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T. R. Aras Atinada Seyhan 

Hararetle Karsılandı Gene 
. " . Taşıyor 

lkı devlet umumı sıyasette m!!~~~~de~S) ~T:e~ 

dal·ma beraber yu· 'ru· ·yor ~-;ğ~e~~~:;~:;,r~~~~: gun 2, 18 yukselmıştır. 

Seyhanın daha çok ka-

H. VekAleti G. Sekreteri Metaksasla T. R. 
Aras arası.nda 
samimi konuşmalar 

[TAN MUHABiRi TELEFONLA BiLDiRiYOR] 
Atina, 28 -Ti\rkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü A

ras bu sabah~i trenle saat 11 i çeyrek geçe Larisa ista . 
yon una geldı. İstasyonda Hariciye daimi müsteşarı M s. 
rudis ile Türkiye. El~isi Ruşen Eşref Apaydın Yugoslav~a 
ve Romanya Elçılerı tarafından karşılandı. 

Hariciye Ve~~li?.1iz bi.Ia.hare Yunan Başbakanı Metak· 
sasla beraber Buyuk Brıtanya oteline gitti. Ve yarım sa· 
at kadar orada beraberce kaldı. 

baracağı tahmin edil
mektedir. Halk büyük 
heyecan içindedir. Her
kes ihtiyaten evlerinde 
eşya toplamakta ve kaç
mağa hazırlanmakta -
dır. Bir kısım evler su 
altında kalmıştır. 

Ceyhan nehri de taş
mıştır. Kısmen Çukuro
vayı kaplamaktadır. 

Başvekil Zıraat 
Vekaletinde 
Ankara, 28 (TAN) - Başvekil 

lamet İnönü, bugün öğleden sonra 
Ziraat Veklletine gelerek bir müd
det mefglll olmuşlardır. 

i 

B'-1gilrı: 

5 incide: Anadoludan 
Istanbula işsiz akını var 

• 

Avrupa Sulhünün 
Düğüm noktası 
ispanya harbindedir 
Almanların Gönütlüleri 

Geri Çekmeleri Ger eki ir 
Londra, 28 (Radyo - Tan - Bütün Avrupanın sulbü 

Almanya ile Sovyet Rusya, 1 talya ve Portekizin Fransa 
ile İngiltere tarafından her devletin İspanyadaki gönül· 
lülerini geri almak için vuku bulan teşebbüsüne bağlı sa· 
yılıyor. 

ingilterenin 
Yeni Harp 
Gemileri 

Siyasi mehafil, Almanya 
tarafından Fransız - İngi • 
liz tekliflerinin kabulü key· 
fiyetinin mevcut gerginliği 
izale edeceğini ve umumi 
müzakerelerin açılmasını ko 
laylaştıracağını ilave etmek· 

Londra, 28 (A.A.) - Daily Ex - dirler. 
p:es ga~~t~si~in y~zdığına ~öre, .tn- Ayni mahafil, lspanyaya gönUllü 
gılte:e, on~m~zde~ı ay tezgaha ko - gönderilmesi meselesi hakkındaki te 
yacagı . ~e~ıncı Jor3 ve Gal Prensi a- şebbUslerin yalnız Berlin hUkumeti 
dmdakı. ıkı dredno~tan başka Londra nezdinde yapılmış olduğunu ve In -1• 
ve Vaşıngton denız anraşmalarmm ·ı · - gı hitamında bir bUyUk zırhlı daha a - tere ı e. Fran~anm dıger devletlerin 

tıracaktır Bu hı d
.. Y P de aynı vechıle hareket etmeleri pr 

. zır ı unyanın en ti 1 . . . 
son sistem ve en kuvvetli gemisi ola Y e ıcabeden tedbırlen alnuya ama• 
cak ve sekiz milvon İngiliz lirasına çı de oldu~lannı ehemmiyetle kaydet • 
kacaktır. mektedırler. 

Tevfik Rüştü Aras öğle..----yemeğini sefarette hususi r--------------------------------:1 
suretteyedi,saatdörtteMe Ke::ar fırtırı~~ı. el· .. rcl• .. 
taksas tekrar otele gelerek ._. ~ ~ ._. ......... 

25 bin Alman ispanyada 

Berlin, 28 (A.A.) - Röyter ajansı, 
Fransız mahfellerinin General Franko 
kıtaatiyle birlikte lspanya muharebe· 
!erine iştirak eden Almanların adedi· 
ni 20, 25 bin olarak tahmin ettikleri 
nı bildirmiştir. Berlinin salahiyettar 
mahfelleri bu haberin tamamen uy .. 
durma olduğunu bildirmektedirler. 

