dum. Onlar yuıyorlardı. Bana 
morayorlar. Ben yahm: "Evet" di

nı hamlamaktadJr .. Bu rapor ham ti örtbu etmire çahpn tekziplerini Aliler NanJdn hUkfimetine iatedik· 
lan~ monra ftkllete cöndefil&. kastetmiyoruz. Sancakta tam huzur leri teYleri bildirmiflerdir ki tunlar. 
eektlr. ŞebriD tarama ameliyabna ve siikfuı istiyoruz. dır: 
ve letlerin tahkimine ancak önt1mtız . . . . 
deki ilkbaharda bqlanacaırtır. Şlm. Bqvekil~ T\lrk-~sız. ~ostlu 1 - Heme~ .Japo~yaya kal'fl mu .. 
diki halele ilatace1 tamiri ıla ğuna, her ıki memleketın verdıği kıy- haaemata glrıtılmeeı, 
caktır ' m er yap • met hakkında söylediği güzel ve 11.- 2 - Mançuride bırakılmı§ olan a. 

• mimi eözlere bUtUn Türk milleti itti- ruiniJı istirdadı, 

6 ıncı Jorj ilk 
Nutkunu Verdi 

rak eder. Ancak çok ıatırapla fUDU 3 - KomUnizml tannnlf olan Sun 
möylemtye mecburuz Jd bugllııe kadar Yat Sen'in liyuetne rn,u .. 
Fransa namına yapılan hareketler, bu Japon lı.abineşittin vaıiyeH 
d09tlup ait en buit ölçülerden çok Tokyo, 18 (A.A.) - Sianfou ha.ı 
uzaktlr. dialerlni" Sovyetlerin Çlnde pJi ka 

(Bql 1 incide) Suıiyelileıle tnaıi münaiOfOsı paktı bir mtldalude.ı,. ~ye tavaif e-

istihlaf ederken ilk işim, i mıet tn&ıtt'niln Suriye hakkın- :nı.J::: :Ua::ı:ee:1,,!: :8!1!; 
yordum. 

- Suçunu llÜlamaclm 
Saklamak tatemeclin mi? 

kardeşime bir Diikahk tev- dakl aözleri, her sakin kafa· oldutu ve fa.kat Alman _ Japon miA.. 
mı? cihi olacaktı!'. Bundan böy- h ::uyi ı!ırin derin t!UtUndU~ laDDı akdi Uzerine tatbiki keyfiyeti • 

le kendisi, AJteii Ruvayal ce .__J:lmlz ~anlı ldareeinde- Diıı tacil edilmit bulundufu mtltale-
- lfaYJI', 1aklamadmı. Muhake

mem çaltucak bltain iatiyordUDl. 
Ceıalarm en btlytlitt, herkealn 
k&l'fllSmda, hele blldmlerin k&l'fl• 
ımıda hırms olarak bulunmaktır ... 
Çok nedamet ettim yaptıtnna. Ne
damet ettim amma it ı.,ten pçtt.. 
Mahkdm olduğumu itittiilnı za. 

man... Karar okununca htıncttr 
hUngUr ağladım. 

- Bapiahanede ~r mu
IWl ? .• 

- Hayır, çahfnuyonmı. 
- Sana kim bakıyor? Ne ylylp 

ne lçlyoraun T 
- Bapiahanede bizim ekJDeli • 

mlz var. Bazan arkadatlar J8DlÜ 
veriyorlar. 

-Annen, baban aana bakJIUYOl'
lar mı? .. 

- Hırmbk oldUfundanberl il
veybabam beni tanımıyor. Annem 
Ud ttç ayda bir ondan pli olarak 
gelip beni görüyor. 

- Mahkdmlyetlıı bltfnce ne ya
pacalmn ! 

- Hıraızbfa tabe ettim abla. •• 
Zaten itim karpusculuktu. Sergi 
açacalmı. emıafbk edecelim-.. 

- Artık canın aUs latemiyecek 
mi? 

- Istemiyecek. Unet oı.un on
larnı etıenne .•• Ben namwmmla et
mek paramı kazanayım, bana ye

ter! .. 
- Şhndl zeııifnJett lftrthı• on

da niye var da bell4e ,ok diye Jm.. 
mıvacak nmm t 

Dük d .. v· dso H 1 . ._....... ' UIDI 1erdetmekte ve bbmetlce BarL 
. o ın r azret en 1d fenalıktan Tllrkiye Cllmburlyetinl clye Nazın Aritanm ve hattl Yad 
tll'nile tanınae.;aktır. mee'uJ tutmıya kalkqmanm yuıhth· yeti son derece eareılımt olan Hirot& 

Londra, 18 (A.A.) - Knl. cu • tmı. ı'BUBturucu bir manbkla ortayt kabinesinin istifam muhtemel olduğu 
ita koueyiDip ~--tlmamdan biraz llOD.. koyuyor· OemanlJ klan9lılc1eD hiç ol- k h 
ra, Dahiliye •ıranı Sir John Simonu mam Tllrlder kadar, A.raplP" ve Ar- e anetinde bulunmaktadırlar . 

kabul etmlttir • nawtlar da m•'uldllr. Abdlllhaml- hıç bir zaman bu arada Surlyeye ver-
Modom Simpson'utt ıofosu din reeml adruamJ Arnavuttu, ha- medlk, ancak Fra.naaya emanet ettik. 

tiJdal de Şamlı bir vezirdi. Bizimle hemhudut bir uhad•'ld TUrkı-
Tunua, 13 <A.A.> - Tmıia • Solr Hakikat aranma Tf't'k olmıyan leri milJt kWtttr ve dillerinden uzak· 

cuetemnhl blldJrdiibıe göre, Madam ull8Ul'larm me9'ull~nln Türklerden laıtırmayı aınvdenler, kendi kendl
Slml*Jll, Tunu tehrinden &O kilo - ooır b8)tllk oJdulu cörflltlr. idareye lerlni aldatıyorlar. A.raplarm Türk 
metre uzakta Bammame k6rfubıe bl'll en ziyade tayaı mtıheyya un- tline htılmıetmek istemesi yanbf, hak. 
Dam muhteeem bir viJll utm abmf- 8111' Tllrklerdi. Bunun tçtn AbdWha- m ve çok zalimanedir. 
tır • mit. bir ütem halinde Tilrkleri, O.. Biz, 11811eıeree Arap latlkWI için uf• 

manb ldareetnden uzak tutmue ve bll- rafllUl iken. mtıeta'ldl Suriyenln daha 
DüA: dö Yindıor AYusl•ryoılo ti1n muh!tinl Araplar, Arnavutlar ve dofarken bir Tllrk tlini gazp arzulan 

Bale, 13 (A.A.) - Dllk de Vinci - diler UD8Urlarla doldurmuetu. ~-· btlylik bir b&lmzlık ve 
IOl'UD treni aat a,ıı de Ztlrlhe pi. lamet lnönft'nUn tleri stl 'dUIU bir pftettir. 

a . nokta e»k mtıhlmdtr: Omnanb lnıpa· ı·-ı. ..1 • mittir. Tnm, Bucbaa yolu ile .n.vuatur. ratorlufu c:öktiliU -'man Suriye ana uenverun lımoftt 
yaya hareket e~. • vatandan, meaell Şam, Ankara.dan ,. Bkenderwı llmanma muhtaç o-

~ mamur bir halde 1nralohmtta· lan Tllrkiye arazili, Suri,. 
Lonclra, 12 (P'\dyo) - Sabık Kral Yani TUrkler. batka unaurlan isti• araziainden pnietir. Bu Umanı $uri.. 

Dl1k de Vindaor Viyan1dan birkaç mar ~k yerde. ana vatanm iradını yenin de ihtiyacı vana, eaJıillis veya 
mil me.fedeld Şlee Dıflld't.I> Baron Suriyenln ve diler kaybettllimlz yer- ll&lıili az bir memleketin ubUden i84 
LW Rotilde inlsaftr bımiftir. Kendi- terin umram için kullanln1'1Al'dır. tltAdeai için rnllletı..ı aıvmda kwıı· 
Binin daha 110nr& Viyanaya lider.eli lan uauller dairellinde Suriye Jalrelı. 
haber veriliyor . Uiln Uisoilmrı Ye Ataplıi denmdan iatifade edebilir. 

M mt mt..Jmnm blzetm n- Bqvekntmt.m blltlD BDJledlJderl 
- Hayır. Şimdi, vermeyince zuile ftl"lllediler. un için açık ve aamimtdll'. Jlleı' Suriyeliler, 

Kabut, ne y&Jllllll Mahmut dlyip d&t Bene pllp devletlerle .Wk. cidden iatiJdAle ll)'lk ve oJcua bir 
her teyl .meye ~ .. lılab- Killi misalammda Araplarm letikllH mUlet haline plmit1erw ifrata kapıl. 
pwılwıeye prmedm evvel tnun de vardı. BaD1m lc;ln ele Loanda c;ar- mama maMMclıiıw mutlaka anla.. 
bunun ne demet oldufunu kesti· p11tık. Mahnmdan: galip devletleT ~an ve TUrkiyenln bllyltk bir htls
reinlyor _ Bir claha Allah beni lehine defli, ancak yeril halk lehine at' niyetle 1rendil'!rtne mattıtı dost 
mahkemeye ~ malla - f8'&Pt ettik. eline ardmalan htklelr. 

fap etldnh l'aut TUrk m buJunan Antüyavr 1 Alıme• Emin YALMAN 



Kuyucakta 
Fa ideli 
Hareketler 

1 Kuyucak (TAN) - C. H. Partisi-
nin himayesi altında bir gençler bir
liği kurulmuştur. Birlik spor ve tem 
Bil kollarından mürekkep olup ni
zamnamesi ilçe bayhğa verllmiştir. 
Oranın yardimiyle birlik için spor 

ve sahne levazımı getirilmiştir. Par

ti salonunda bir sahne yapılmaktadır. 

Aynca halk dersanesi açılarak o
kuma yazma bilmiyenler c ve az bi
lenlere ders verilmiye başlanılmıştır. 

Parti ve birlik menfaatine bir gü
reş tertip edilmiştir. Ayni akşam 

gençler bir de müsamere verecekler
dir. 

Birliğin başkanlığına, bu hususta 
çalışmış olan başöğretr1en Kemal 
getirilmiştir. 

Bay Kemal, bu yıl fatil aylarında 

öğretmen arkadaşlariyle kC.yleri do
laşarak konferanslar vermiş olan ça
lışkan bir gençtir. Mumaileyh ile 
Kamun Bay Şit, Orbay Halil elele 
vererek kamunun ilerlemesine çalı-

9ıyorlar. 

Manisa da 
eski eserler 
bulunuyor 
Manisa, (TAN) - Park hatıne ge

tirilmekte olan BilyUk mezarlıkta, 

~eminden iki metre aşağıda eski bir 
binaya tesadüf olunmuştur. "Binanın 
üstü bir kubbe ile örtülüdür, duvar
ları 1,5 metre kalınlı~1ndadır. 

Ayni yerde, eski Yunanlılara ait 
mezar taşı ile çok eski devirlere ait 
birçok seramik bulunmuştur. 