Hariciye Vekilimizi ziyaret 
etti. Ve kendisile bir buçuk 

~~~iz tereflne Başve a..aı~ ~ Al"~UUIJ'& .o.f.-::~~~~~;,;:;ı-::;.~~~Plt~~~~~~::oiiı-'""'"~~~~~:;..:.~~:-<--~~~~ ......... ~""'Iİ 
telinde bir _,... liyatett fftm. ıt- f • Almanya ıürot/e ce.,ap veımiyecd 
yafet çok samlmt bir haya içinde 

-------------ı geç vakite kadar devam etti. Türkiye 
Hariciye Vekili iki gün burada kala-

Atatürk 
Rejimi 

Ahmet Emin YALMAN 

cak ve ihtimal çarşamba g'llnU Ro • 
manya vapurile lstanbula hareket e
decektir. Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik RU,ttl Arasın Paristen döner 
ken buraya uğramasına ve Yunan ri 
caline beynelmilel siyasetle Cenevre 

D 
ahili e Vekili ve Halk Paris ~üzak~Ierl hakk~da izahat 

y. · U umı· Ki vermesıne büyük ehemmıyet atfedil-
. Partısı m ~ mektedir. 

tibi Şükrü Kaya, cum~~~sı Tevfik Rüştü Aras, Başvekil Me. 
akşamı Ankarada mühım taksasla yaptığı muhtelif mlilakatıar 
bir siyasi nutuk söylemiştir. da beynel~il~l ~mumi siy~t. hak
Bu nutukta bugünkü Ata- kında kendısıne ızahat vermıştir. 
türk · "' ··minin etraflı Atlna ve bütün Yunan matbu-

. sıyası reJı atı Tevfik Rüştü Arasm Atina 
hır tarifi vardır. styaretlnl büyük bir ehenmıiyet-

Şlikrü Kayanın izahına göre Türk le tebarilz ettınnektfldlr ve bey-

Bitler Fransız ve Ingıliz notalannı 
müstacel mahiyette addeder görün • 
mektedir. Ne kendisi ve ne de Fon 
NeuraUı, bu notalan tetkik için kıta 
lanna fasıla vermiş değildirler. Bu 
notaların bugün hariciye nezareti ek· 
lammca tercüme edildikten sonra & 
Bitlere verilmesi muhtemeldır. 

Palos gemisine/en haber yol 
Hamburg, 28 (A.A.) _ Alenburg 

kum~any~ı, Bilbao'ya götürülmüı 
oldugu soylenilen Palos gemisinden, 
yeni hiç bir haber almamıştır. Palo
sun Sevillaya gitmek üzere 17 kanunu 
evvelde Hamburgtan harekP.t etmiı 
olduğu beyan edilmektedir. 

lbilletı, auıtanlann keyfi istibdadın& nelmllel siyasette Od devletin be 
.. dini taassuba dayanan idare ,ek- raber yU.rüdUğUne bu ziyaretin 
liılın tam bir tecrübeaini kendi nef • bir dell olduğunu kaydetmek • 

E vvelki gün btıflıyan kar lırhnan dün vamı ihtimali azdır • 
fiddetini kaybetmiftir. Soluk a~ma. F makla beraber kar durmuıtur. But.s•n kann de- ırtına ~ndiği için Büyükderede bekliyen 

Al~n m~afilinde lsp" nya ıle ya
pılan tıcaret ıle alakadar olan deniz 
.n~~Jiya~ k~mpanyalannın kaçakçılık 
gıbı telakkı edilebilecek hiç bir navlu 

llııde yapmıştır. Bu iradenin memle- tedlrler. 
•- vapurlar dun yollanna devam etmiflerdir • .. (Arkası 10 uncuda) 

~ti ölüme ıriiriiklediğini gözile gör- Yarm aq&m BUyijk Brltanya 
~tür. Aleyhteki kat1 hükmü en otelinde Tevfik Rüştü Aras şe- Fon Papen'ı·n 
'tı ve hazin tecrübeler neticesinde rettne Başvekil Metaksas resmi 

1 Dan tzig'te 
Tevkifler ~iftir. bir dyafet vencektlr. M 

&unun yerine tutula.cak kurtulut Ruim Şakir ÇEÇEN 3C31İStanda 
hıunu, Türk tarihinin en mUfktll • ... s· ll&ıtikaaında Atatürk göstennifÜI'· Rifat Menemencıoglu geldi ıyasi temasları Dantzig, 28 (A.A) - Siya.si mbı-
l!aık için halkla bera.ber yürllmek- Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Ara B ta, 22 Ki.nunuevvelde muhalif nas-,,. ___ ,adı ..ı~ udapeşte, 28 (A.A) - Naib Hor-

ou yolda bir gidifin umı.ıu.u ~ am riyasetindeki heyette murahhas t b bah v yonal - Alman fıritasmın katibi Al-
~krasidir. Ancak mevcut demok • olarak giden Hariciye Vekaleti umu- r!oo~i ~: oteld: P=~:end~oto- man mebuslardan Demm'i yeniden 
l'aeı rejimlerinde, milletin ~ye • mt kltibi Numan Rifat Menemenci b"ÖtUrmiiştür. İki gün ~ ~ ~a tevkif etmiştir. Bu tevkifin sebepleri 
itzıbı reyini kazanan insanlar, mem· oğlu ile diğer zevat dün sabahki eks- av esn d N .b. ece 

0 
an meçhuldür. 

l.ketı muayyen bir müddet i~ e- presle şehrimize gelmişlerdir. asın a ~ı ın Von Papen ile derıer. Bu suretle şekil itibarile .. ıda· Numan Rifat Menemencioğlu, yol ~n uzadıya görll§mesi muhtemel- 111 Dantzig Naayonal. Soeyal~t fırka-
~ ınilletin ekseriyeti namına doner. yorgunluğu dolayısile dün evinde is- dır. Elyevm Avusturyada bulunan ~m~an olup bır kaç gun evvel 
»'akat demokraSi mefhumunun ta • tirahat etmiştir. Bugün Ankaraya Daranyi • Vilabalaton gölünde bulu- tev~if edilmiş olan 2~ .kişi Dantz;g. 
ha.kkuku için bu klfi değildir. Bu ne- hareket ederek Cenevre ve Paris mü- nan Dekanyanm mll kerel işti dekı muhalefet mahafilı ile temaslar 
"1 bir rejim hakikatte bir nevi dikta· zakerelerl hakkında hUkflmete iza- rak tm• kl za ere • da bulunmut olmakla itham edilmek 
lörlUirtur. Atatürk inkıllbı ise her hat verecektir. . e ıyece eri kaydedilmektedir. tedirler. 

~~rlüiil reddeden bir re • 

Yeni "Jemoiras1 1dealim1ı 
Sancak ve 
zihniyetler A tatUrk rejimi. demokrUfnbı 

mi.nası mefhumu, tatbiki 
hakkında yepy;nl bir ideal kurmuş- Ankara, 28 (Tan ~habiri~den) -
lUr. Bu ideale göre halkın umumi ha Falih Rıfkı Atay bugun Ulus ta "San 
)ata kanşması, yalnız bir mebus seç cak ve zihniyetler" ser~e~hası altında 
blek ve ona muayYen bir mUddet i- bir başmakale neşretmiştır. Bu maka
tin vekalet vermek suretile olmıy& • leyi aynen veriyorum: 
taktır. 1921 denberi Fransız mt1messilleri-
Haık, •eri her zaman bizzat mil- nJn Sancak politikasındaki hedefleri 

"akabe ve tenkit ınevkilnde bulun&· ne oldufunu billyonız. Bu hedefler, 

'aktır. lami titllniniZ.:,::11~uı::.:3 (Arkul 10 uncuda) 
~~· . 

TAN'ı•ı. 
Yılbaşı hazırl~klan 

U.çüncü sayfamızda Yılbaşından itibaren 
neşrı~e başhyacağımız yeni tefrikalara, rö
porta3lara, yazılar, ve resimlere dair geniş 
tafsilat bulacaksınız. 

1 lstıklô.l Marşı Şaıri ' 

Cenaıe eller üıerincle taıımyor 

Akifin cenazesi 
tezahüratla kald1rlldı 

Vefatını büyük bir teessürle yazdığımız istiklal marşı 
piri üstat Mehmet Akif, dün con candan ve büyük bir 
merasimle defnedilmittir. 

[Cenaze mermimine ait tal.Uat 10 anca aaytamımtlllırJ 
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Dil Tetkikleri 

Halk etlmolojlsi 
O zerinde 
araştırmalar 

An karada 
Parti 

Murahhas
larma ziyafet 

Sahtekirhk suçluların
dan ikisi dün tevkif edileli 

Tahkikat 
Yeniden 

12 ad 17 Otba: iM Kuım: Si 
1155 Hlcrt ı~ı hat 
lftftl: il 11 Biri..,..._ 
9betı 7.15 - Oll• il.il 
8dııitl) 14.31 - ...... aut 
Y11m: IUI - t.ak: U* 

Siyaset alemi 
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ispanyada şiddetli muharebe 
oluyor Madrit kuvvetleri ilerliyor 

HükUmetçiler asilerin 
taarruzunu püskürttüler 

Londra, 28 (TAN) - Madrit cephesinin cenubunda 
§iddetli muharebeler olmuş ve hükfımet kuvvetleri ilerle
tniştir. Şehrin cenubunda da vuku bulan muharebeler 
asilerin püskürtülmesile neticelenmiş bulunuyor. 

Bugün de şehir asiler ta-~ 
rafından bombardıman edil- lngitz askeri 
nıiştir. Asiler Aragon'da ve • >J 1 

Govadel Jaloda ilerlemeler Hınt magaza a
kaydediyor lar. .... • 1 

Dün sa.hah General Varela ordusu fJnJ yagma ettJ • 
tı.un sa.ğcenahına karşı ani bir taarruz ~apmışlardır. Dün topçu düellosu da Londra, 28 (A.A.) - "Daily Teleg-
Olmuştur. Asilerin Madrit. Barselon rap~" gazetesi, :ngiliz ~taatı Hi~t 
ıt•oı bo b rdnnan1 k 'dd u· magazalarmı yagma edıyor, başlıgı 
" unu r a arı ço şı e 1 al b d ld ~ b" h b · idi Dün" A ·ı . al tan u--wnM tında Bom ay an a ıgı ır a erı 

. ası enn tı gı J.~.ı.üa ... u.Q- ektedi B h be .. Wil 
l'eai • bb" tmi F k t n~retm r. u a re gore, -

KÜÇÜK HARiCi 
HABERLER 

S antiago'da bir boks ma
çı esnasında tribünler 

Y~k_ılmış ve bir kişi ölırıüş 50 
kışı de ağır surette yaralan _ 
nııştır. 

• • E n ihtiyar Fransız kadı
nı Leombaros 108 ya _ 

şında olduğu halde ölmüş _ 
tür. 

• • H a~~s Aja.?sının bildirdi-
.. gıne gore, Romanya 

Harıcıye Nezareti, ,Adisaba
bada bir Rumen Başkonsolos
luğu ihdası hakkında aldığı 
kararını. ltalya hükCımetine 
bildirmiştir. 

. geçmıye ıe.,e us e ş. a .. a tshire alayının birinci taburuna men-
gerı sürülmüş ve tanklar pusuya duş- 300 In ·1· k . 30 40 k' ·ı·k -============= zn·· tür sup gı ız as en - ışı ı A 

uAsilş .• dU '"a.d "din --"' l- gruplar halinde Aoel yortusunun ari- nadolu 
er n ro. n en şen u.u:ı.ua f . d t .... H ' -,_ · 

1 
Lal . b d t- esın e ve yor u gunu ını magaza-

n:sı o an atinayı bom ar mıan e .. O • }) 
tiler. Halk bodrumlara iltica etmiş- lann.a.B tecadanvuzbl~rde buluFunmulşlardı~". CffilfYO 3lJ 
ti unlar ır grup ne 1 oteline 

r. girerek otel sahibine hücum etmişler, U A h • 
Maclrit mulıarebf erinin en ıicJcJef/isi mobleden bir kısmım tahrip eylemiş- m Um 1 e Y etı 

Madrit, 28 (A.A.) - Havas ajan- !erdir. Otel sahibi telefonla yardım is- Ankara, 28 (TAN) - Anadolu De-
Bmm muhabiri B. Jean Rollin, dün temiş, fakat gelen küçük bir kıta bir miryolları şirketi wnumi heyeti bu
Madrit önünde vukua gelmiş olan mu- şey yapamayınca polis müdahale et- gün saat 17.30 da Ziraat Bankasında 
liarebeler hakkında aşağıdaki tafsiliı.- miş ve mütecaviz askerleri sopa ile toplandı. 
tı vermektedir. dağıtmıştır. Yortu günü de Ingiliz Toplantıda hükfunet namına Mali-

Dünkil muharebe, payitahtın muha- askerleri cebren içki tedarik etmek ye Vekaleti müsteşarı Faik ve nakit 
sa.rasındanberi vukua gelmiş olan mu için bir takım dükkanlara girmişler- işleri umumi müdürü Omer Nazmi 
ilıarebelerin en şiddetlisi olmuştur. A dir. hazır bulundular. 
Biler, Casa del Campo yakınında kain Umumi heyet, Isviçre frangının 
Manzaııaresi aştıktan sonra şehrin H • d • t düşmesi üzerine şirketin yeni vaziyeti 
garbına doğru ilerliyorlardı. HükU - 1 n 1 S a n etrafında görüşmelerde bulundu. 
in.et kuvvetleri ise Useta mevkiinin 

f\..A 1· 11""1 F.rP-ğ)i ~irlr~tinin 

Devir ve teslimi 
cenubuna iki kilometre mesafede kAin l ."'!.I 
ıuı ııv.n.ı,.cı,~a.u !u;:u!.)'Orıar ve ou sureL-

le !si kuvvetlerffiidt sağ cenahını teh- Kon 9res1• n de 
dit ediyorlardı. 

Bu muharebe, Frankonun Faslılan, 
beynelmilel müfrezenin efradı arasın
da göğfuı göğüse yapılan çetin bir mu
harebe olmuştur. Saat 18.30 da hil
kfunetçiler, asilerin taarruzlarını dur
dunnıya muvaffak olmuşlardır. Asi
lerin Casa del Campo'ya taarruz et
tikleri zamanda hükUmetçiler de Man
r.anaresın cenubunda kain olup payi
tahta. Puent.a. de la princesa ile bağlı 
bulunan Barrio de ueıı;a'ya doğru bir 
taarruz icra. ediyorlardı. 

lngilfere sefareti Valensiyacla 
Londra, 28 (A.A.) - Madritteki 

lngi}iz sefareti, Valencia'ya nakledil
~tir. 

Sovyef fankla11 
Salama.~ 28 (A.A.) - Şimal or~ 

~SU, Potez tipinde üç bombardıman 
Y-Yaresinin Ternel m.ıDtakasmda y~ 
~ diişürüldüğü haberini bildirmektet Milislerin birçok hücumu püs
ll ülmüştür. Milis kuvvetleri muha
<I be meydanında Sovyet mamulatm-
1,,~b.-birkaç tank terkederek kaçmış. 
;;;;:ır· Asilerin hilkı1met kuvvetleri
tii diğer bir taarruzunu da püskürt
~ kıen ve hükOmetçilerin 62 ölü bıı:a-

tak kaçtık.lan haber verilmektedır. 

j · Asilerin işgal ettikleri . . 
• · . yerler temizlendi 

ıwradrit, 28 (A.A.) - Müdafaa kon-

~~n tebliğinde ezcümle deniliyor 

.!\silerin Madrit cephesine karşı 
hptrklan toplu hücum tama.ınile & -

laınete uğramıştır. Dil~an saldırşı 
~~ d 'd 8.ssa Del C.ampo mm.takasın a şı 
det .. .J. d . 
1 

. gostermiştir. Bu mmt!P\a a ~-
~ mütevali hücum dalgaları gös-

delasdan Corgne yoluna Jcadar iler 
leı:n. 
'2 1Ye muvaffak olmuşlardır .. Fak~t 
d ~aınan sonra Cümhuriyetçıler şıd 
etıi bir mukabil taarruza geçerek 

~~iJ_:r tarafından istila edilmiş olan 
~ Utun araziyi temizlemişlerdir. Gece
~ doğru Corgne yolu tamamile kur
l' l'llmış ve aravakaş. Poznelo, Hunne 
0 ınevkileri ile olan muhabere hattı 
tetıiden tesis edilmişti. Düşman a
l r zayiata uğramıştır. Yirmi tank 
ıjl;tfna.ın ettik. Ciimhuriyetçiler, Tole-

ıı Yolu Uzerin.de ve Vılla Frank ile 

Bombay 28 (Rodya-TAN) - Hin
distan milli kongresi 50 inci toplan -
tısına. başladı. Celsede her şeyden 
evvel Hindistanın yeni kanunu esa _ 
siyi istemediği ve bu kanunun milli 
emelleri tahakkuk ettirmediği ileri 
sürüldü. 

Bugün Gandi iki senelik sükuttan 
sonra ilk defa beyanatta bulunarak 
ye11iden siyaset işlerine karışmıya -
cağını söylemiştir. 

Başvekilin Ankara Vilayet 
Kongresine Cevabi Telgrafı 

Ankara, 28 (A.A) - C. H. Partisi 
Ankara vilayet kongresi başkanı ta

rafından kongrenin saygılarım bil

dirmek için çekilen telgrafa başba

kan tsmet İnönü ~ağrdaki telgrafla 

cevap vermişlerdir: 

Rlfat Börekçi 
_Ankara vilayet kongresi başkam 

Ankara, 28 (TAN) - Bazı gazete

ler geçenlerde satın alma mukave

lesi imzala.nan Ereğli şirketinin de

mirbaş ve işletme işlerinin hükfunet

çe tesellümü için İktisat Vekaleti ta.. 
rafından bir heyet seçildiğini haber 
vermişlerdir. 

Bize verilen malumata göre, mu
kavelenin mer'iyete girmesinden ön

ce böyle bir tesellüm mevzuu bahis 

değildir. Mukavelenin mer'iyete gir

mesi için Fransada bulunan merke

zin imzalanan mukaveleyi kabıı1 et
mesi 13.zmıdır. 

Edirnenin 
Belediye i şleri 
Ankara, 28 (TAN) - Edirne bele

diye reisi Ferit şehrimize gelmiştir. 
Belediye reisi burada yeni hal ve 

An.kara Parti kongresinin yurdu- mezbahada soğuk hava deposu inşa.. 
muz ve ulusumuz için verimli ve çok siyle şehir planının bir an evvel ya
değerli çalışmasını dikkatle takip pılmasını temin edecek ve belediyeler 
ettim. bankasına olan borçların birlc.c:tiril-

Partlınizin çok ahenkli ve faydalı mesi işi ile meşgul olacaktır 

çalışmasına Ankara kongresi güzel -- -
bir örnektir. Şirketlerin Tescili 

Sizi ve yüksek şahsmızda kongre Ankara, 28 (TAN) - Haber aldı-
azalarmı saygılarla tebrik eder, öz- ğımı~ göre, İktısat Vekaleti ecnebi 

.. 1 . . t kk" 1 anonım ve sermavesi eshama mün-
den ve içten soz erınıze eşe rur eri- 1

• kasim şirk tl · • t . . . . . e enn escilme aıt eski 
mi sunaıım. kanunun zeylini değiştirecek bir ka-

İsmet İnöntt nun projesi hazırlamaktadır . 
----- Bu suretle ecnebi şirketlerin müra-

Japonyada Zelzele 
Tokya, 28 (A.A) - Miijima adası 

zelzelesinin bilançosu şudur: 
1 ölü, 2 kayıp, 10 yaralı, 2 ev yı

kılmış ve 50 ev hasara uğramıştır. 

/ bnisinanın yıldönümü 
Tahran, 28 (A.A.) - Beynelmilel 

tl}J alemince tanılan büyük alim ve 
feylesof Ibnisina'nın doğumunun bi
ninci yıldönümü münasebetiyle maa.. 
rif nazırı, 1937 senesinde tbnisinanm 
jübilesini kutlamaya karar vermiştir. 

Getofe arasıruia kain mühim bir asi 
mevkiini zaptetmişlerdir. Gudalajara 
cephesinde alominos ve Salle mevki -
!erini zapteddik. 

kabe ve kontrolü kolaylaşmış ola
caktır. 

Bir milyonerin 
Çocuğu kaçırıldı 
Nevyork, 28 (A.A. )- Vaşington 

hükumeti dahilinde kain Facoma'dan 
maskeli bir haydut, elinde rovelver 
olduğu halde ve hizmetçileri tehdit 
etmek' suretiyle Milyoner Willam 
~attson'un şatosuna girerek Milyone
nn 10 yaşındaki oğlunu alıp bir Kano 
otomobille kaçmıştır. Haydut, bahçe
de bıraktığı bir kağıtta 18.000 dolar 
fidyei necat istemekte oldıııhınu hil