Bu eserlerin meydana çıkması Uze
rine, kazıya devam olunması karar
laştırılmıştır. 
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Kiliste "Trahom,, 
Tahribat Yapıyor 

Kili ete 
hükOmet 
konaaı ve 

abide 

ödem iste asrt bir 
çocuk bahcesl 

Dispanser 
Teşkilitı 
Geniş~etilmeli 
K ilıs <TAN} --:- Yirmi ~~~bin ni.i~.u~lu .?üyi.ik bir 

kaza. merke~ı olan Xılısın en muhım ınraç mad
desi zeytin ve üzli.ndür. Bu mahsuller kasabaya senede 
vasati dört yüz lıin lira getirmektedir. Bu senenin mah
sulü de çok beıreketli yetişmiştir. 

Kılisin i.iziımlcri Antepteki İnhisarlar rakı fctbrikası 
tarafından istihlak edilmekte ve ayrıca pekmez imalinde 
kullamlmakta<lır. Kilisin üzümleri ve pekmezi pek mer· 
gup ve pek me'/hurdur. 
------- -

Sıvasta 
• • 
ızcı 

teşkilib 
Sıvu, (TAN) - Erkek Oğretmen 

Okulunda "Yıldızdağr izci Oymağı,. 

namı altında bir i.Zci teşekkilltı mey
dana getirilmiştir. Gençler her Pazar 
günleri, Oymak beyleri öğretmen Re
şidin idaresi altında civar köylere 
kadar gitmekte ve akşamlan buraya 
avdet eylemektedir. 

1 inci Müf etti~Jik Sıhhat 
Müşavir Muavinliği 

Maarif Ytı Hal~evi 

Kasabamızda maarif va
ziyeti oldukça ileridir. Orta
mektebin talebe mevcudu 
250 yi bulmuştur. Beş ilk
mektep ile dokuz kôy mek
tebinde cen,aH 1033 talebe 
vardır. 

Halkevimiz iyi çalışıyor. Biçki ve 
nakış kurslarına 150 kız, Fransızca 

kursuna 715 km ve erkek devam et
mektedir. 

Kitap mevcudu bin yüz kUaur olan 
okuma Odasma günde vuati 315 va
ta.ndaf uğramaktadır. 

T ralıom fazla 
Killste trahom ha.etalığı fazla tah 

ri'Qat yapmaktadır. On yataklı dis
panser, ihtiyaca kafi gelmemektedir. 
Sonra, diSpanserin malzemesi de ek
siktir. 

,.-~~~--~~-~-~ 

Karakol 
önDnde bir 
yaralama 
Izmlr - Keçeciler karakolu önün

den araba ile geçen Hanife adında 
bir kadm, araba durdurulup saçların
dan çekilerek yola alındıktan sonra 
Uç yerinden bıçakla ağırca yaralan
mı,tır. 

Hanife: 
- Alçak adam, ben sana gösteri

rim, diye bağırmıf ve mUtecaviz 
Araba Haaan, karakoldan çıkan po· 
!isler tarfmdan yakalanmıştır. 

Memlekette 
Bir yıilık 
Yol faaliyeti 
Bayındırlık itlıri derıiıi-

nln 1936 senMinı ait yol 
durumu cetvelinden, TUrkiye
deki yol vaziyetini ıöıtıren 

fU rakamları alıyoruz: 
176 k ilometrı 760 metre 

yeni 90 .. , 7549 kilometre 
915 metre fena fOM• 8127 ki
lometre 167 metrı imalltlı 
tesviye, 7937 kilometre 83 
metre imalAtsız tesviye, 8071 

Mersinde Parti KongTeai kilometre 135 metre araba 
.Mersin, - C. H. Partisi Menin yolu ki cem'an yekQn 38864 

kaza kongresi toplanmı9, dilekler kilometreden fazla yol vardır. 
arasında bilha.ua köylere eyyar ta- ı · 1g~ ,.nef.inde Yf.P•lan yol-
.pu memurları gönderilmeel talebi lara YI köprülere &•lince. 

Sıvaa, (TAN) - Sıhhat direktörü 
İsmail Hakkı KafesÇi oğlu, binnci 
umumi müfetişlik sıhat müşavir mu
avinliğine tayin olunmuştur. 

nazarı dikkati cel'beylemiftir. yeniden inta veya temdıt edi 
Uzun zaman ihmal edilmiş olan Yönkurul üyeleliklerine yeniden len yollar 216 kilometre 332 

kasabamız, Dçebay Necmettin Erki- dotkor Abdullah, Ersoy. Enver Ali metre, tamir veya ıslah olu-
nin, çalışmalarile terakki ve inkişaf Germen, Veysel Ankol, Hakkı Deniz, nan yollar 633 kilometre 865 
yoluna girmiştir. Nihayet Kilis so - Şiyma Gökçe!, Hamit Ali Yalın, Mus- metre, yeniden inta olunan 
kaklan elektriğe kavuşmuştur. Yine tafa Bürhan seçilmişlerdir. köprü adedi 1505, tamir veya 

Odemif (TAN) - Çocuktan Esir
geme Kurumu, ilçebay Hqım Seçıd
nın himayeaile bu yıl takdire şayaıı 
hizmetlerde bulunmuştur. EzcUnıl• 
81 fakir çocuğa elbise, 25 çocuğa kUll 
dura, 15 çocuğa kaıket, 21) çocuğa 
kitap alınmıştır. 

1 Kurum, Odemit Tayyare parluDJJ 
ı bir kısmını, iki bin bef yUz lira sal\' 

1 file, asri çocuk balM;esi haline getiP 
, mektdeir. 

Okullardaki yokaul çocuklar mar 
; yene edilmiş, illçlan da paruız v., 
rilmiştir. 

Her hafta elli fakir talebe sinem.
ya gönderllmekte, çocukların dit ba• 
kımları da meccanen temin ohlll• 
maktadır. 

Esirgeme Kurumu, 75 mevcutlu vt 
iki öğretmenli bir ana okulunu Y"' 
şattığı gibi, yardımlarını köylere ka" 
dar teşmil etmiştir. 

TUrkçe öğretmeni Hamdi Akm&• 
mın himmetiyle mesaisini arttırall 
Kurum, halka ve köylUye göiterflnıe• 
ilzere sıhhi ve içtimai filmler . gö•ı• 
dermesi için Sıhhat Bakanlığı neJ
dinde teşebbüsatta bulunmutlıa. 

Beş lira için 
yaralamış 
Izmlr - Tepecikte Sürmeli sok 

iJııda kanlı bir vak'a olmı~tur. Ş& 
lı Meleğin umumi evinde aerma 
Muzaffer, sigara almıya giderle 

Turan isminde birinin taarruzuna 
ramış, Turan tabancasını kullan 

ise de ate9 almadığını görUnce M 
zafferi bıçakla kolundan \•e baJdınll' 
dan yaralayq> kaçm .. tır. 

Bilibare ~W.~ P,)Uddelumq~' 
gidip tealim oınıu,, artık keııdil1Il1 

haraç vermediği için eski aevgU1' 
muzafferden intikam almak tstiyelJ 

Malatyalı Fevzinin ~vikile ve veP 
diği bet lir& mukabilinde bu işi yaY 
tığını söylemiştir. FeVli ele wvkif 

Bir sabıkalı hırsızlık
tan vazgeçmek için 

bu çalışmalar sayesinde bir Cümhu- Yedek aza da ,unlardır: MUr•ide ıslah olunan köprü adedi 1169 
riyet abidesi, iki park, hayvan paza- .Muhittin, Hilmi Ozer, Hüseyin Erkal, dur. Su yollar ve köprüler 
n ve mezbaha yapılmış, ~ yollar Hacı Tekke Ali Toylu Hakkı Cemal için müvazenel umumiyeden 
açılıp kaldırımlar dCSŞ6nmi" bir ara- Uçer di,c;i 'Bahir. ' 34SM>03 müvaıenei hususiye-
zöz getirtilmiş, şehir plan ve harita- ' lerden de 6109605 lira ki cem' 
aınm tanzimi ihale olunmu,, su te- .. ,11ıa._e11ıa._e .. aı11e .. u .. n .. a-•w•-•••-11ıs .... u.-.u._ ............. _. .... 4 an yekôn 6458608 lira sarfo-

ai8atr ve asri hal yapılmuı için bUt- KUÇUK MEMLEKET ıunmuştur. 
çeye tahaisat konulmuetur. HABE RLER i .~ _________ _ 

Gegvede yerli 
mallar haftası 

27.000 lira istiyor 
' İzmir, (Tan) - Zabıta, çok Çevik 
olduğu için kendine Çetincin milJI • 
tear namını takmıf olan meşhur hır
•ız Alatehirli Şükrüyü ya.kala.ml§tır. 
Şükrü, İzimirin muhtelif semtlerin

de hırsızlık yapnut ve çaldığı eşyayı 

Diyarbekirle Elhize giderek satm11 • 
tir • 
Zabıtadan adliyeye verilen ŞUkrU, 

muhakeme edilmek ü2re iken yilı 
numaraya girmiş ve yüksekliği 20 
metre olan bir irtifadan aşağıya atlı
yarak kaçmıya muvaffak olmUf, fa • 
kat bu defa pek kuıa bir zaman r.ar
fmda tekrar za.bıtanm eline geçmi1-
tir. 

Şükrü, ya.ptığı bütün hıratrlıklan 
anlatm~tır. ezcümle demiştir ki : 

"- Ben 927 aenesindenberi hırsı • 
mm. Alatehirde, Manisada, Diyarbe
kirde, Elazizde ve İzrnirde müteaddit 
hırsızlıklar yaptım. Fakat kat'iyyen 
yakalanmadım. Bu defa yine yaka • 
!anmazdım. Ne çareki girdiğim ma • 
faza.da elektriği yanık bırakmış ve 
yorgun olduğum için uyuyaka.lmı,ım. 
Bekçi dışarıdan ışığı görünce içeride 
hrraız olduğunu anlamış, dama çık -
mıı,lar. Ben bu gU.rllltUden uyandım. 

Tabii kaçmıya fıreat bulamadım. 
Mahkeme apdesaneslnden atlama

ma gelince, ben, valktiyle paraşüt o. 
yunlan yapardım. Onun için 20 met
re irtifadan atla.maktan korkmadmı, 
n kurtuldum zannetmJştlm. 

Son girdiğim ecza depoemıa bırak
tığım bir mektupta "iki gün sonra 
tekrar gelecefim, para bulamazsam, 
bu de!a kuayı kıracağım ve dUkkl-

Sulh Ceıa malılıer.ıesinin on üç met
reli*. cluvarın"don aflıyaralc lcoçmoğa 

teıebbüs eden Şükrü 

nı yaıkacağım,, demiştim. 
Fakat oraya değil , buraya geldim. 

Yani polis dairesine.... ,. 
Seyahata da çok merakı olduğunu 

söyliyen hırsız Şükrü demiştir ki: 
"- Hıraızlıktan va~eçınem için 

bana 27 bin lira kadar para l&ztm . 
Bunun 2500 lirası ile iki binek ara • 
bası alacağım, 1500 lirayı, benim 
düftüğüm yola dUtmemeleri için fa
kir çocuklara dağıtırım, bin lira ev. 
lenmek için, bin lira seyahat için sar
feder. artanı da tutacağım iae senna-
ye yaparun,,. 

· l b" Geyve, (TAN) - Arttırma v~ Ylll' 
Bu yıl Atatürkün glıze ır heyke- • Gulantept.e 10, merkez kaza- 1i Mallar haftumın diler tenele~ 

il yaptınlarak cumhuriyet meydanı- DID diğer yerlerinde de 74 mlllet Antalyada Yaz Henuz·· ·- ~ .....& kinden daha canlı bir şekilde geçmr 
na dikilecektir. metkebl --dını•tır. eı·tmedı· .M' 

Adapazarında Yeni Parti 
Heyeti 

Adapazan, (TAN) - C. H. Parti
si yeni idare heyetine belediye reisi 
Ahmet Abbaa Yanık, Alım, Cevat A. 
dapazarlı, Li.mia Gaffar, doktor SU
leyman, doktor Nuri Roma, Mehmet 
Sipahi; ihtiyat azalığa da Yusuf Oz
kaya, lsmail Göktürk, Avukat Demir 
Kemal, avukat Eajref, Nüzhet, Salih 
Yöntem, Halis Aktan seçilmitlerdir. 

llyökuruluna iştirak edecek mu
rahhaslar da şunlardır: 

Umia Gaffar, Asım Ared, P. Nu
ri Rond, Saim Emir oğlu, Yusuf Oz. 
kaya, Diyanbekirli Ahmet, Avukat 
Efref1 avukat Demir Kemal, Halis 
Aktan, İsmail Göktürlt, Ceva.t Ada.
pazarlı. 

Konya sokakla
rına hoparlör 
konuluyor 
Konya- Halkevi, tehrimizin muh

telif yerlerine 1 oparlör koynuya ka
rar vermiştir. Halkevi merkezinde 
yapılacak neşriyat bu sayede her ta
raftan dinlenilebilecektir. 

~ ~ için llzrm gelen tertlbab aln1ak u ... 
• Gulantepten bir kadm ve tiç Antalya, (TAN) - Havalar bir. re kaymakamlıkta bir içtima ya~ 

erkek öğretmen Gut Enstlttt • kaç gün soğµk gittikten sonra bugün mıttır. 
11tlne, öç öiretmen de Ankara lerde yaz adeta avdet etmiştir. So- O hafta içinde konferanslar verll 
dll ve tarih fakW~tne g~lş- kaklarda paltosuz, pardesUsilz gezi- cek, okul talebeal levhalar tafl~ 
)erdir. Bunlar ortamektep ölret lebilmektedir. Şehrimizde patlıcan, sokaklarda tezahüratta buluna 
rnenl olacaklardır. marul, kabak, taze fasulye ve saire esnaf ve san'atklrlarm da iıd __ ... ,.,, 

• Snu Rm~lerl ,ka.r yalar N· gibi sebr.eler el'ln bulunmaktadır . resmigeçit yapılacak, lktmat ve~ 
maz, kayak 11porlannA bmf~ Memleketin muhtelif yerlerinde kış sarrufa dair temsiller, kahnhanel,... 
)ardır. gelml9ken Antalyada hentlz yaza ve- de de çay ve kahve yerine fmdık, O' 

• Erbaa poatanest ~k muntazam da edilmemiştir. zttm, incir vertlecektlr. 
calışa.n bir mu~ haline ıet- =====--=======m:::::ıı==-=============---"" 

• :::;.... .. ıınılıwııt '11lyot• .. SiNOPTA iTFAiYE TESKiLAT 
rtmlze ve yabancı illere hubu
bat lhracma devam olunmakta
dır. AntaJyanm maJf ve Drtls&
di vaziyeti tyidlr. 

• Muratlı nahiyesinin Pınar.,_. 

k3yllnde bf'AJ 9llUflı yfıftl bir 
mektep açıl11111tır. 

• Srvu Ticaret v.- Sanayi OdMI 
azuı bu a.vm 21 inde t.oplanıp 

yeni başkan ve idare heyeti a.
zunıı ~klerdlr. 

• Beratama Halkevt Mn ay t~bu'lfl 
kUtüphanMlne. Od yUstl yuma 
olarak 850 kitap t.tmbı etmlt • 
ttr. 

•Bel'Jt&lll& (OC'ık Ml~eme kurumu 
yüzden fasla ~lu Kiydlrmlyf' 
karar vermifJ, bir ••1•11 fbndl· 
den gt:vdlnnlştlr. 

• nerP- Ukmekteplerlndeld hl- s lnop (TAN) - Btl)11k yangmlardaa harap olan Slaoban Be~ 
Bir A11rdide Öldü ınaye heyetleri 170 ~ 11- al itfaiye tefk'JIJı y.aparap blV verinlt, 8Mwud•n ~. 

Sıvas, (TAN) - 100 yaşmdald m yemek vermek için haar- itfaiye lnımanclam Allyl bd -.., memar etmlıftlr. 
Rahmi Hamadi, bir kaç rahatsızlık- hk yapmaktadır. Km& bir zaman içinde Sinop ltfal)WI. laer hangi bir JUllDU ~ 
tan sonra ölmüş, cenazesinde hayli ar_ ...:.._ ___ - _ - - - - - _ bilecek hale getlrllmlttir. 
kalabalık bulunmu9tur. - 44JL.aJ41l.SY...V4>""4ASIZ<SASP Göndudijlm ftlllm, itfaiyemizi bir tallm M"Mlllda ıa.tertJor. 
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OSMANL1 TARiHiNiN 
BÜYÜK SERSERiLERi 

No. 1 YAZAN: ı'l€}.AT EKREM KOÇU 

Bekir Sübası ile oğlu Mehmet 
"-Sen:n sun'un olmadığı malumumuzdur. Hasım 
canımız o'an adamı b:ze ver.Sana zararımız yoktur,, 
Vak'a Bağdatta geçer. On yedin

ci asır başlarında Bağdatta Bekir 
Su.başı adında birisi türemişti. Bağ
dadın on iki bin Yerlikulu askeri ile 
Atebleri üzerine ağa olan bu adam, 
llzun zaman bu mevkide kalarak 
llağdadın "eşrefi ayan"ı olmuş, şe
hire ve civarına musallat olaı-aK 
llağdat beylerbeylerinin, valilerinin 
~alnız bir adı kalmıştı. Bağdat yeni
~erilerinin çorbacılıklarma ve sair 
bütün gediklere kendi adamlarını. 
Çıraklarını yerleştirmiş, Bekir Süba
tının Dicle kenarındaki evi, bir hü
kumet konağı nüfuz ve kudretini ka-

• lanmıştı. Kimin bir işi olsa, kadıya 
hhut Bağdat paşasına değil, Bekir 
Si.iba~rya müracaat ediyordu. 

1622 yılında idi. Bekir Sübaşınm 
Yetiştirmelerinden Bekir Ağa, efen· 
diainin mütehakkimane muamelele -
!'ine tahammül edemiyerek birkaç 
defa karşı gelmiş, sonra da canın -
dan korkarak çoluğunu çocuğunu 
alarak Bağdattan kaçmış, Semavat 
taraflarına giderek yerleşmişti. Ka
lnışhklarile meşhur olan bu mınta -
kada başına topladığı Arapların yar
dımına güvenerek Bekir Sübaşmm 
\>ergı almak için gönderdiği adamla-

' l'ı, eski efendisine saYurduğu küfür
lerle geri çevirmişti. Gazaba gelen 
~kir SUbaşı da "Bre kafiri nimet!" 
tlye bin kadar Arap ve dört bin ye
\içeri ile üzerine yürümüştü. Oğlu 
\ehmet Ağayı da, en yakın aYene-

den Binbaşı Mehmet Ağanın ne-
4reti altında Bağdatta bırakmıştı. 

O sırada Bağdatta, Azebler ağa -
\t olan bir de Yüzbaşı Mehmet Ağa 
\ıardt ki, Bekir Sübaşmın can düş -

lııanı idi. Cür'et.kar, cesur bir adam
tiı. Bağdatta Bekir Sübaşmın nüfu
tuna kaqu duran yegane adamdı. 
~irçok defalar biribirle:~ıin hayatı
tıa kastetmişler, nihayet biribirleri
te zararları dokunmıyacağma yemin 
~ılerek barısmışlardı. Fakat her iki-

~~ıt .r, 

Paşarıın eli kt!ıç lcullanmasmı bilen ilci cengaveri vardı 

~aktığından ve ahmakça hareketi11 -
den dolayı Yüzbaşı Mehmet Ağayı: 

- Niçin böy!~ {.ı·eie ettin hey ah
mak! 

Diye azarladı. 
Bu sırada B~.ör Siibaşı oğlu Meh

met te .ıdamlarii~ i~ kale karşısında
ki rııc:yd&na gelerek kaleyi sardı, pa
şadan Yüzbaşı ~ehnıt't Ağa ile ya
nında bulunan iki oğlunun teslimini 
istedı. Diğer taraftan da babası Be
kire bir ulak göndererek vak'ayı ha
ber verdi. Bekir Sübaşı da hasmı 
Bekir Ağayı mağlup ederek kaçır -
mış, Bağdada dönmekte idi. Vak'ayı 
haber alır almaz, maiyetindeki A -
zeo a.:::ıkerinin ileri gelenlerinden be:ş 
yüz kişiyi katlettirdi, Yüzbaşı Meh
met Ağanın üçüncü oğlu da bunla -
rırı Eırasında öldürüldü. Sonra sür -
at1e Bağdada geldi. Şehirde nekadar 
lup varsa iç kalenin etrafına dizdi
rerek Yusuf Paşayı muhasara etti. 
P~ şaya haber gönderdi. 

Bekir Sübaşı burcun karşısına en 
mahir tüfekendazlarını yerleştirmiş, 
ikide bir mazgal deliklerine nişan a
larak ateş etmelerini emretmişti. 

Bunlardan birinin attığı kurşun. 
mazgal deliğinden girerek nişan at
mayı öğreten Yusuf Paşanın kası -
ğını parçaladı. Bu değerli kumandan 
akşama kadar ancak yaşıyarak grup 
tan az evvel vefat etti. Iç kale bah
Gesine gömdüler. Bunun üzerine Yüz 
başı Mehmet Ağa Bekir Sübaşıdan 
aman istedi. Bekir Sübaşr aman ver
di. Mehmet Ağa iki oğlu ile bera
ber kaleden çıktı. Fakat çıkar çık
maz Bekir Sübaşmın adamları tara
fından yakalandılar. Her üçünü de 
kfü;ük bir geminin direklerine bağla
dılar. Ustlcrinc neft ,.a~ı dökerek 
ateş verdiler ve gemiyi Dicle ırmağı
na saldılar. Bekir Sübaşı ile oğlu 
Mehmet ve adamları bu faciavı sa
hilden seyrettiler. Biçare yüzbaşı ile 
iki ô<Ylıı bir meşale gibi yanarak can 
verdiler. 

(Arkası var) 

ın ............ 

Gümrüklerde 
ls,ahat 
Evvelki gün şehrimize gelmiş olan 

güınrülr. ·umum müc1''rü Mahmut 
Nedim, Istanbul gümrük teşkilatının 
bütün servislerini, takviye esaslannı 

tesbit etmektedir. Gümrüklerin Çi
nili Rıhtım hanına naklinden sonra. 

ıslahat işlerine yeni bir istikamet ve
rilecektir. 

Istanbul gümrüğünde yapılacak 

yenilikler, diğer bütün gümrüklere de 
tedricen teşmil olunacaktır. 