dirmP..ktedh·. 

TA 'ıı.ı 
Yllbaşı hazırhkları 
TA..~ Yılbaşından itibaren yeni seneye b~k yeniliklerle gir. 

mek üzere hıw70la.ornışbr. Bunla.rdan hıuıla.rmı size haber 
verebilir.iz: 

• 
CENUP HUDUDUNDA 

BÜYÜK RÖPORTAJ 
Arkadaşımız Mümtaz Faile, Cenup hududumuzaa Nusaybinden 

Paya.sa kadar karış karış dol~mış ve çok canlı büyük bir 
röportaj hazırlamıştır. 

Bu röportaj~a Cenup hududumuzun vaziyetini, hudutta yaşzyan
Jarm adetlerini, zevklerini, eğlencelerini ve yaşayış tarzla
rını bütün mahalli renkleri ve cazi.besile 'bulaca.ksrmz. 

.A.rkadaşnnız Mümtaz Failc, hudutta. bilhassa Suriyeden Türkiyeye 
yapılan kaçakçllık vaziyetini tetkik etmiş kaçakçrlarm ara
sına girmiş, onların hayatlarını görmüş, kaçakçılık hilele
rini, dalaverelerini öğrenmiştir. Bu büyük röportajda 
kaçakçıların esrarlı ve maceralı hayatlarını bütün teferru
at.ile okuyacaksınız. 

• 
BOYOK KUMANDANLARIMIZIN 

EN BÜYÜK VAK'ALARI 
TAN, Balkan Harbinde, Cihan Harbinde ve nihayet lstiklal Har

binde büyük 'ka.hrama.nlıklar göstermiş olan kumandanlan
mızm en heyecanlı ha.tmıla.nnı t.oplamıştlJ'. Bu hatıralar 

hem Türk t.a.rihinln şimdiye kadar ya.zı:lma.mış b~ok k:ah
rarnanlrkla.rmı ve zafer destanlarm.ı meydana çıkar&cak, 

hem de bütün okuyocnlann heyecanlı hir harp deııota.nı oku
malarına imkan verecektir. 

• 
KERBELA F ACIASI 

Cili.a.?J. tarihinin en hazin faciala.rmdan b'iri olan KerbeU vak'a.sı ile 
bugün arasında tam on üç asrr geçmiştir. Böyle olduğu hal
de h8.la her sene milyonlarca insan bugünün matemini tu
tuyor ve onun hatıra.sma gözy~ları döküyor. Tefrika mu
harririmiz Ziya Şakir bu hazin faciayı şimdiye kadar n~
redilmemiş yeni vesikalara. göre yepyeni bir tarzda ve çok 
canlı bir şekilde okuyucularmııza anlatacaktır. 

• 

Şair Akif Öldü! 
Bizde !;Ok adam yetişmediğini söy

lemekle bü~iik bir keramet izhar et
miş olmayız. Fen, ilim, edebiyat \"&

saire sahala.nnda ender olarak yeti
şenler, çorak bir toprakta boynu 
bü'kük açılmış bir ka\'l'llk gül gibi 
yetişirler. Onun i!;.lıı bu gibilerin kad
rini bilenler onların üstüne titrerler. 
Titrerler de neı olur? O da bir başka 
Jıikayed.Jr. 

Dün naşım t.oprağa. gömdüğümüz, 
adlll.I da yarm nis~·ana görmni~·eceği
mizl pek t.e temin edemi~·eceğimiz 
büyük Türk şairi Akif, bunlardan 
biridir. Bartarhk gibi en namüsait 
bir zeminde son Türk şairlerinin ser
efrazı olarak yetişmi~tir. Ben bu bü
yük şairle şah~en görüşmüş değilim. 
Fakat ha~·atnnda bana şiir heyeca
nım ya.,atan, sözlerile durgulanmı 

avucunun içine ahp ynğuran ye~iine 
adamdır. Akif ~-atnız lisana değil aklı 
ıtelime de t.asarruf ederek nazmetmiş 
bir şair idi. 

Atalammz \.-arhkh adamJan ha
yatlannda tebcil etme~i, öldükten 
sonra da onlara kap eden hllrmeti 
göstermeyi biufo'n çok daha fazla 
bUlrlerdi. Biz onlarm yaptıklan tür
beleri bile harap olmaktan koruya
mıyoruz. Bir kaç ~ün en·el "Tan., da. 
r~mini koydo~ımuz Gazi Osman 
Pa.-.a tür~i hnnun acıklı bf r nttnnı
nesidir. naha dün Adanadan gelen 
bir dost Zi~·a Pa.~m ordaki kabrin
den elemle bahsetti. 

Umalnn ve t~menni edelim kf: şair 
Akifin ~iirJe<rindeki sönmiyen mu
kaddes alev bizim ve bizden -.onra.
kiJerin \.iccfanlanmızı a~·dm'"'i2rak 

kr)"mf'tlere hlinnct etmenin bir in
~ıınhk 7.anırPti ve horcn olduğunu 

ilelebet gösteredursu-n. 
B. FELEK ' 

TÜRK KADINI NASIL lŞ BULUR? 
Türk kadmmm, Türk kızının iş bulmak için çektiği müşkill!b. ek- 1:--NASIL YAZIYORUZ? l 

'l'lek kazanmaık için yaptığı mıücadeleyi bu röportajda. bula-caksınız. Oıı sekizinci asır filezof l.armdlı.n 
(".$>lTŞ&.n smıfiarm derdini pek yakmdım bilen ve iyi teşrih eden meseld Rou.sseau gibi tabiatin tama-

h<l~ 2:a~ted S u t r>erviş işçi kadınların ara.sına girerek, miyle iyi .oldu.ğu düşii.ncesinde değiliz. 
tahsil etmtş genç krzlarla beraber dolaşara , 1$ 1 a.re1enne -~ 1 'Rukat llfill gibi k hodgamlığın esa.s 
bizzat iş arar gibi müracaat ederek topladığı müşahedeleri olduğımu., digergamlığm yoktan bir 
bizim gazetemiz için yazmıştır. yaratma bulımdu(juıı.ı.t dü§iinmüyo-

Lezzetle okuyaca~ız bu müşahede ve intrhalan: bekleyinb·- ruz. - Dr. Ziyaeddin Fahri, Yeni 
e Türk, 1 - 12 • 1936. 

ERCÜMENT EKREM YENt· BlR 
----------------- -
TİP YARATIYOR 
Meşhedi~ biltti~ ok~yucular tanırlar. Ercüment Ekrem.in yarat

tıgı bu tip mızah edebiyatımızın en ta.nmmış simasıdrr. Er
cüment Ekrem Yılbaşından itibaren TAN'm yazı ailesine gi
recek ve TAN için Meşhediden daha kuvvetli yeni bir tip 
yaratacaktır. Meşhediyi ve Ercüment imzasını hatırlamak, 

yeni yaratılacak tipin mahiyetini anlatrruya kafidir, sanırız. 

• 
YENi ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
TAN'm Yılbaşı için yaptığı büyük hazırlıklardan biri de Yeni Ço

cuk Ansiklopedisidir. TAN, bütün dünya dillerine çevri
len bu büyük eseri Profesör Salih Murat, Faik Sabri ve M. 
Zekeriyadan mürekkep bir heyet vasrtasile dilimize c;evirt
miştir. Bu eseri her eve her mektebe sokabilmek, her Türk 
çocuğunun okuyabiimesini temin etmek kavgusile okuyucn
larma vok paha....ma VP.rerektir. 

• 
BOYOK BiR MÜSABAKA 
Yılba.5ından itibaren bütmı karilerin zevkle ve istifade ne t.alktp 

ed~ekleri büyük bir müsa.ba.ka tertip edeceğiz. Bugün size 
bu miisabakayı haber vermekle iktifa ediyoruz. Tafsilatını 

gelecek nüshalannuzda oku~·acaksıruz. 

GÜLNARDA 
SPOR VE 
AVCILIK 
Gülnar, - Altı ay evvel teşekkül 

eden İdman Yurdu iyi çalışıyor. Ye
niden bir avcı klübü teşekkül etmiş 

ve hemen faaliyete geçerek birkaç 

gün evvel, merkez ve köy avctlan

nm iştirakfie, buradan bir saat öte
deki Çukurasma köyü mmtakasmda 

bir sür~ avı tertip etmiştir. Av, iki 
gün sürmüştür. 

Uç, dört köy halkının iştirakiyle 

her Pazar sürek avları tertip oluna
cak ve kazamız için bir 8.f et olan 
muzır hayvanların itlatma çalışıla
caktır. Bundan başka, mahir atıcı
ların nezareti altında. atış talimleri 
yapıl a.l"a.ktT?' 

Germencikte 
Tayyareye 
Yardımlar 
Aydın, (TAN) - Germencik ka

munu, tayyare ianesi vermek husu
sunda hakikaten çok çalıŞ.makta
dır. 

Hava Kurumu şubesinin yaptığı 

mütemadi telkin ve teşvik neticesi 
olarak, Mes'udiyeden Hudaverdi 
Yılmaz. Elen Güllü köyündeki 100 
ağaç zeytinini Hava Kurumuna te
berrU eylemiştir. 

Dampmar köyünden Himmet. C"~r 
nıencikten Kara Hüseyin ve Sa
buncalr Mehmedin eş~ Ayşe. bura.da 
"Altüst., denilen ıskat paralannm 
öldükleri zaman Hava Kurumuna 
verilmesini vasivet etmişlerdir. 

Birinci cümlede "düşünce'' kelimesi 
"~anaat" müteradifi diye kullanılmış. Es
~ıd~n ".düş~nce", sıkıntı, tasa manasına ge
lı~dı; şımdı de onu frenkc;enin: "idce, opi
nıon, pensce, rcflexion'' kelimelerinin dör
dünün de karşılığı diye kullanıyoruz. Bun
dan dilimiz, bilhassa felsefe dili c;ok zarar 
görebilir, vüzuh kaybolur. Bence "dü~ünce'' 
belki "rcflexion" karşılığı olarak kabul e
dilebilir; çünkıi "du~iı.nce" de, "reflexion" 
gibi bir hal gösterir, onda da bir bitme
mişlik, bir devam manası vardır 

.. I~inci cumlede ise "duşimmek" fiili büs
butu~ );':anlı.~: " ... olduğunu, .... bulunduğu
nu düşunmuyoruz", "onlar Öyledir ama biz 
ak~ımı~a. getirmiyoruz" demektir. "Fakat 
~~11 ~ı.bı d~ hodgam~ıeın asıl ("esas" hiç 
ıyı degıl), ~ıgcrgaml~gın ise yoktan bir ya
ra~ı:ı~ .~Idugu kanaatı~de (yahut fikrinde) 
degıhz demek daha ıyi olurdu. Bo"yle 
tat "b 1 d - .. d ce o sız u ~n ug~ a kalkardı. işin doğ. 
rusu Dr. ~~y~edd~n Fahri bu cümlesini 