. ' 

ll'ady·o 
Bugünkü progran-ı 

İstanbul 

Oğle neşriyatt - Saat: 12,30 Plakla Türk 
musikisi; 12.50 Havadis; 13,0S Plakla hafif 
mu2ik; ı3,25 - ı4 Muhtelif plak neşriyau. 
Akşam neşriyau - ı8.30 Plikla dans 

musikisi; 19 Konferans: Tasarruf v yerli 
malt haftası münasebetilc, Ticaret Odası 
k~tibi umumisı Bay Cevat Ozenli tarafın
dan. 19.30 Çocuklara masal: l. Galip tara· 
fından; 20 R1fat ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları; 20.30 Sa
fiye ve arkadaşları tarafından Türk musiki
si ve halk şarkıları; 21 (Saat ayarı:): Şehiı 
Tıyatrosu dram kısmı tarafmdan bir tem
sil; 22 Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
giınün proıramları i 22.30 Plakla sololar· 
23 Son. ' 

Giiııün program özü 

Dolarıdırıcı 
Bir kadın 
Aranıyor! 
Polis, kadınlığına rağmen birçok 

dolandırıcılıklar yapmağa muvaffak 
olan Hayriye, namı diğer Aliye 
isminde bir kadını arama~tadrr . 

Bu kadın, kendisine resmi bir da -
irede çalışan memur süsü vererek 
evvela Mustafa isminde eski bir bek
çiyi işe koyacağı bahanesiyle 40 lira. 
sını dolandırmıştır. 

Bundan başka kendisinin kiracı o-
1 larak oturduğu Fatihte Haydar sem

tindeki evde bir aralık kimse bulun • 
mamasından istifade ederek yükte 
hafif, bahada ağır ne varsa toplamış, 
bunları da çarşıya getirip muhtelıf 
esnafa satmıştır . 

Eve dönen mal sahibi eşyasının 

yerinde yeller estiğini görünce zabı
taya müracaat etmiştir . · 
Şimdi polisl~r. ~endisine memur sü 

sü veren, dolandırıcılık ve hırsrzhk 

vak'alannm failli bulunan bu kadrom 
izi peşinde~ir . 

Yaman b~r 
Hırsız yaka ·andı 

Senfonik kc rler: Polis ikinci şube memurları, çar -
21.55 Prag: Ovarak, Debussi, Ostrcil; 23 şıda yaman bir hırsız yakalamışlar. 

Varşova: Fitelberg'in idaresinde. dır . 
Hafif konserler: 

13.30 Varşova: Fransız musikisi; 16.50 
Budape$te: Radyo orkestrası; 18.15 Varşo
va: Hafif musiki; 18.15 Budapeşte: Romen 
halk musikisi; 19 Liypzig: Saksonya or
ke,,trası (Papuri); 19.10 Biikreş: Papüler 
hnser; 20 Napoli: Hafif musiki; 20.05 Bu
dapeşte: Cigan musikisi; 20.30 Brilno, Prag: 
Oıkestra; 21 Varşova: Küçük radyo orkest
ra51; 21.10 L<iypzig: Eğlenceli, şarkılı neş
riyat; 21.40 Büdapeşte: Opera orkestrası; 
21.40 Roma: Orkestra, keman; 22 Milano: 
İtalyan halk musikisi; 22 Liypzig: Tirol e
serlerinden pivano, sopran, keman; 23 BU.k
reş jan Marku orkestrası; 23.05 Budapeş
te: Org konseri; 23.15 Florans: Orkestra; 
2~ Kolonya: Gece musikiei. 

Operalar: 
21 Belgrad: Operadan nakil. 

Re-sitaller: 
19.20 Budapeşte: Piyano kon~eri: 19.25 

Prag: Piyano ile ~arkılar; 20.lS Budnpeşte: 
Mtcar halk şarkıları: 20.30 Prag: Piyano 
Piyano resitali (Zodali, Şopen, Bartok) · 
21.15 Bükrcş: Sandu Marku keman, orkeat~ 
ra; 22.30 Vanıova: Piyano, sorran: 23.15 
Prag: Estlandya eserlerinden keman kon
seri. 

PlaJi musikisi : 
13.15 Bükreş: 17 Lavpııig: 18 Budapeşte; 

20.20 BU.kreş; 23.30 Liypzig. 

Orla musikisi: 
18.ıS Roma. Milano; 24 Varşova (Plak); 

24.0S Budapeşte. 

Bu adam, Arap Niyazi isminde bir 
sabıkalıdır. 

Arap ~iyazi, öteden beriden <:al
mış olduğu bir çok paltolar, elbise -
ler, pardesüler ve battaniyelerle çar. 
şıya gelmiş ve bunların hepsini elbi
seci Halide satmak istemiştir. 

Pazarlık yapılmış, uyuşulmuş. fa
kat bu sırada Halit, bu adamın ha • 
linden şüphelendiği için zabıt::ı:}t ha
•oerdar etmiştir . 

Zabıta memurlan icap eden terti

batı almışlar, Niyaziyi Halitten pa • 

raları alırken cürmümeşhut halinde 

yakalamışlardır. 

Arap Niyazi, soyduğu yerleri birer 
bire anlatmıştı. Daha birçok çalın -
mıı:ı eşya olduğu için bunlar da satıl
dığr yerlerden müsadere edilmiştir. 

~ebiFn içinde 
s:r a em! 

~i de fırsat gözetmekte idi. Bekir 
SU.başının tuzağına düşmemek i~~n 
fevkalade ihtiyat içinde yaşıyan Yuz 
ha,ı Mehmet Ağa, onun Bağdat -
tan ayrılmasını fırsat bildi. Bekir 

- Bu hususta senin sun'un olma
drğı malumumuzdur. Lakin hasmı 
canımız olan yüzbaşıyı bize ver, bi
ziru sana mazarratımız yoktur! de
di. Yusuf Paşa ret cevabı gönderdi: 

- Yüzbaşıyı vermek layıkı mü
rüvvet ve hem şanı vezarete yakış
maz! 

SAGL K ÖGÜTLERi 

Maçkada Teşvikiye camımın sebi
li, Evkafın Taşdelen ve Defneli sula
rının satış mahalli ittihaz edilmişti. 
Buradaki satış memuru Hilmi 8uphi, 
b:r arkadaşiyle beraber dün gece bu
raya dört kanın getirmı9ler, sabıl:ıa 
ka:iar eğlennıişkr, sabahleyin tı;iciıse 
polisin nazarı d'kkatini cclbetnıi~. suç 
Jular Bı>şikta~ ır.erkezine gcı.tüı ü•müş
!erc .ir 

~Übaşının oğlu Mehmet Ağayı öl
d.~l'erek şehri ele geçirmiye ve Be
~1l' Sübaşıyı bir daha şehre s?km.~
llıaya karar verdi. Zaten Bekır Su
~ı Oğlu Mehmet Ağa. çapkın, fa
'1~ ve facir bir gençti. Babasının 
~t'vet ve kudretine güvenerek Bağ
~atta. yapmadığı rezalet kalm~roı~tı. 
~urı çe,it çeşit tecavüzüne ugrıyan 

• \ıleler nefret ve kin besliyorlardı. 
~İitbq1 Mehmet Ağa Bağdat kalesi 
~efetlerinden bir kısmını kandırdı. 
~~hir halkından da bir kısmı ile an -
~tı. Fa.kat cür'etkar ve cesur oldu
tll kadar ahmak bir adamdı. Bekir 
a~ v 

~ l.i.başmın kethudası Omeri çagırıp, 
ı_e'lldisine mansıp vedederek yardım 
~ letrıek safdilliğinde bulundu. ?rner 
ethuda kurnaz bir adamdı. Yuzba

!,tıırn teklifini sevinç ile karŞılıyarak: 
ti ~n dahi varayım, şöyle tedarik~e 
la~nı!" dive elinden kurtuldu, dog
~~l Bekir ·subaşı oğlu Mehmede gi
~t'ek YUzbaşı ile Bağdatlılardan bi_r 
~ 'l'l'lının suikastini haber verdi. 
d eltl'llet te derhal adamlarını topla-
t, •illblandırdı. 

hlll'Uzba~ı Mehmet Ağa, Omer K:~
ll danın da içerden yardım edecegı
ı: errıin, bayrak kaldırarak ve Al
~ Allah diye bağırarak Bekir Sü
~ tnın evine geldi. Fakat Omer K~t 
~da ile Mehmedin pürsilah adamla
~ 1 görünce neye uğradığını anla
~' Etrafına toplananlar dağılarak 
etıd' ı . 1\ ıa de iç kaleye firar ettı ve o sı 

,llda llağdat beylerbeyi bulunan Yu
liat .. ~~aya iltica etti. :us.uf. Paşa 
tıı.agd:ıda yeni gelmiş, deg~rlı bır ku
tll l'ıdandı. Fakat elinde kuvvet yok 
~ lç .kaleye kapanmış, E!ekir Sü
~i gtbi bir miitegallibeyı ezmek 
~a~ litzımgelen kuvvetin tedarikine 
lı1:'1Yordu. Muteessır oldu. Kendi
ttb\ tanışıp her hususta kavli karar 

~den şehir iclııde fitne ateşini 

Dedi. Fakat böyle bir vak'anın 
zuhur edip te iç kalede muhasara e
dilecegini hiçbir zaman düşünmedi
ğinden içeriye erzak ve zahire yığ
mamıstı. Az sonra kalede yiyecek 
tükendi. Bu sefer Yusuf Paşa, gü
zide ce:ıgaverlerile kaleden sık sık 
huruç hareketleri yaparak Bağdat 
şehrine ve Bekir Sübaşmm askerle
rine gelen zahireleri zaptetmiye baş 
ladı. Paşanın bir zenci kölesi ile bir 
pehlivan şatırı vardı. Efendileri gibi 
gözüpek, kılıç kullanmasını bilen iki 
delikanlıydı. Bir gün Yusuf ikisini 
yanma alarak atlara bindiler ve iç 
kaleden çıkarak Bekir Sübaşınm as
kerlerine saldırdılar. Uç kişi, kale ö
nündeki meydanda binlerce adamı 
çil yavrusu gibi dağıtarak ve birço
ğunu da kılıçtan ge9irerek erlik gös 
terdiler ve burunları bile kanamadan 
kaleye döndüler. 
Bağdadın en meşhur yiğitlerinden 

ve cengaverlerinden bir Elvendoğlu 

vardı. Bekir Sübaşı bu gence haber 
göndererek Yusuf Paşanın karşısına 
ancak kendisinin çıkabileceğini söy
ledi. Elvendoğlu kendi gibi birkaç 
arkadaşı ile paşanın zahire çevirdi
ği yolda pusu kurdu. Bir gün kale
deki gözcüler: 

- Zahire gelur! .. 

Diye haber verdiler. Yusuf Paşa 

atlatıp adamlarile beraber kaleden 
çıktı. O yere geldiği zaman Elvend 
oğlu arkadaşlarile beraber meydana 
çıkarak Yusuf Paşaya hücum etti. 
Yusuf Paşa hemen yayına sarıldı ve 
attığı ilk ok Elvendoğlunun meme -
sine saplanarak delikanlıyı yere yığ
dı. Arkadaşları kaçtılar. Paşa da 
zahireyi çevirerek kaleye döndU. 

Bu suretle birkaç gün geçti. Bir 
cuma günu, sabahleyin Yusuf Paşa 
lmamı Azam Kapısı yanındaki bur
cun üzerine toplar yerleştirmiş, ni -
şan atmayı gösteriyordu. Halbuki 

Dudak 
Dudak boyamak, birçok artist

lerin fikrine göre, kadın sana'ti • 
nin en yü~sek ve en güç derecesi
dir. Kadın dikiş diker, şapka ya
par, musiki çalar, resim yapar, 
şimdi ıııinıar da olur. Bunların 

hepsi birer ııefis san'attir. Fakat 
hiçbirisi dudak boyamak kadar 
yüksek ve güç değildir. 

Bir kadın bütün tovaletini bi • 
tirdikten sonra, sıra dudaklarını 
boyamıya gelince bu iş adeta bir 
tabloya imza koymak gibidir. im
za kağıt üzerinde olsuıı, tabi.o üze
rinde olsun nasıl insanın ruhunu 
gösterirse, dudak boyamanın tar· 
zı da kadının, öylece, ruhunu gös
terir. Vakıa gözler de insanın ru
huna açılmış birer pencere denıek· 
tir, fakat gözlerin üzerinde kadı
nın saıı'ati pek büyük tesir yapa
maz. Halbuki kadın dudaklarını 

boyarken tamamile hakimdir. E

lindeki boya kalernite dudaklarına 

istediği şekli verebilir. Ağzını bü

yültür, küçültür. Dudaklarını ka

lınlaştırır, inceleştirir, bir kadının 
ruhu, san'atitıdeki mahareti en 
ziyade dudaklarından belli olur. 

Bazıları dudak boyasını yeni, 
bu zamanın medeniyetine mahsus, 
bir san'at sanırlar. Halbuki dudak 
boyamak dünyanın en eski nefis 
san'atlerinden biridir. Eski Mısır
lıların, eski Yunanlıların, eski Ro
malıların bayanları da dudak boya
masını pek iyi bilirlerdi. 

Yeni medeniyetin dudak boya • 
sında yaptığı yalnız bir değişme 
vardır. Elektrik ışığı meydana çı
kıncıya kadar dudak boyalarının 

hemen hepsi siyah ilzünı kabukla· 
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LOKMAN HEKiM 

Hoyası 
rını balrnumuna yahut yağlı mad
delere karıştırarak yapılırdı. Si -
yah üzüm kabuğu da kadın dudak
larına baygın bir kırmızı renk ve
rirdi. Halbuki elektrik ışığı al -
tında üzüm kabuğunun verdiği 
renk morlaştığındaıı elektrikten 
sonra dudak boyalarının terkibi de 
ğişti. Şimdi onların hangi boyalar 
ile boyandığının sırrını ancak fab
rikaları bilir. 

Bundan dolayıdır ki, şimdiki du
dak boyaları aradasırada bir du
dak hastalığı hasıl ederler. Güzel, 
zarif bir bayan bir sabah uykudan 
kalktığı vakit dudaklarının etra
fında sızıya benzer bir rahatsızlık 
duyar, dudakları kendisine adeta 
büyümüş gibi gelir ve elbette me
rak eder. 

Bu merakla aynasına baktığı 

vakit dudaklarının gerçekten bü -

yünıüş, şişmiş olduğunu görür. 

Dudaklar gittikçe daha ziy11de şi

şer, yanar, sonra soyulmaya baş
lar. Bayan telaşa düşer, fakat 
güzellik, zariflik merakı daha bü
yük olduğundan dudaklarını bo
yamakta devam eder. 

Boyamak devam ettikçe rahat -
sızlık artar, dudakların sızlaması, 
yanması çoğalır. 

Bunun !;aresi, kolayca tahmin . 
edersiniz, dudakları boyamaktan 
vazgeçmektir. Çünkü bu hal du· 
dakların boyaya tahammül etme
diğini gösterir. Boya kalemini de
ğiştirmek te fayda vermez. Du • 
daklar bir kere bozulunca hiçbir 
boyaya tahammül edemez olur. 

Dudak boyamaktan vazgeçmek, 
acıklı bir şey, fakat çaresiz •• 

~ el<tep erde 
E ayram tatili 
Şeker bayramı münasebetile ilk ve 

orta mekteplerle liseler ve üniversi
tede tedrisat, bugün öğleden sonra 
tatil edilecektir. Maarif Vekaletinden 
son gelen bir emre göre, bu tatil; ge
lecek pazartesi sabahına kadar devam 
edecekt:.. Tatil yiinlerine ait yeni 
kanan ile Şeker ve Kurban bayram
ları da resmi tatil günleri ic;ine alın 
dığından bu müddet zarfında ecnebi 
ve ekalliyet mektepleri de tatil edile
cektir. 

Ölü Mütekaitlerin Kırılan 
Maaşları 

Bazı malmüdürlükleri Emlak Ban 
kası tarafından maaşları kırdan mü
tekaitlerden birkaçının öldüğünü tes 
bit etmiş, bu vaziyet karşısında bu 
ölülerin bankaya olan borçlarını öde
yemiyeceğini bildirmişlerdir. 

Emlak Bankası, bu ölü borçluların 
varislerine müracaat etmiştir. Bu a
rada, borçluların imzalarını taşıyan 

makbuz dip koçanlarının da·bulunma
dığı anlaşılmıştır. Mes'ul memurla
rın ifadelerine müracaat edilmiştir. 
Netice, bayraroertesi an1 aşı1acaktır. 

Yurttaş: 

Bankada Türk paran mı 
ıar? Korkma; çünkü Türk 
parası eıı sağlam paradır. 

Ulusal Ekonomi 
ve 

Arttırma Kururnt· 

g 

Bir Sarhoşun 
Macerası 
Amele Niyazi, evvelki gün haftah. 

ğmı aldıktan sonra kafayı iyice tüt
sülemiş ve Galata taraflarında gezmi
ye başlamış, saat ona doğru ba~mın 
fazla döndüğünü hissetmiş, işkeıııbe
ci Lamboya uğrayarak cebindeki on 
bir lirasını bırakmış ve bir işkembe 
çorbası içerek çıkmış. !ki saat sonra 
tekrar Lambonun dükkanma uğra

mış ve Llmbonun yüzünü ısırmak is
temiş, vakıa bu ısınş sevgi mahiye
tinde ise de, ötedenberi Lamba, Niya. 
zinin çok sarhoş olduğunu düşünerek, 
sonunda kötü bir $ey olmasından 

korkmuş, o sırada oradan geçen bek
çiyi çağırmış. bekçi Salt işe müdaha
le edince Niyazi fena halde hidrJet
lenmiş ve Saide küfür ve hakarette 
bulunmuştur. 

Bunun üzerine Niyazi karakola gö
türülmüş, fakat orada da bekçiye ha
karetten hali kalmamış .. 

Niyazinin dün cürmü meşhut da\'a
ları için nöbetçi bulunan asliye ikin
ci cezada muhakemesi görülmüş \'e 

hn karet fiili sabit görüldüğünden ken 
disi bir ay hap~. 30 lira para cezası
n~ mahkum olmuştur. 

Kendilerini Bilmiyorlarmış 
Burgaz adasında Çarşı caddesinde 

garson Kumkapılı Istepan oğlu Artin 

ile Şehremininde Köprübaşında otu

ran Hasan oğlu Şükrü kendilerini bi

lemiyecek derecede sarhoş oldukların 

dan Adada yakalanmışlar ve hakla • 
rında tahkikata başlanılmıştır. 

lktısat Vekaleti Teftiş He. 
yeti Rd si Geldi 

Iktisat Vekaleti teftiş l:eyeti Reisi 
Hüsnü, dün Ankaradan şehrimize gel
miştir. Hüsnü, yeni ticaret ataşeleri
nin şehriı. zdeki ihracatçılarla yap
tıkları temaslar hakkında Ofis mü
düriyetinden izahat alacak ve bayra 
mertesi dönecektir. 

Öksürük, Nezle, Boğaz ve göğüs 
hastalıklarile sesi kısılanlara 
,ifai tesirleri çoktur. 30 K. Ha -
san deposu İstanbul, Ankara, 
Beyoğlu, Be,iktaş, Eski,ehir. 

~ ' Bu hafta yeni çıkan kitaplar 
Her Pazartesi bir liste 

1937 Cumhuriyet 
Almanağı: 

TARAS BULSA 

Fi. 100 

Nicolas Gogol: Seracettin Fi. 75 

KADIN NEDiR? 
Nazım İçsel 

ViKONTUN ÖLÜMÜ 

Fi. 40 

Marscl Prust: Haydar Rifat Fi 25 

DEVLETLER HUSUSi HUKUKU 
Dr. Kemalettin Birsen Fi 200 

KALEM VURUŞLAR!: ŞiiR 
Kemal Baki Uluatlı 

GECELER ve GÖLGELER: SllR 
H. Pala Teoman Fi 25 

ELEK:rRIK KILAVUZU 
Mühendis Raik üstün 

EV KILAVUZU 

Fi. 25 

Her eve lbım faideli bilgiler 
lsmail Koray Fi 20 

YENi KITAPÇI KENAN YUSUF 
Ankara cııddesi No. 85 Tasradan 

sipariş alınır ve gönderilir. 

'·~ 
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imparator Mektubu Okuyor, 
Hayreti Gittikçe Artıyordu 

- Ey, mukaddes kilisenin sadık 
evladı!.. Sizi takdis ediyorum .. Evet .. 
Mühim bir mesele hakkında bir şey 
arzetıniye geldim. Fakat arzedc<:e -
ğim bu meseleye doğrudan doğruya, 
Haşmetmea.p Vasilyos hazretlerının 
mukaddes şahsı ve hayatlarına aittir. 
Onun için bizzat kendilerine maruzat 
ta bulunmam icap ediyor. 

Cevabını vermişti. 
Başmabeyinci, derhal imparat•)run 

kamarasına gitmişti. Birkaç dakika 
sonra gelerek başpapaza: 

1 - Buyurun. 

t Demişti. 
lmparator Yani Paloologos: din~1:ır 

bir hıristiyan olduğu için, başpapaz 
Mavromihaliyi ayakta istikbal etmiş
ti. Başpapaz kamara kapısından ~i
rer girmez, derhal imparatoru takdia 
etmiş ve sonra koynundan çıkardığı 
mektubu takdim eylemişti. 

lmparator; mektubu okudukçıı. 

hayreti artmıştı. Bu uzun parşömen 
Uzerinde, şu satırlar vardı: 

Ha§metlfı metbuu müfehhamım. 
Tarafınızdan haksız bir bUc:uma 

maruz kalmakla beraber, zatı haşme 
tinize karşı kalbimde mevcut olan 
sadakat ve ubudiyetin bir zerresi bı
le sarsılmamıştır. 

Tarafı haşmetinize gönderdiğım 
başpapaz Mavromihali duacınızı lut
fen dinleyiniz. Arzettiğim sadakat 
ve ubudiyetin derecesini, o si1..c isbat 
eyliyecek tir. 

Daima sadık bendeniz 
Kalotet 

tmparator mektubu masanın üstü
ne koymuş .. Papazı karşısına oturt -
muş .. 

- Söyleyiniz, muhterem peder .. 
Kalotet, ne haber gönderdi? •. 

Diye sormuştu. 
Mavromihali, derhal ellerini sema -

ya kaldırmış, hüngür hüngür ağlanıı -
'& başlamıştı. 

- Ah, haşmetmeap .. Ancak, ve an
cak mukaddes kilisemize olan kalbi 
rabıta ve hulflsunuz sayesinde. cena
bıhak sizi büyük bir felaketten esir
gedi. 