fransızca duşun muş: "N ous ne P , Ah 

1 
b.. ensons pas 

qu~··· oyle frenkçe düşünüp türkc;e 
kelımelerle ya~maktan kurtulsak!... Frenk
çe yazsak belkı daha iyi olur. 

• 
Eğer Nil gibi bir hazineden mah· 

rum ol.sa Sudan çölüniln Akdcnize ka
dar devamından başka bir manası 
kalmıyacak olan Mısır şiiphc yok ki, 
zengindir. - Bürhan Calıit, Son Pos
ta, 28 - 12 • 1936. 

"Nil olmasa. o zencin Mısrr'm Sudan çö
lünden farkı mı kalırdı?" demek dururken 
bu karışık cümleye ne lüzum var?... Hele 
B. Burhan Cahit, "manası" derken ne kas
detmİ:i, "mana" kelimesine ne mana vcnniş, 
anlıyamadım. 

Yine o yazısında -'iyor ki: 
Etrafmı çcuircn kanallar 1•c havu::-

Zar olmasa Nil bir yeşil scrııet ve be
reket kayna.ğı değil Seyluııı gibi asi 
bir felaket membaı obırdu. 

"Servet ve bereket kaynağı ... fel ket mem 
baı ... " kclimecihkl " ..• Etrafını çeviren" de 
iyi deiil, çünkü Nil'in bir daire içine ahn
dıiı hissini veriyor. Sadece: "Kanalları, ha
vuıları olmasa Nil, servet değil, felaket 
membaı olurdu" demek daha iyi olmaz mry
dı? "Asi bir felaket membaı ... " Felaketin 
bir de itaatlisi, kanuna uyanı mı var ki "a
si" diye tasrihe lüzum gorulmi.ı:ı? 

Yeni Tuz 
kanunu 

AHfEŞ 1 

Ankara, 28 (TAN) - Aybaşından 

itıbaren mer'iyete girecek olan yeni 
tuz kanununun tatbiki ı:ıcklinc ait ta
limatname hazırlnndr. 

Çamaltı fabrikası bugünlerde piya
saya ince tuz çıkarnııya başlıyacak
trr. 
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1".a.hkemelercle 
Tam onüç 
hırsızlık 
suçlusu 

Müddeiumumilik yedinci sorgu h!
kimliğine Yugoslavya tebaasından 
Bayram oğlu Dursun adlı genci tev
kif ettirmiştir. Dursun, mesleğinde 

hırsızlık rekorunu kırmıştır. Tamam 
on üç yerden ve müesseseden eşya 
çalmıştır. Bunların hemen hepsini 
itiraf etmiş ve çalınan eşyanın birkıs 
mı da meydana çıkmıştır. Dursun, 
birçok suçları arasında Kantarcılar· 
da Osmanın kahvehanesinden bir 
pardesü, Kadıköyünde Mehmedin kah 
vehanesinden birçok eşya, Çengelkö. 
yünde perükar Tanaşın mühim mik 
tarda parası ve eşyasını çalmıştır. 

İsmail isminde birisinin 70 lirasını, 
Galatada Boğos Pehlivanyanın dük -
kanını kırmak suretile elbiselerini, 
Utüsünü, tabancasını, Erenköyde Ah 
met Hamdinin gazinosundan elbise, 
Galatada Mığırdıçın dükkanını kır • 
mak suretile birçok eşya, Ortaköyde 
1smailin aşçı dükkanından para ca • 
ket, Bcşiktaşta kahveci Kadrinin dük 
kanının asma ·kilidini kırarak eşya, 
Usküdarda kunduracı Yaninin da • 
mını delmek suretile ayakkabılarını, 
Usküdarda Abidinin kahvesinden el· 
bise çalmıştır. Dursunun şimdiye ka 
dar çaldığı para ve eşyanın miktarı 
beş bin lirayı aşmaktadır. 

iki Hırsızlık Suçlusu 
Mahkum Oldu 

Fatihte Atpazarında Mehmedın 10 
numaralı evine geçenlerde iki hırsız 
girmiş ve birçok eşyasını çalmıştır. 
Dün bu iddianın suçluları asliye dör 
düncü ceza mahkemesinde sorguya 
çekildiler. Bunlar Mehmet Ali ve Me 
cit adlı iki gençti. Mahkeme, suçu 
sabit gördü. Mehmet Aliyi 1,5 sene -
ye, Mecidi de altı ay hapse mahkum 
etti. Suçlular tevkif edildiler. 

Palto Hırsrzlığı Davası 
Dün Sultanahmet Sulh birinci ceza 

mahkemesinde Ragıp isminde bir hir 
srzlık suçlusunun muhakemesine de
vam edildi. Ragıp Selamet ve Musul 
otellerinden palto ve elbise çalmak -
tan suçlu idi. Ragıp yakalandığı za
man kendisine Ankara hukuk fakül
tesi talebesi süsü vermişti. Mahke -
mede bir palto vardı. Paltonun ken -
disine ait olduğunu iddia ediyordu. 
Hakim şahitlerin ~ağınlması için mu 
hakemeyi talik etti. 

8ay1art 

• ' Teksayt~ Tekaayt Ekstra ıizi İıeP 
tehlikeden kol"l.lyor. 1, 3, 6 ve 12 lik 
ambalajlarda eczanelerde bulunur. 

Rolls-Razor 

DUn Mahkemede 
bir suçlunun 
sar' ası tuttu 
Dün meşhut suçlara bakan Asliye Dördüncü Ceza 

mahkemesi bir eve tecavüz etme ve sövme davasına baş· 
ladı. Davacı yerine Beyazıtta Dibeklicami sokağında 18 
N o.lı evde oturan 18 yaşlarında Latife ile ayni evde otu
ran hamal İsmail geçtiler. Suçlu da Beyazıtta Cümhuri· 
yet caddesinde kahveci Çemişgezekli Mehmet Tokgözdü. 
Erenköyünde ahçılık yapan Mustafanın kansı Latife da
vasını şöyle izah etti: 

- Ben Mehmetli Beya-1 
zıtta Em~nenin evin~.e ~tu· 1 Bir Kadın 
rurken bırkaç defa gordum. •• 
Fakat kendisile hiç konuş- Uç Aya 
madım. Yüz yüze gelmedim. 
Dün gece bize gelmiş. Elin- Mahkum O 1 d u 
de saldırma varmış. 
Kapıyı çalmış. Kapıya komşumuz 

İsmail çıktı. Ona bu kötü kadını evin 
de tutma. diyerek benim için birçok 
küfürler savuruyordu. İsmail onu 
birinci defasında atlattı. Fakat, o sa
at sekizden on ikiye kadar dört defa 
kapımıza geldi, tekmeledi. Sonra İs· 
maili de ölümle tehdit ediyordu. Bir 
aralık evi yakarım diye bağırmrya 

başlayınca ben arka kapıdan merke
ze koştum. Polislerle geldik. Kendi· 
Bini yakaladık. 

Bundan sonra İsmail de şikayetini 
ayni şekilde anlattı. 

Suçlu Çemişkezekli Mehmet Tok -
göze sıra gelmişti. O müdataasmı yap 
tı: 

- Bay reis ben 305 doğumluyum. 
tstanbulda emlakim, akanın, bPş ço
cuğum da var. 

Reis sordu: , 
- Canım biz sana ~mıtıuu yoktur 

demiyoruz. Bunu niçin yaptınız, di • 
yoruz. Mehmet cevap verdi: 

- Ben yapmadım. İftira ediyor • 
tar. Latüe koca.lı bil- kıldın tioği.J.dlı.. 

Annesi benim ve garsonlarımın ça -
maşırlarmı yıkardı. Besbelli benim 
Latifenin evine geldiğimi istemiyen 
tsmail böyle tuzak kurmuştur. · 

Dinlenen şahitler, davacıları teyit 
ettiler. Reis: 

- Oğlum bunların hepsi de mi if
tira ederler? Sualini sordu. Mehmet 
Tokgöz, birdenbire bir çam gibi yere 
yuvarlandı. Yuvarlanırken de bir din 
leyicinin Ustüne dtiştU. 

Reis, mahkemeyi tatil etti. Dinle -
yiciler arasında bulunan bir doktor 
derin ihtilaçlarla kıvranan ve ağzın
dan köpük saçan suçluyu muayene 
etti: Sarası tutmuştu. Mehmet ayıl
dı. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Yine 
suçlu yerine geçti. Reis: 

- Mehmet, oğlum senin saran tut 
tu. Daha bazı teyler soracağız. Cevap 

Diln asliye dördüncü ceza mahke
mesine peştemallı bir kadın suçlu o
larak getirildi. Adı Naciye idi. Bir 
ay evvel Yedikulede Mustafanın e -
vinden çocuğun beşiğindeki nazarlı
ğını ve yirmi altınını, başka bir ev
den de elbise çaldığı iddia ediliyordu. 
Altın ve nazarlık üstünde bulunmuş
tu. Fakat suçlu delilik iddia ettiği 

için Tıbbı adli müessesesine gönde -
rilmişti. Müessese kadının akli vazi
yetinde cezaya ehliyetini bozacak bir 
şey bulamadığı için iade etıhişti. Re
is kadına suallerini sormıya hazırla
nırken o peştemalmı gösterdi. Ve 
masanın üstüne kocaman bir su 
bardağı koyarak devam etti: 

-Ah kocam yok mu, Allahtan di
lerim ciğerleri ağzından gelsin. Beni 
hep o yaptı. Ben hırsızlık yapmadım. 
Komşumuz kadınla ayni kumaştan 
elbise almıştık. Ben onun evinden ken 
di elbisemi aldım, onunki değil... Be
nim elU tane sabıkam varmış, dedi • 
ler. Kanım katlim hela.I olsun, siz ne 
istersen iz onu yapınız. 

Müddeiumumi, teczivesini istedi. 
Bundan sonra mahkeme müzakere -
ye çekildi ve sonra da Naciyenin 3 
ay hapsine karar verdi. Naciye bunu 
dinledi çıkarken gülerek bağırdı: 

- Bay reis, Allah millete zeval 
vermesin. Milletin ekmeği çok, ye -
rim Uç ay yatar, çıkarım. 

Karadenizli Talebenin 
Çayı 

"Karadeniz talebe bİrliğinin bu -
elin saat 16-20 ara.cıında Eminönü 
Halkevinde vereceği tanışma çayına 

Karadenizli talebe davet edilmekte -
dir. 

veremezsin. Müdafaanı yapamazsın. 
Muhakemeni üç gün sonraya talik 
ediyoruz. O gün gelirsin, dedi ve ken 
disini serbest bıraktL 

Yusufun ve Muazzezin hayattan bir tek istekleri 
vardı: Beraber olmak ... 

Ye şimdilik beraberdiler. 
4 

Kıymetli bir 
Musikişinas öldü 

La~inski 

Konservatuvarın kıymetli muallim

lerinden La.şinski dün akşam ansızın 
vefat etıniştir. 

La.şinski aslen Salizburgludur. 1885 

tarihinde Salizburgda doğmuştur. Dk 
tahsilden sonra yine Salizburgda M0-
zarlın namına yapılmış olan Mozar

teum musikisi akademisinden diplo

ma almıştır. Uzun müddet Viyana
da ve Rayhinberg tiyatrosunda, Var
şovada ve Moskovada müteaddit or

kestra şefliklerinde bulunmuş ve ver

diği konserlerle şöhret almıştır. 
1919 da Istanbula gelmiş ve 1929 

da Konservatuvarda açılan keman 
muallimliği müsabakasında birincili
ği kazanmak suretiyle tayin olunmuş
tur. Vefatı Konservatuvar muhitin
do ve kendisini tanıyanlar arasında 
btiyük bir tesir uyandırmıştır. La.şins
ki'nin ölümU Istanbul musiki hayatı 
içinde büyük bir kayıptır. 

lktısat Fakültesi Merasimle 
Açılacak 

Yeni kurulan Iktisat Fakültesine 
dil.t'\rJA'"' 'f.1:hn .--.- 4-.n..J--.ı.--. t...-.-ı..__ ..ı.....__ 

lanmıştır. Fakülte gelecek hafta me
rasimle açılacaktır. 

ŞEHiR fl\'ATROSlı 

DRAM KISM 
111111\\\lll'ı\l\I 

1 ill . ..lll ı Bu akşam 
20.30 da 

SVRTÜK \111111111 
1 

sr=~ıo T•"" TROSU Operet kısmı 
Yarın akşam 

20.30 da 
Leyfı!l ve Mecnun 

Ve 
14 de 

ÇOCUK TIYATROSU FA TMACll<. 

Rolls-Razor 

*----------------------------~ 
Garden-Maksim 

Herkes tarafından sevilen iki büyük salon 

1937 yılma girerken bütün müşterilerini zevk içersinde y~atmak 
-için konfor,. kotiyon ve zengin sürprizlerini hazırlatmıştır. 

ik i müzik birden 

25 Aranyossy Rajko 
Orkestrası 

Tam b ir yeni program 

Masalarınızı hemen tutunuz. 
Telefon: Garde11: 42690 ... M.aksbn: 42633 

'-----------------------------
Sinemanın en parlak iki yıldızı: 

CHARlES SOYER 
ve 

Cl.AUDET1E COLBER 1 
Nefis bir aşk filmi olan 

AŞKIN UY ANIŞI 
Şaheserinde buluştular. 

Pek yakında NEl.EK'de 

1 • Yarın matinelerden itibaren Y 1lD1 Z Sinemasmda • 
FREDERIC MARCH en güzel eseri 

ÖLÜM PERiSi 
Hakiki bir Aşk Romanı 

Bugünvebugece ÇAPKIN GENÇ sonolarak 

~------------~· , 
- Parlak bir muvaffakıyet: 

F R E D A S T E f R E ve Q 1 N Q E R R O Q E R S 

FiLOYL-' c!~liifıEDELiM 
filminde bu hafta SA K A R YA Sineınasmın 

•••vasi salonunu her seansta tamamen doldurmaktadır. I 

ROLLS- RAZOR 1 
T ırat bıçakları 

Meaeleıini 
Halletti. 

MeJheri ve meccani tecrübe mahalli: 

Yegane acentaları bulunan: 
P. BEHAR 

lal caddesinde 319 No. da Galatada, Voyvoda HAZAP1S 
Beyoğlunda istik-

caddesinde 38 No. da .................................... .,, 
km onlarla kavga etme?,, 

Diyordu. 
Salahattin Bey hemen ertesı günü ~usuru yanına 
ala.tak hükumete götürdü. Kendininkine bitişik bir 
odaya soktu, pencere yanındaki bir masayı gösterdi 
ve içerde bulunan diğer iki kişi ile onu tanıştırdı. 

Fakat bu ne kadar böyle devam edeceKti? f.Iayat· 
Jarmda değişmesi icap eden bir şey olduğu muhak· 
kaktı. Hasta babanın ekmeği daha ne kadar yenebi
liroi? Şahindenin gitgide bir yılan gibi parla.mıya 

başlıyan gözlerinin kamçısı hiç Yusuf un üzerinden 
eksilmiyecek mi idi? 

MEMLE KET RO MANI - 47- SABAHATTiN ALI Bunların ikisi de yaşlı başlı adamlardı. Kaymaka.• 
mı görünce doğruldular ve diz kapaklarına kadar 
lnen cübbe bozması ceketlerinin önilnU kavuşturdu• 
lar. Birisi teneke çerçeveli gözlUğünU çıkarıp eline 
a.ldı ve Yusufa işaret ederk: . Ne yapmalı? 

Son aylarda mütemadiyen kafaamı dolduran ve 
bir türlü cevabı verilemiyen bu sualin yine beyninde 
zonklamıya başladığını hissediyordu. Butığı yerin 
e.yaklarının altında sıkı durduğunu hissedememek, 
hemen yola çrktlacakmış kadar eğreti bir bayat ya· 
şamak ne azaplı şeydi? Şahinde gibi bir kadına: "Ka
zrk kadar herif evde oturup ekmeğime ortak olu
yor!., dedirmek uzun müddet çekile~i1ir mi~.di? 

Yusuf hayatında bir gün bile kendinden şuphe et
memişti. DUnyada her şeyi yapabileceğine inanIJ:'~r, 
gelecek günlerden korktiıuyordu. Onu üzen bu gun· 
dil. Devam etmemesi icap etiği halde sürüp giden bu 
hayat onun nefsine olan itimadını da kemiriyor v.e 
içinde şüpheler uya.ndırıyordu. Ba,ıan kendi kendi· 
ne: 

"Niçin ben hiç bir ,ey değilim?., 
Diye sorar ve buna kandıncı bir cevap bulup ve· 

rem ezdi. 
Kendisinin dünyaya bir iş için geldiğini müphem 

bir şekilde hissediyor, fakat bu işin ne olduğunu bil
miyor ve etrafında kendisine "bu benim işim!,, de
dirtecek bir şey göremiyordu. 

Yusuf bunları tahlil edecek seviyede olmamakla 
beraber, "yerini bulamama,, nm azabını blitiln tefer
rüatile duymakta idi. Bu his herhangi bir işsizliğin 
yerdiği can sıkıntısı veya endişeye benzemiyor, insa.-
11.ı gözle görillür bir ,ekilde eziyor ve onda y&V&f 

yavaş hayatta lüzumsuz olduğu kanaatini uyandın. 
yordu. Kendinde herşeyi yapabilecek kuvveti gör
mek, sonra yapılacak hiç bir şey bulamamak ... Tü· 
kenmek bilmez bir sabırla bir meçhulü beklemek ... 
Ve nihayet btitUn bunları sisli bir havadaki ağaçlar 
gibi belli belirsiz, karışık bir şekilde hissetmek ... Bu 
uzun zaman dayanılır şeylerden değildi. 

Sallhattin Bey de Yusufun ne kadar üzüldüğünü 
!!eziyor ve bunun sebeplerini bir dereceye kadar ta
yin de ediyordu. Alevi köyünde Yusufla. konu,urken 
söylediği gibi bir çift atla bir yaylı araba almayı dü
şündü. Fakat kızını bir arabacı karısı yapmıya şa. 
hindeyi razı edemezdi ve bunu kendisi de pek iste
miyordu. Birdenbire evin içini saadetile dolduruve
ren, ince vUcudü ve pembe yüzüyle babasını kapı • 
dan ka.rşılıyarak onu bu yaşlı demlerinde bir genç
lik havası içine a.tan kızını daha münasip bir yaşa
yış içinde bırakıp gitmek emelinde idi. 
Ywıufu da bir arabacı olarak tasavvur edemiyor, 

fakat ne kadar uğraşsa başka bir ~ey olarak tuav. 
vur etmiye de muvaffak olamıyordu. Uzun zaman 
bu halin devam etmesini doğru bulmadığı için bir 
gün ani bir karar verdi, damadını kendi yanma, kay
makamlığa tahrirat katibi olarak tayin ettirdi. 

Evvela n:ıülazirnlik şeklinde olan bu tayini bir 
mUddet sonra asalete çevirmeyi dUşünUyordu. Bir 
lş bulduğunu Yusufa bütün muamele bittikten, Balı
kesirdeki mutasamflıktan cevap geldikten sonra 

bildirdi 
Yu.su! evvell fqtrdı. Böyle bir şey senelerce dil· . 

şünse aklına gelmezdi. Babasının kendisine bu yolda 
bir şaka yapmıyacağını bilmese inanmıyacaktı. 

Dk söylediği söz, teşekkür yerine: 
"Ben ne okuma, yazma bilirim ki bu işi yaptın?,, 
Demek oldu. Babası gülerek cevap verdi. 
"Bildiğin yeter, üst tarafını orada öğrenirsin!,, 
"Sen bilirsin baba ... Ben gayret ederim amma ... ,, 
1•Elinden yazı yazmak geliyor, ilk zamanlar ben 

eöylerim, sen yazarsın, sonra yavaş yavaş alışırsın. 

Bizim tahrirat kalemindekiler iyi insanlardır, sana 
yardım ederler.,, 

Yusuf sesini çıkarmadı. Artık hiç bir şey ona ya
pılamıyacak gibi görünmüyordu. Dünyanın en zor 
ve karışık işi bile bu bekleyişten daha kolay ve ay
dmlrktı. 

Muazzez kocasının hükumete memur olduğu hava
disini duyunca sevincinden çıldıracaktı. Yusufun 
boynuna atıldı ve ona saatlerce sualler sordu. 

"Ne zaman başlıyacaksm ?,, 
"Kimin yanında çalışacaksın?,, 
"Maaşın ne kadarmış?,, 
"Ah, gelsem de seni kalemde görsem!., 
"Akşam üstleri öteki memurlarla beraber cıoner

sin değil mi ? ,, 
"Yazacağın şeyleri bana da getirip okur musun?,, 