Diye bağırmıştı. 
lmparator, şaşırmıştı... l\l'lllarmı 

masaya dayamış; ve başını papaza 
doğru uzatmıştı. Büyük bir mera~
la: 

- Ne var .. Ne oluyor? .. 
1 

ı Diye mırıldanmıştı. • 
Mavromihall, rolünü mah~~ .. tıe 

yapacağından emin bir aktör gibı, 
geniş jestler, ve perde perde yükse
len ve alçalan seslerle devam etmiş
ti: 

- Haşmetmeap!.. Büyük.. çr.k 
büyük .. Akıl ve hayalin kabul edenıi
yeceği derecede büyük bir tehlike i
çindeydiniz. 

- Nasıl? .. 
- Içindcn; pek g~ çıkılabilecek 

olan bir tuzağa tutulacaktınız .. Belki 
de, taç ve tahtınızdan mahrum kala· 
caktınız. 

- Ne söylüyorsunuz, muhterem 
peder? .. 

- Evet .• Haşmetmeap .. Fakat, ar
tık korkmayınız .. Bir mucize .. Evet, 
tamamiyle bir mucize imdada yetiş· 
ti. Dost sıfatiyle sizin yüzünüze gü
len .. Fakat hakikatte sizi, adi bir esir 
derecesine indirmek için bütün terti· 
batını ikmal eden büyük bir düşınn
nınızın bütün esrarı, bizim <!Jimize 
geçti. 

- Bu düşman kim? .. 
- Kim olacak, haşmetmeap .. Ken-

disine o kadar güvendiğiniz Saruhan 
Beyi. 

Imparator, duraladı. Çenesindeki 
si'ı.Ti sakalını, parmaklarının .ırasrna 

aldı. Dikkatle başpapazın yüzüne bak 
tı. 

- Tuhaf .. Çok tuhaf .. Haki!<at'?n, 
akıldan ve hayalden geçmiyen bır 
şey ... Meseleyi, tamamiyle izah eder 
misiniz, muhterem peder? .. 

Diye mırıldandı. 
Mavromihali, yine ayni mübalağa

lı tavırla anlatmıya başladı: 
- Mesele; şudur haşmetmeap ... 

Biz; komşumuz olduju için, Saruhan 
Beyinin size gösterdiği dostluk ve 
yardıma bir türlü inanamıyordL•k .. 
Bunun bir hılckarlıktan ibaret oldu
ğunu biliyorduk .. Ve, neticeyi bekli-

yorduk ... Muhasaradan evvel Güzel
hisarda kalmış olan bir adamımız; 

dün, oradan kaçtı. Kaleye geldi. Ve 
bize korkunç bir haber verdi. .. .\13 · 
ğer, size o kadar büyük dostluk ve 
yardım gösteren Saruhan Beyinin 
fikri, büsbütün başka imiş.. Evvela 
sizin bu suretle emniyetinizi cclbPt
mek .. Sonra da; karaya çıktığınız 
bir gün, apansızın sizi tevkif ~yle . 
mek .. Ondan sonra da sizi bir kbşeye 
hapsederek bütün hazinelerinizi eli
nizden vekmekmiş.. Para mcseıesi, 
bir Ş('y değil, haşmetmcap .. Ya, böy
le bir hadisenin bütün hıristivanıık 
aleminde.husule getireceği tee;sıir? .. 
Ve sonra; rakipleriniz .. Bunlar, der
hal. ... 

imparator, keskin }-' r 1 ... ~ .. ~ke 

tiyle, papazın sözünü kesti: 
- Bu ihbara, ne dereceye kadar 

itimat ediyorsunuz?. 
- Tamamiyle haşmctmeap ... Çün

kü, bize bunu haber veren adam. mu
kaddes kilis~mizin tamamiyle emni
yetini kazanmıştır. Tam manasıyl~. 
bir Allah adamıdır ... Sonra; bu -tdam, 
yalnız bunları söylemekle kalmıyor. 
Ayni zamanda, sözlerini teyit .:ıdo
cek bir şeyden de bahsediyor ... Sizi 
tevkif edecekleri günün gecesi: SJ -

hilde, kaleye karşı olan tepede i.iç a -
tş yakılacakmış .. Bu ateşler, ımlcyi 
muhasara eden orduya bir şiraret o -
lacakınış. O gece, Saruhan Beyın!n 
kuvvetleri, tamamiyle hazırlanacak • 
larmış. Ertesi gün, siz tevkif edilir · 
ken, onlar da, yardıma koşacaklar • 
mı'I. 

- Hayret .. 
- Muhterem haşmetmcap... .tjUnu 

anlamak sizin için, hiç güç değil... 

Şimdi, tebdili kıyafetle karaya bir:<aç 
kişi gönderiniz. Bunlar, Saruh>1.n Be-
yinin sahildeki köşkü civarını tara.s· 
sut etsinler. Olmazsa, birkaç gi.in O· 

ralarda beklesinler. Her halde bir ta· 
kım gizli şeylere vakıf olacaklard:ı 
Bunlardan alacağınız cevapları bek
lersiniz. Ondan sonra da sahilde böy
le Uç ateşin yakılıp yakılmadığına 
dikkat edersiniz. Mesele, kolayca mey 
dana çıkar. 

Imparator, ayağa kalktı. Başırıı Ö· 

n tine eğdi; ellerini ar kasma b:ı.~ladı. 

Kamarada gezinmiye başladı.. Bir~ac; 
defa gezindikten sonra: 

- Eğer bu mesele doğru çıkarsa, 
bu adama ne yapmalı? .. 

Diye mırıldandı. 
Papaz Mavromihali, derhal atıidı: 
- Ne mi yapmalı? .. Bunu; ne ıfü 

şünüyorsunuz. haşmetmeap ... Hiley~. 
bile ile mukabele olunmalı. 

- Nasıl? .. 
- Nasıl olacak? .. Şimdi siz, vaıı-

yetinizi kat'iyyen bozmazsınız. Hafif 
bir rahatsızlığınızı bahane edcrt!k üç 
gün kadar karaya çıkmazsınız. Yal
nız; üç gün sonra, sahildeki k 1şkte
yerleşmek için Saruhan BeyiM ha.her 
yollarsınız. 

- E, üç gün Mnra ? .. 
_ Bu üç gün zarfında, Saruhnn 

Sevinin hazırlıklarını öğrenecek "'e 
artık onun ihanetine kanaat hasıl e
deceksiniz ... O zaman. kendisini hir 
bahane ile gemiye davet edı>rsiniz. 
Ve, ihanetinin cezasını verirsiniz. 

imparator, avu<;larını masaya da.
yadı. Dikkatle papazın yüzüne oak
tı: 

- Tamam... Muhterem peıiet·!. 
Sen, hakikaten zeki ve anlayışlı b.r 
Allah adamısın? .. Şimdi seni amıral 
gemisine gönderiyorum. Bu mesele 
neticeleninciye kadar. orada kalacak
sın. Benim misafirim olacaksın ... E
ğer, Saruhan Beyinin ihaneti tahak
kuk ederse, seni alıp Bizansa götUre
ceğim. Yüksek bir mevkie çıkaraca
ğım .. Fakat bu ihbannm aksi zühur 
ederse, o zaman da Belli geminin di
reğine astıracağım. 

Diye bağırdı. 
(Arkası var) 

lrandan Gelenler 
Irandan §ehrimize gelen Iranlıların 

adedi artmaktadır. Iran hükumeti, 
şimdiye kadar Irandan çıkacaklar i
çin bazı takayyüdat koymaktaydı. 

Son zamanda bu takayyüdatın ha
fifletilmiş olması dolayısiyledir ki 
hariç memleketlerden ticaret yapmak 
üzere memleketlerinden çıkan Irlnlı 
larm adedi artmış bulunmaktadır. 

Terfi Eden 
Orta Tedrisat 
Muallimleri 
Ankara, 12 (TAN muhabirin

den) - Bazı sebepler dolayısiyle ter
fileri bugüne kadar kalan orta tedri
sat muallimlerinin i8imlerlni bildiri
yorum: 

Medeniyet 
1 Deniz Yolları • ı 

alemine ödediği-
1 Ş LE TM ES I 

ffiİZ borç Acenteleri: Karaköy Köprübafı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühllrdaı 

Mahkumları cezalandıracak yerde ••• ı:ade Han. Tel. 22740 •mi 
tedavi ve ıslah etmek esası tizerine 
memleketimizde atılan adımlar, hele 
Imrah adası teşebbüsü dünyanın her 
tarafında dikkati celbetmiş, bunun 
hakkında birçok yazılar yazılmıştır. 

Amerikadaki bir dostumuz bize 

Mersin Sah Postası 
Çanakkale vapuru 15-12-36 

Sah günü saat 10 da Mersin hat
tına hareket edecektir. 

Teneride, Naksvilde çıkan Jurnal••••••••••••• .. 
gazetesinin bir nüshasını göndermiş 1 
tir. Bu nüshada yukarıda bahsetti -
ğimiz mevzua dair bir başmakale 
var. Amerika gazetesi şöyle diyor: 

"Bazı şark memleketleri seneler -
denberi garp örneklerine göre hayat
larını yenileştirmekle meşguldürler. 
Bizden birçok yenilikler almışlar ve 
Garba borçlanmışlardır. 

Bunlar arasında bulunan Türkiye 
borç ödemiye başlamıştır. Bunu na
sıl mı yapıyor? Bazı büyük insani sa 
halarda bizi geride bırakarak, biz -
den fazla ileri ğiderek ve terakki e· 
derek ... 

Türkiye ceza ve tedip esasına da-
yanan eski ha.pisaneleri yıkmak ve 
bunların yerine mahkumlara el uza
tacak, kendi nefislerıne hürmet u 
yandıracak, ruhlarını tedavi edecek .. . 
mucsseseler kurmıya başlamıştır. 

Salah istidadı gösterenler ziraatte, 
madenlerde çalışmak ve para kazan
mak imkanım buluyor. Bir kısım ha
pisaneler. imalathane haline konul
muştur. iyi istidat gösteren bazı 
mahkumlar. Imrah isminde bir ada
da serbest bir hayat ge~iriyorlar. 

Türklerin açtığı bu çığır, hadise -
!erin ve tesadüflerin kurbanı olarak 
cürüm işliyen birçok zavallılara ce . 
miyetin sinesine düşmek. vatandaş -
;arın itimadını yeniden kazanmak fır 
satını veriyor. 

Türkiye böyle bir ruhla ortaya 
atılmak ve icraata geçmekle bu 'l'U 

ayycn .:>ahada bütün dünyayı geride 
bırakmış oluyor.,, 

Belediye Para Cezaları 

Muzadı taaffün ve deriyi 

takviye hassalarına maliki· 

yet\, Krem Pertevin bugün

kü şöhret ve şümulünün ba

riz delilidir. 