Yusufun cevap vermesini beklemeden aklına ge

len başka bir şeyi soruyor, 
"Ha, söylesene!,, diye onun çenesini tutup sarsı • 

yor, biraz sonra yerinde boplıyarak: 
"Artık hep efendJlerlP gezip dolaşacalulm ha? Sa.-

"Buyur, otur, efendi oğlum!,, dedi. 

SalB..hattin Bey gülerek: 
"Göreyim seni Ha.sip Efendi!,, dedi. ,.Bizim dama.

dı az zamanda öyle bir yetiştir ki kaleminden kaıı 

damlasın! ... ,, 
"Sayenizde inşallah Beyefendi!,, 
''lstidatlı delikanlıdır ha, kalem tutmıya pek alı· 

şık değildir amma. bakmayın!,, 
Eliyle mütemadiyen başındaki kalıpsız yağlı fesi 

düzelten diğer ihtiyara döndü: 
Nuri Efendi, sen de himmet et te bizim Yusuf• 

acemilik çektirmiyelim !,, dedi. 1 
Nuri Efendi ağzının içinde bir şeyler yuvarladı fa· 

kat ne söylediği anlaşılmadı. Yusuf lokanta mua.JJ• 
na benziyen ve dokundukça sallanan ma.aanm batı• 
na. geçti, SalB..hattin Bey ona: , 

" Bir diyeceğin olursa bana gel Yusuf!,, dedi ..,e 
çıktı. 

Yusufun. başı döner gibi oldu, gözlerini kapadlı 
iskemleyi yakaladı ve el yordamiyle oturdu. 

Nerdeydi? BUPaya. ne yapm.ıya gelmişti? KarşıSJll" 
dakiler kimdi? Bütün bunların cevabı kafasından U" 

çup gitmişe benziyordu. Gözlerinin önü sisleniyor 116 

kirpiklerinin arasından önündeki masayi görüyor " 
du. 

'(Arkası varl 
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~~~g~te Anadoludan lstanbula ı Tarihi Dedikodu 1 
Abdülhamit Jön Türk 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman B • s h Ak v ?an'ın hedefi: Haberde. fikirde, 1 r eyya . ı ·n 1 a r 
'-te1de temiz, dürüıt, aamiml 
~. kariin gazetesi olmaJ• 

H atırlar DllSIDIZ f !Ebüzzlşa 

Tevfik merhum, meşrutiyet 
ipUdumda, Şlnaafnin Tasvirlefki • 
nnı yen.idea Defle başlamq, ve gaze.. 
teelae en blrin.cl ve ea güuf bir tef. 
rika olmak üzere .. Yeni Osmanblar'' 
tariJı.lnj ~tı. Bu tarih kitabında 
yazıldığına göre, İsvlçrede .. yeni 
Osmanlddı" yapıp ta bunalan pJr ve 
mutasavvıf Ziya Paşaya İst.aııbuldan 
bin san altın gelmiş. Ziya Paşa ve 
arkad&§lan bu paranm tl:imden geldi
ğini bir türlü anlıyamamışlar. 

çah9maktır. 

Giinün Meseleleri 1 

i\kifin ölümü 
au yıl kaybettlğbntz bttyttk sima

- arasına ~ Mehmet Akli de 
~ Dün de onu ebedi medfeaJne 
1ııtlbn etmenin elemini tattık. 
Akıt muhafua.kir bir adamdı. şı. 

laterb;de dfnf terennttm etmlftl. Fa. 
'-t l&(rllkte, halk piri olarak, btt
tlta devrlmfz 18frierlııbı ttstibıde yeri 
~. Onun ea büyllk hizmeti, 'fttr. 
llbı İstlkW Marşmı ya:mul olmaaq· .. 

llebmet Akif haya.tının IOD za. 
1111anıanm hasret ve datlssıla içinde 
~lrdl. Vatanın tstlkW Marşını 
"-nş bir fafrln o vatandan makta 
"'''"MI kadar btiyUk bir acı oJa.. 
l!Qaz. Bu sebeple de onun en bttyiik 
~ yfne DU topl'llkl&rda ruhunu 
,..._ olmasıdır. 

• • • 
!\fısır ve Fas 
&ibi yapalım 

Mllllr Maa.rtf Nazm Mehmet Mil 
Anuba Mısırda IOD MllUUIJarda f&" 
hlrlerl ~ yeal IDtaat mil· 
ltaeebettle JUdılı bir melrpJede di-

'OI' ki: 
"Bir Mld Arap muaJı ftl'dır. Ba-

bkçmm biri ienlz keınarmcla oraya 
dalgalana getlrdfğf bir unc1ık bulur. 
Açar, lçhıdell, bir emedeınberl oraya 

bpatıJmlt ol&n bir ifrit --· lfl'lt 
8'itMı9t blD' bJmu baftlamr ve 
lıbU ..,ara bir .nıhıt gibi htlttbı 
lllfllbWıetln ttıertnf kaplar. 

Son günlerde, Nilln sahillerinde 

"' Ehramlann gölgelerinde aankl 
lılr ifrit, bir f;lıtdnlik lfrltl ........ 

~tir:'!~~-"'·-.~ .. 1'ltt 
~- Çönkil Kahire ~ 
reı çhtdnlepıektedfr Ve bu )öyle 
-..... edene onu Şarkın lnclll Po 
,_, ona giU.elliğiııi veren berpyl 
Qybedecektlr. 

"Baldka.taı Kahlreye gelen bir 
"nah ne görecekf )lnın9 dev btn.
larıa dolu, bedii bir formUJe dayan· 
lllryua, çirkin ve hmmiYetlnl by· 
'-nll ,pliıım ve JıerkMID keyftne 
~ inkişaf eden bir tehir mlf 

"8eyyablan bll'llJnthm, ne mglml-
t.t. ne lkUmbnlze, ne Adetlerlmbe a
hla, totuk ve .-U man!eketler lolB 
'-aal'Wr edllmfş olan modern mi· 
~ ve mtthendlı!ılerimfzln •ttfll 
lılt tekflde kopye ederek caddelerl
lllbe, nıeydalllarumza verdikleri bu 
)'eqesak ve çlddn manan. ~ 
~ gözlerimüi tırmalamıyor mu.,, 

8u yamdan Kahire kelimesi çıka
~ zanneders.lnJz ki Mı811' Maa-

Eski bir itikada söre 
taşı toprağı altın 

olan İstanbul, şu aylar 
içinde tam kadrolu bir iş
siz alayının hücumuna 
uğradı. Bu i&Sizler arasın
da, bütün sermayesi bir 
koltuk değneğinden iba
ret olan, kan tüküren ve
remliler, avuç açıp dile
nenler var. 

Kış afzmda; bir lok
ma ekmek parası için yol
lara dökülen bu düıkün 
insanlar, kaldırımlarda, 
aç, çıplak haftalarca · sü
ründükten sonra; Beledi
yenin kapı tokmağına, 
cankurtaran simidi gibi 
yapışıyorlar: 

- Buraya geldiffmize plpıan 
olduk. Acıym h&ltmiz.e de bizi ge
ne memleketlmlze gönderin! diye 
yalvarıyorlar. 

Fa.kat belediye de ne yapa.biltr? 
Dilenci bir detfl ki fekerle beelealn. 

M emurlar, gilnlerlnln bent.en 
birkaç saatini, .. taknı hal" 

fımtıhaberlerine cevap yetlttlrmek 
ile geçiriyorlar. le aramıya ge'ea· 
lerin hepsini, memleketlerine gön· 
dermek için avuç dokıau pua ister. 
Kendi yafile kavnılan beledi it, fa. 
kir bUtçeainden bunlara nekadar. 
cık bir yardım yapabiJlr~ Tabii, 
çofunu memnun edemiyor. Pek 
muhtaç olanlan Denlzyolları Ida • 
reıine, yalvanp yakararak memle
ketlerine parasız gönderiyor, ama, 
gidenlerin yerleri bot kalnıtyor. Her 
ll1D alan üm, yaiJeri pli,yor. 

,.,,. ' 1 ..• 
s..ar hatır b.fmarak. .. 

IediYt refa muaYfnl Ekremln oda. 
ama girdi. Elleri cılk yara içinde .. 
Jıluavfııhı mıaaıma bir Uğıt bıra· 
kıyor. Kf.iitt.a ne yazıh oldujunu 
görmUyonım ama, bur1.ya ae iBte
miye geldifini yaralı ybt1nde oku-
yorum. 

lnler gibi bir lelle: 
- Adanahymı, diY9 l&e baeılr· 

yor, Izmltte idim. On.da ninemle 
bfrllkte ofııruyorduk. Ninem, p. 
~de öldtl. Ben yalım kaldım. VQ. 
cudUmde hlrtalmn oıbanlar Olktı. 
Bakırlmak l9fn fatanbula pldfm. 
Hastaneye yatırmadılar: 

_ :sunJa.r, pislikten olmut ya. 
radır! Biz bakamaym, dediler. 
Şimdi 90kaklarda ıdlrUntıyorum. 

_ Adm ne senin? 
Merhamet dilenen gazlerlnde ldl

çlik bir Umit ıııfı parlayıp aöndU: 

-- ()iman! •• ~ .. ~~n tstanbolun bagt1nktl ac!1 
:""'illi a.nla...,,,or. Burada da ayni::;:· 
lıl....::" -J .-ı pnua· _ Niçin bir yer bulup çalllDlJ· 
~ ayal zevkslzllk ve a,,-
~ '§ehrl bir ifrit gibi lstlli et- yonun 
""-- Tekrar o durgunluk hail avdet , l[_Or muf _....._... 

.:'lllnr Maarif Nazın bu -v_.,, .. -
~e kalmıyor, onu tedavi etmi· 
>e de teşebbüs edfyor ve btttlln Mı· 
..... 8&l'k ve Gaı1» mtmarlan arasm· 
' )'eınt Mııır mbnarislni teşblt et
~ tbere bUyttk bir mü~abaka 8(1-

~r. Yeni Mısır JDhnarlslnl tesblt 

~ kabillyetlerl mtteerreltı ~~ 
mimar ühmıdls ve an-er 

t-. nıtlrekk~;bir de komite tefldl 
~or. Şehirde ancak boluaar.ak 
roı...w deJıllhıde lnşaeta mUsaade 
'dlbne.1n1 teklif ediyor. 

ltısaı olarak ta General LeaD· 

etti: 
_ Nerede çalıp.yun? Bu çrban-

ıa.rta beni kim yanma ahr? .• 
HenUJI mektep c;afmda bir ~k. 

Acmdıncr hareketlerle il.Dem tut
muş bir adam fibl muavtn.ın 1wşt. 
smda ıavramp duruyor. Bay Ek· 
rem, uzattıfl klğıd& blr 19yler ya
zıp eline verdi· 

- Al bunu... Gött1r l!hh!yeye. 
SU& biru_para veneeldw, dedi. 

Para Ilfrm duyunca. p!erfnin 
içi ıtılere'c. le1lm bile ~ 
uzaklqb. 

~ Futa yaptılı tatbikatı gös· 

~or. Fran&IZ GenerallDln .ı:;: A rur çok pc;medell, tlc; çocuk 
teqblrler ayeslnde Fu h_..tye ımam bir bdDl ftlri girdi. 