BE~İR KEMA 
MAUMUTCt;VA 
ECc.A.NE~f 

iCiN-

MUSTAHZAR~TIN AN?-

P E KTQ R I ~\.)LL~ 

ROMATıı.rd• 
LUMBAGO 
SiYATiK 

'\ğnlan TESKJlC 

HER ECZANEDB ARAYINll 

iLAN 
Tasfiye halinde bulunan 

1 

Türkiye Tütünıerı 
Müfterekülmenf aa REJi Şirkel' 
hissedarlarına bildiriliyor Jci: 
Türkiye Cümhuriyeti Büyük ?Jil 

let Meclisi tarafından 12 Haz· 
1933 de tasdik edilmiş olan 2 
numaralı kanuna göre 9 Nisan 1 
tarihinden itibaren 4.10 Ingiliz 1 
lık yapılan. ilk mevcudat tevsi 
ancak 8 Nisan 1937 akşamı tarUı1" 
kadar hisse senedi sahiplerine t 
edilebilecektir. 

Bu tarihin mürurundan !O 
meblağı, mezkur kanun muci 
Hazineye tediye edilecektir. 

KA YlP - Usktidar maaş yer1f/ 
tatbik mühürümU kaybettim. Jll 
nunla kimseye borcum olmadığı' 
dan hUkmü yoktur. - 4504 nu 
da mukayyet mütekait 
Şükrü Şimdiye kadar belediye tahsil şu

btleri marifetiyle tahsil edilmekte o
lan belediye para cezaalrı badema 
sırf bu işe bakmak üzere kurulacak 
bir büro Hı.rafından alınacaktır. 

Akay iş'etmesi Direktörlüğünderı~ 

Haydarpaşa lisesinden Kazım 70 

lira.dan 90 liraya, Pcrtevniyalden E

dip, Istanbul kız lisesinden Mustafa 

Mahir, Istanbul erkek lisesinden 

mustafa, Bursa lisesineen Necati ve 

Sabri, Eyip orta mektebinden Celil 
Mahir, Istanbul erkek lisesinden 

Tevfik 70 liradan 80 liraya, Edirne 

Mustafa, Bursa lisesinden Necati ve 

orta mektebinden It'atma elli beş li
radan yetmiş liraya, Kabataş lisesin

den Celaleddin, Haydarpaşa lisesin· 
den Avni, Ista.nbul erkek lisesinden 

Nedim Mazhar, Kabataş lisesinden 
Süleyman, Kumkapı orta mektebin

den Bahaeddin, Inegöl orta mekte

binden Nizamettin, D:..y ttpaşa orta 

mektebinden Arif, Kandilli kız lise

sinden Sait, lnönü orta mektebinden 

Refet, rstanbul kız lisesinden Zeki, 
Vefa lisesinden Murat, Pertevniyal 
lıscsinden Talha ve Ahmet Lutfi, 
Kandilli lisesinden Emine. lstanbul 
erkek lisesinden Bedri. Şükrü ve 
Behçet. Gazi Osmanpaşa ortamekte
binden lsmail Ramiz ve Tevfik , Hay
darpaşa lisesinden Ziya, Gelenbevi 
orta mektebinden Şerafettin ve Ali, 
Galatasaray lisesinden Refet. lstan
bul erkek lisesinden Gani ve Şerif, 
Erenköy kız lisesinden Paki7..e. Üs· 
küdar orta "'.lektebinden Samih, Da
vutpaşa orta mektebinden Nizami, 
Erenköy lisesinden Mehmet Naci, 
Kandilli kız lisesinden Cemal. Kaba
taş lisesinden Mazhar. Üsküdar orta 
mektebinden Izzet. tstanbul erkek Ji. 
sesinden Mithat Sadu'lah. tstanbul 
kız orta mektebinden Zeliha. Gclen
bcvi orta mektebinden Sabri, Nişan
taşı kız orta mektebinden Atifet, Is
tanbul erkek lisesinden Sadrettin Ce-
181. Vefa lisesinden Osman Kazım E
dirne li~sinden Şevki. Aydın orta 
mektebinden Refik ve Mehmet Ihsan, Ceza evraklan bundan sonra kay
Konya orta mektebinden Nazif ve makamlıklarca teşkil edilecek ceza 
mccit, Konva kız muallim mektebin- bürolarına verilecek ve bu suretle 
den Naci, Siirt orta mektebinden Re- muamele mc\~kiine konulacaktır. 

Şeker ba~'ramma tesadüf eden Birincikanunun 15, 16, 
1 7 cı. Salı. Çar~atnba ve Perşembe günleri Haydarpaşa' 
Kadckoy - Adalar · Anadolt - Yalova hatlarında paza! 
tarıfes! tatbik uhınacaktır. (3584) 

malettin. Izmir lisesinden Necati, Se
lahaddin ve Hilmi Ttırg'Ut, Izmir Ka
rataş orta mektebinden, $erefnur, 
Adana erkek muallim mektebinden 
Akif. Adana kız lisesinden Rasim 
Bursa kız muallim mektebinden Arif. 
Bursa lise~inden Mümtaz, ve Murta
za. Bursa orta mektebinden lsmail 
Hakkı, Bursa kız muallim mektebin
den Ali Ulvi, Muğla orta mektebin
den Mehmet Nuri. Bayburt orta mek· 
tebinden Kemal. Ordu orta mektebin
den Saim, Çorum lisesinden Necati 
ve Edip, Çanakkale orta mektebin
den Muharrem, Niğde orta mektebin
den Naci, Konya orta mektebinden 
Hüseyin Hüsnü, Antalya liı:1esinden 

Hilmi, Simav orta mektebinden Fik
ret, Isparta orta mektebinden Ali Rı
za, Sivas orta mektebinden Behzat 
kırk beş liradan elli beş liraya, Vefa 
orta mektebinden Hulusi. Nişantaşı 
kız orta mektebinden Saffet, Cum
huriyet orta mektebinden Mübeccel, 
Tekirdağ orta mektebinden Sabahat, 
lnegöl orta mektebinden Ragıp, To
kat orta mektebinden Müzeyyen, Mer 
sin orta mektebinden Hacer. Osmani
ye orta mektebinden Kemal, Ayın

tap lisesinden Mürüvvet ve Ferit, 
Bandırma orta mektebinden Rıdıka. 

Sivas lise8inden Eşref. Izmir orta 
mektebinden Fatma, Antalva lisesin
den Rıza, Ankara lisesinden Fazıl, 
Muğ'la orta mektebinden Hayrünisa. 
Samsun lisesinden Reşat. Akşehir 

orta mektebinden Enver. Kars lise
sinrlen Salih, Edime erkek muallim 
mektebinden Ferruh yirmi liradan 
yi .. mi iki liraya terfi ettirilmişlerdir. 

-
Bozdoğanda Parti 

Kongresi 
Bo~doğan, (Tan} - C. H. Partisi 

kongresi yapılmış, yeni ilçe yönku
rul üyeliklerine Vefa Tarhan, Hilmi 
Aslan, Sami Çınar, Macit Ozkan, 
Sabri lspir, Hakkı Tavas, Hakkı Si
ber tekrar ve ittifakla seçilmişlerdir. 

n kongresine gidecek dclegelikle
re de Ismail Tarhan, Hilmi Aslan, 
Hakkı Siber, Mehmet Dikici, Huan 
Çiftçi ve Sabri Eeer ayrılmı,ıardır. 

KUJDONLU · VADELi • MEVDUAT 

ADAPAZARI 

TURK · TiCAQE;T ·BANKASI 
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ilaçlarınızı .... ~. 
kapıda SALiH NECA l i den a1Dm. ~ertııla 

baytllr bir dikkat. ciddt 
"''"' hıtfkametJP haztTh•nrr 

KESKiN KAŞELERi 
Grtp, NezJe, bq ft dit ağrılarını 

muannit aaocllan bAr anda &eeer, 
Kıymettar b1r U&çtır. 

.................................... 
Mektebe giden ~ocuklarınızı 

ICıztı, difteri, grip, nezle ve boğaz 
olmaktan korumak için 

çantalarmda birer kutu 

AKRiDOL 
bulundurunuz. 

AKRIDOL 
8ofu ve bademcik lltihaplarmr da 

pek çabuk geçirir. 
Her eczanede bulunur. 

15 tanelik kutusu 35 kurtlftur. 
~ tanelik kutusu 70 kuruttur. 

Sultanahmet Sulh MaJıkemesinden : 

Çok kelepir bir han ıatıbyor 
· önünde tramvay caddesinde Kızılay maden suyu aatıı mağazasmı 

ıhtiva eden (Niğde Hanı) Sulta.nahmet Sulh Mahkemesince izalei ,Uyu 
tiyle müzayede ile satılıyor. ikinci aatıe günü 24 Klnunuevvel 926 ta
e müsadlf peqembe gUııU aaat H • 16 da Emfııöntl Kaymabmlıfl 

11 dahilind&"&ıltUMınet- &Ih lrfahkemelerl Bqkit.9bet ~ 
ılacalrttr. Muhammen kıymeti 41 tabı lira olup 1&tıp. ~ olanla· 
~ ~ buçuk Mı #~f beraber getinneleri l~dır. lftk._ 
n olan hanm iki mağaza ile üstünde beş katta müteaddit odalan var-

• Akar edinmek iatiyenlerin bu fırsatı kaçırma.malan tavsiye olunur. 

unuTULMAz----
Geçen yılbaşı piyangosunda K A D E R Q 1 Ş E S 1 N 1 N ka

&andıfı büyük muvaffakıyeti unutmak imkln haricindedir. Büyük ik 
l'aınlyelerin ekserisi Kader Gişesi tarafından aatılaıı biletlere ll&bet 
etınltt1. Bunun için K A O E R kelimesini unutmamanız ve tıHhlnt
ll denemek için bu yıl hafı biletinizi herhalde 

KADER GiŞESiNDEN 
abnanm tavsiye eyleriz. ÇünkU; KADER alil aaadete kavuftura
C\ktır. Adreı: Sminönü, Valcie Han kapısr yanında No. 4 

Beyotıu lstiklll caddMI No. 109 -••••r 

• -z,.E.VC/Me 

t.welm Nihad, da
IQıa aöyler; "Dk 
1lazan dikkatini 

sôYLllllLİ Ni İDİii?. 

~n • ve hill beni diğer ka- ton kremi muntazaman ve yek • 
~ temayüz ettiren • te- neaak olarak yayılır ve cildi he • 
llbnbı tabU gtlzellili olmuftur. men gayri mer'i ince bir gü.zelllk 
"'- lllve ediyor; birçok genç kız- tabakam kaplar. Harici bir "ma· 
lal'lll ya burunları parlak veya ktyaj,, manzaruı veren moduı 
>\zıtrinde bUyUk bUyUk pudra geçmif ve ağır pudralardan ta
~ görUntır... Ben de her mamen bqka ve cidden tabii bir 
~ lil>l pudra kullandım. Fa- rtıseillk temin eder. Yeni ke,t .. 
kat kullandığım pudra, havalan • dilen bu pyaııı hayret havalandı· 
~ oldutu tçhı tabii bir ,U • rılmif pudrayı kullanmakla pud
'elıık teelri blraklr. O kadar in· ra hakkmdald bütün fildrlerlnl 
et Ye o kadar baftttir ki, adeta il altUlt edecektir. Hemen bu• 
'tl~. itte bunun içindir ki, Toka· gllnclen tecrübe ediniz. 

lıtanbul Defterdarhimdan: 
~knıakçılarda Dayahatun mahallesinde Büyük yeni 
~ orta katında 58 numaralı odanın 16 da 12 paymm 
h l'lat peşin ve sırf nakit verilmek prtile 150 lira mu
~lllnıen bedel üzerinden açık arttırma usulile satılacak
~ ~tıteklilerin 21/L2/ 936 pazartesi giinü saat on dört
~ıo 7 ,5 pey akçelerile Milli Emlak Müdürlü&ünde top
~Komisyona müracaatlan. ( 3602) 

~ ........................................ , 
BEYOGLU BiRAHANESi 

uı "' /\ nnc~ HAMiYET 
Saz heyetJ-Keman: CEVDET. Piyano:FE --r-zı-. Kanun: AHMET· 

CtlnbUş: MISffiLI lBRAHIM - Kemençe: SOTIRI. 
Okuyucular: YAŞAR • HAMiT • SOLiST MUSTAFA . 

.,. Ba~amımızı sonsuz ne,eler içinde geç'riniz. Tel. 40227 

Satılık Bina 
KIZILAY CEMiYETiNDEN: 

Catalotlunda lıtanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet o· 
rektlrlütü kar( ında Kızılay Müme11illiiinin hulundutu 
bina eatıbktır. Müracaat mahalli Yenipoıtane civannde 
KaılaJ hanında "eıki Akıaraylılar hanı,. Depo Direktör 
lilfildU" 

1 tnhi.arlar Umum Müdürlüğünden 
ı -- Şartname!erı mucibınce ı 00 00(; adet yüzliık ve 

50.0J(\ adet ellilik tUz çuvalı pazarlıkla sa~m alınacaktır. 
2 - Pazarlık 19 / 12/ 936 tarihine rastlıyan Cumartesi 

günü saat 1 O d.:ı Rabataşta Levazım ve l\ılübayaat Sub"· 
sinde!ta ahm komisyonunda yapılacaktu. 

3 - Sartname1er parasız olarak h~rgün sözü geçen 
şubeden 1lynacakt1r. 

4 -- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte adt geç~n komisyo
na selmeleri ilin olunur. "3544" 

i en:z Ticareti 
Müdürlüğünden : 

Müdiırlüğıimiı.ı motörleri için 20 - 30 ton benzin kapa
lı zarfle -ıe k.davu~luk motörbotu için de 1 O - 16 ton mo
torin açık eksiltme ile mübayaa edilecektir. 

Benzinin muhammen bedeli 7500 lira olup% 7,5 te
minatı muvakkatesi 562 lira 50 kuruş ve motorinin mu
hammen bedeli 1000 lira olup 'Yo 7 ,5 teminatı muvakka
tell f Sfıraifır. 

Benzin ve motorine talip olanların teminatı mu,,akka
telerinı !ıatudıkl:uına dair makbuz vey~ banka mektup
larile yevnu rnünakasa olan 28/ 12/ 936 Sah günü saat 
14,5 da Cılatada Deniz Ticareti Müdürlüğünde müteşek
kil Kon1isyona ve §artnameyi almak üzere de Miıdüriyet 
İdare Subesine maracaatları ilan olunur. "3607" 

BANZOPiRiN kaı~leri HER" ~~L40~u·~,, 
r , '-. ... ~ •.• ••• • ~ ;:; • :ı: .:. - ".: .. •. '" ..._ .... ... :_ O • ·_, • "'- ;; . ..; ~ ~ • ·~ ~ ' f p • 

istanbul Denfz Ticareti 
Müdürlüğünden: 

Miidüriyet - Al.ıarna - kılavuzluk müstahdemini i çin 
dairetle mevcut knmaı nümunesinden olmak üzere 7 S ta
kım elbise 1 O takım &emici muşambası 1 O takım da tu
tum ve bir kaput yaptırılması açık eksiltmeye konmuş
tur. 

Taliplerin rr u lıammen bedel olan 13 9 O liranın % 7. 5 
teminatı muvakkatesi olarak 103 lira 8 5 kuruşu yatırdı
ğına dair 111akbuz veya banka mektubile eksiltme günü o
lan 2Q/12/ 936 ıah ıünü saat 16 da Galatada Deni?. Ti
careti Müdürlüğü binasındaki müteşekkil Komisyona ve 
kumatı ve .. rtnameyi ıörmek üzere de İdare Şubesine 
milraca,tlan illn olunur. 

R V U E saatları 
80 •enellk1»1r tecrObe mahaulQdQr. 

a.aMa-. ....... eNe ....... . 
.. reil1t'IMlaı Mı&ıRLI, letlkl&.I 09d0 ... aee 
Oalata'•• ı a&ATCı ı.trv•lll, TO- •eaeel 29 

l
o•oı••·••• .. o ...... T• • ..,..-c ... 
A. •••••~""· auıtaft .......... '\'enA ca.. 

GaCIOeel. 
............... VA1t••va111o"ULO •• ._. ••• L ... . ..... 
~ A'1Melllar ..._.. .. ve..,. .... 
... nııe11.,. ~kail aa-ee 

L DIA .. \'All 8wtleDI, ... "'ICll)ıe ...._ 90 
A1tlıara'I• ı Rlaa G62L.0Kç0, Bankalar cae1e19e1 e 
lamlf'de ı aaııtNAR A. ZAHAROl'ı HU.U"'-\ 01M1: 80 

• ... .,....," • .....,. vııa,.._. • ._ 
.,..._.,-~fetantt~ ~ ICalHtJ'q Han~ Weıeton • aıu. 

12 - 18 Birinci!canun Ulusal Tasarruf haftasıdır. 
Kunıbaralar 19 Birincikinun cumartesi gününe ka
dar Bankalarım:za getirilerek ac;tırılacaktır. Biriken 
paı·=1 tasarrufa olan bağlılığı ıöstereceğnıden bu haf-
ta ic~inde mümkün olduğu kadar para biriktirmek her 
r"Piirı. • • ı-1 bİr.~"1111r..,-... __ ...._,,...._..._. ...... 

ZIRAA T BANKASI 
Darphane ve Damga Mat-

• 

baası Müdürlüğünden 
1 - 150 adet doküm potası ile 60 tane kapağı kapalı 

zarf usulile, 
2 - Matbaa için tahminen 150 kilo çizgi, 1800 adet 

köşeçızgisi ,.e 54~ kilo muhtelif puntorlC1 hurufat ve 132 
kilo espas. anterlin ve katrat açık ek~i!tme ile alınacaktır. 

3 - Tahminen 50.000 kilo kırpıntı kağıt ve 2.000 kilo 
kurıun remadı ve 1 .200 kilo kırpıntı deri ve 150 adet çi
ment'> torbası ve 2500 kilo hurda çelik parçaları ve iki 
adet müstamel çini ve bir adet gaz soba1an pazarlıkla sa
tılacaktır 

4 - Pota ve kapaklan muvakkat teminatı 250 liradır. 
Eksiltmesi 25/ 12/ 936 saat 14 de. 

5 - - Hurufat ve çizgilerin muvakkat teminatı 120 li
radır Ek:nltmesi 28/12/936 saat 14 de. 

6 - Diier eşyanın kısım kısım pazarlıkla arttmna9I
na 3) 112/ 936 saat 14 de başlanacak ve t~klif mektuplan 
eksıl•mA saatinden. bir saat ev.vel Müdüriyete tevdi oluna
caktır 

1 - İstekliler şartnameleri almak nümuneleri ve sa
tılacak eşyayı görmek için 14/ 12/ 936 dan itibaren her
eün saat 1 5 de İdareye müracaat edilebilir. "3 516 '' 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti iskan Umum Müdür· 
lüğünden 

ı - Orta Aandolu Viliyetlerlne yerleştirilen gt\ç
mcr.ler için fenr.i ŞJrtna~ dahilinde 5000 adet pulluk 
imali ekailtmcıye konulmuttur. 
~u pullultlara ait fenni ve idari eartnanıeler Ankarada 

lıkin Umum Müdürlüğünde ve İıtanbulda lıkin Mii
dürlütttnde mevcut olup talipler resmi tatil günleri hariç 
olmak üzere hergtln saat 9 dan ı 7 ye kadar bu eartnam• 
leri alabilirler. 

2 - Puarlıkla ihalenin 21/12/936 pazartesi günü 
-tıs,-; de Sıhhat Vekiletindehusual KomilYonda ya
pılacafı ilin olunur. (3452) 
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HASAN ACI BADEM YAGI KREMi ve HASAN GECE KREMi iLE 

HASAN Yağsız Kar Kremi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 

• 
Dünyada mevcut kremlerin en nefialeri, en aıhhileridir. Nazik cildli kadınların hayat arkadaşıdır. ihtiyarları aençle,tirir ve gençleri güzellettirir. lnaana 

ebedi bir taravet veren Hasan acıhadem yağile yağsız gündüz ve yarım yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa 
etiketi yapıftırılan ve halkı aldatan kremlere veaair ıtrıyata aldanmayınız. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU: IST ANBUL, ANKARA, ESKiŞEHiR, BEŞiKTAŞ, BEYOGLU 

SAT 1 Ş 
YERLERi: 

HELE SÔKÔ~ 
KEMiKLERiM 
• ISINABi LDi • 

• 

Me::-lrezi: Maden kömürü işleri T. A. ~· tla.hçcKa.pı ıa.ş nan Telefon; 

21J95 Galata: Türkiye Iş Bankası şubesi Telefon: 44630 
Istanbul: Adapazar Türk Ticaret Bankası, Bahçekapı Taş Han Tele. 

22042 Ankara: Yenişehir, Ali Nazmi apartımanı. Telefon 1162 

Ankara: Adapazar Türk Ticaret Bankası Tel şube 2316, Müdiriyet: 2319 

öksüren!ere=Katran Hakkı Ekrem 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--~ 

_... BU BAYRAM ~ 
HAKiKi FRANSIZ 

ŞAMPANYALARI 
ile neşenizi bir kat daha arttırabilirsiniz' 

· inhisar Mağazalarında 

Perakende şişesi 5 Lira 
HEıDSiECK ET Co. MONOPOLE 

markasını arayınız. 

1# Zührevi ve cild hastalıkları Devlet Demiryolları ve Liman
Dr. Hayri Ömer ları Umumi idaresinden : 
Oğleden sonra Beyoğlu 6-.ğacami Adap3zar - Raydarpaşa arasında heı gün işlemekte o
karşısmrl" No.313 Telefon: 43585 lan 9 No.h yoku trenimiz 15/12/936 tarihinden itibaren 

.. -------....- kaldırılmış ve bunun yerine Adapazarmdan saat "6,15'" 

Sahibi:Ahmet Emln YALMAN -
Omumt Neeriyab idare Edeli: 

S. SALIM 

de hareket ile l-Iaydarpaşa'ya saat "ln,50'" de muvasalet 
edecek 1009 No. tahtında bir tren hergün işlemek üzere 
sefere konulmuştur. Muhterem halkın malumatı olmak 
üzere ilan olunur. "35 77" 

N 

• 

I 
DIŞ MACUNU ~____.-.ı\ 

Elbise ve gömlek gibi ıık sık değittirmeğe gelmez. Se • 
nelerdenberi tecrübe edilmiş cihantümul bir markayı ter• 
cih etmek sıhhi menfaatiniz icabıdır. 

... m ____ Bu meziyeti ancak : -----

1 RADYO L i N 
Diş macununda bu· 

labi· ir ve ağzınızın 

sıhhatini onunla 

temin edersiniz! 

Di,Ieri parlatır, dif etlerini 

temizler ve kuvvetlendirir, ağız

daki mikropları imha eder . 
• 

Günde iki defa fırçalamağı 

ihmal etmeyiniz! 

RADYOLiN 
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