"e dzelltğlni kaybetmedPn yenUeff- Çocuklarlll biri lcucafmda, ötekiler 
~. ÇUnldl orada maJıalHn Odtm iki yanında, anatarmm e~erlnl 
'ttı ~ p;rtlarma uypn o1JNY88 tutmUlt muavinin ajmndan çıkacak 
~ mlisaade edDmemlştlr. cevap b8lfyorldl. Bay Ekrem: 
~ Maarif Nammm bu bare- U8Ula: , 
~ bizim için de ömek olablllr· _Ne lltfyorBWluz? diye llOrdu. 

lstanbulu buglin sttrllldenmekf.e Ne l8tiyecekler. Uç gilndenberl 
~.t... .. 1rldnllktell koJ'bl'll1&k ~-.1r1 ... medrele 
L._ ...... ~.: .. :....M ---= p1&nmm açmıtla.r . ..-...-ar, 801§ .... 
'all J-.ua ~-- UJIUUIU odumda titretlyorlarmJI. Blru eke 
hNnuş olması kU1 değlldlr. Bir ta- mek, bfru ela Jr.8mt1r paruı.. Bay 

~ plin VR.nıbrkea, bir taraftan ------------..,-r ~ve h-
b6y1e bir mUsabab ' eti- -, mtttl8tMbel fe1ırba ...a kalfa-
uhm iklimine, eoğrafl ~ lal' ellDde Wutp ..,._.. 1111111 .. 

# lothnal ve lktmadl ~!.!.._.... .......,. oı.. 
...... -- uypn bir fo""'1 ......---

lunlardon limi lıas#at/11 hastaneye yatmai ister, Umi iı hulamamııtır 
para ister. Kimi çıplaktır üstboı is#er. Kimi soğuk.tan ti#rer odun isler/ 

Belediye hastanelerinin yüzde ellisi Ana· 
doludan gelen hastalarla doldu. Onların yü· 
zünden İstanbullu fakir hastalara yer bulu· 
namıyor. Belediyeye hergün sabahta!\ akşa· 
ma kadar belki yüz, yüz elli kişi müracaat 
ediyor. Ne gariptir ki gelenlerin çoğuma· 
halli belediyelerden kağıt alarak geliyorlar. 

alıp geliyorlar. Villyetlere, beledi· 
yelere, üat üste tezk reler gönder
dik. Bu zavallılan, kış kıyamette 
yola çıkarmayın, dedik. Fakat, 
dinletemedik bir tUrli1... Seyahat 
serbestisini de tahdit edemeyiz ta
bit.. lstiyen, heybeıinl koltuğu al
tına alıp, bilet parası vermeden va
pura biniyor. Şimendiferle gelen • 
ler, pek az. ÇUn.kü, trende biletsiz 
bir yolcu görilldü mil, ilk istasiyon-
da atarlar dıpn ... Fakat vapur öy
le değil. Rahat rahat Istanbula ka
dar geliyorlar! 

Belediye hutanelerinfn yUzde el
lisi Anadolciıdan gelen hastalarla 
doldu. Onların yUzUııden, Iırtanbul
lu fakir hastalara, yer bulamıyo • 
JUi. 

MaUll olanlan Dlltldhıler Yurdu· 
na (Daı'1illcerıe. yatmna.k akla ge
lebilir. Fakat buna. eldeki nizam. 
name mUu.lt defil. DarWl.cezeye, 
ancak Istanbullu dtltldl:qlerl kıa· 
bul edebfllyonız. 

- Iatanbulda Ana.doludan gel· 
mlı nekadar ipiz adam var acaba? 

- Tahmlnt bir rakam dahi aöy
llyemem. Çl1nld1; gelenlerin hepsi 
burada kalmıyorlar. Bir kıBIDJ gi
diyor, bir kımm geliyor. Kararla
madan bir 14'Y söylemek llzımsa, 
tsta.ııbulda herglln için 2000 • 2500 
lplz adam var. 

- Dilenciler için alman tedbir
lerin faydalı görllldtl mu? 
-Çok ... hem pek çok! .. Çalışmak 

mecburiyeti bu adamlan dehşetli 

Devir iki defa değiştiği halde blle 
Ebüzzlya Tevfik Bey ölünclye kadar 
bu sırra vikıf olamamıştır. 

• AH Suavi 1286 da Pa.rlste neşret-
tiği taş basması "Ulftm" gazetesin
de, Loodrada çıkardıp Muhbir ga. 
zeteal paketlerinin bir Franam töc
carm etYB debklerl &l'Ulllda tıtaa
bula kaçak olarak solmldntunu anla
tır. Ya acaba o bin lirayı Ziya Pll§&
ya gönderen meçhul ıtahıs kimdi ve 
ne vasıta ile göndermişti f Acaba Ali 
Suavlnln Muhbir put.esi paketkd 
hangi Franlız ttlccamı eşya d8'ıdderl 
arasmda İstanbul& solmluyorduf 

O bUn Orayı Prens Mısırb Musta.. 
fa Fazıl Pafanm daveti üzerine Lon• 
draya gftmlf olan Şair Ziya Beye 
netrlye.tmda devam ederek AbdtUAd· 
zl yıkmak .. Şehzade Abdttlbamlt 
gönderdi ve Fransa "Monsleur 
Khttn" vuıtulle gönderdL 

Ali Suavlnln Londracla butmbp 
''Muhbir" gazeteleri paketleri, ~ 
denkleri arasında paket ballnde ve 
kaeak olarak Fnmsnı Mösyö Khtlntta 
maırlfetlle t&tanbula girdi ve zaptiye 
nıazrn - Rmn dönmesi - llhll Pa 
şayı clleden ~ 

• • 

surette yıldınyor. Aç kalmayı, bir Bu mn i\bdttlbaımt nadla al• 
yerde fi görmlye tercih ediyorlar. zmdaıı kaçmmştır. AbdiHlıamlt adi 

Ekrem, bu milracaati de bot çe • kıp çıkageliyorlar. Kimi hastadır, Mahkemelerden haklarında karar bir hA.dlse neticesinde heyeaana gel• 
vimıedi. Fakat, gelenlerin arkası hastaneye yatmak ister. Kimi iş çıkan dilencileri çalışmıya gönde- mlş, bu sırn lleVgUI mabeyndsl l'alk 
kesilmiyor. Kapı, tekrar gıcırdıya- bulamamıştır, para ister. Kimi riyonız. Bir hafta on giln kadar Beye Hp etmiştir: 
rak açılıyor. Evveli. iniltisini duyu- çıplaktır, üst baş ister. Kimi bofazıtokluğuna çalışıyorlar. Suç- Bir g0n Abdttlhamlt ıo ~ 
~= llOğuktan titretir, odun ister! larnu t.ekrar edenler, daha afır ~bir slp&rlf verdi. Mabeyn. 

- . itli. Ha,rı 6ıe.~. ~ Bay Ekreme ._..., tilmbetfeh;.....iı.l...~ bil· _._. Bolulu L~ a.ıc---Aa •-a: •--
..._ '--•- - .. .._. ~.Bu ...._ .. 4.uıdUJ!M•nm w.ı.~ gunu 11.lll!N u-.aı -&__. &'11111. ~3• 

Barnaou• 1le'GlflX' btle g"n8teri:rıl- resi yoıc nıu ?., --adDC1811IJ?.lll'r'l.,_ıfJırr~"11'Yfe"·~~flöıım-~..-~---~---.-.... _......, . .o 
yen &ltmıılık bir kadın bu ... Ordu - Şimdilik yok. Gelenlerin ço- çQklan ~ vaageçecekler- mmanlar BeyGllaötiB en methm ..-
ka namın Ka.zağzı köyünden gel- ğu, mahalli belediyelerinden kağıt dir ! " 

• ID8fil'Cl9I - honbnn '\'e bunmsa -mi§: 
- Utaklarm bir ineği vardı. O- ,------------------------- "Mösyö KhUn,, dil. Khttn•ttn majua.. 

nu 111.ttum çıktım, yollara ... ~ıvor. 1 1 ın Beyoğlunun Doğnıyoluncla (İstik .. 
- Nen var? Hasta mIBm? PA R • s M o o As 1 lil caddesi) Felemenk Sefaretinin ı. 
Gene o inilti: 1 pmı bitlşlğlndeydL Erk•ıa Faik Be .. 
- Ih, rh... Hastayım! Sattıfmı yefmdi Khö.D'tln map.ıa.na girdi ve 

inekten altı lira para elime geçti. efendlsbdn mmarladıp Ç8.ID&lırlan 
Onu da buraya gelince &ldılar. 
Simdi, yanmıda 30 kunıe var. alıp huzura takdim eyledL 
Utaklar! Ben bu otuz kunı§ta ne- Fallı Bey ~ırlan huzurda t&k 
re gid .... _ ., dbn ederken ye e3uu ••• 

- Param kim aldı! "-Efendim!.. Bunlan M69yö 
- Doktormuş •. Bilir miyim, hey Kllha'de buldum, buyrunuz, takdim 

oğul ... Seni iyi edeceğum dedi!.. ediyorum." ~edL 
- Nerede oturuyor, bu doktor? Abdlllbamlt Mösyö Ktihn ismini f. 
- Sokakta rutıadı bana... Ana, şitlnce hemen heyecana geldi. Göz • 

gel .. bende fllç var, on lira verll'len lerlnl ~ hayretle sordu: 
seni bu dertten kurtanrmı, dedi. "- Sen Mösyö Ktihn'ü nereden bf. 
Paramı aldı, gitti. Uyonnm f., 

- Şimdi, ne istiyorsun! Nk Bey put gibi dona kaldı. 
- Hastaneye yatımı beni.. Hay- Abdttlbamlt, biraz durup tebeyyll-

n sizedir! .. Etme oğul.. Beni hu- cttntl geçiştirdikten sonra, me.beynci• 
tane •- sinin de heyecanmı geçlştlnnek meo-ye ya~ ••• 

Bay Ekrem, klfıda iki 1atır bir burlyetmı hissetti ve anıatmıya bet
ladı: 

18Y y&a.rak kadnun eline verdi: "- Ben '8hzadelljlmde Awupada 
- Bunu g6ater! Seni hastaneye bulunan Yeni Osmanlılar Cemiyeti 

yatıracaklar.. De münasebet peyda etmek istedim • 
Sevindi ama, birdenbire inana- Yeni Osmanlılarla benim aramda ve.-

macb: , sıtal muhabere olmunu meşhur lngt. 
- Ha bu kA.ğrt, ffe yarar mı! liz ttıccan Mösyö Baker'den talep et. 
- Yarar, ya.rar... Sen dedijlm tim. Mömyö Baker itizar etti. Ben 
~~~ ~~~~~ 

O zaman duaya baıiadJ: aJeylünde bulunan herhangi bir cemi 
- All&h, 8eDl darda komaam o- yet veya fert De mUnasebete glrlşe-

luJ !.. mem. Beni mazur görUntiz, dedi. Çok 
On yqmda bir gocufun yederek IUU' ettim. MilmldlD olmadı. Mösyö 

ptfrdilf fkf göztı gtsrmu bir adam, Balıer talebimi kabul etmedi. Nlha • 
kapmm &rkumdaki paravanaya yet Mösyö Khtln'e m~t ettim. 

rparaJr i rl .,,; Möeyö Khttn derhal tekllflml kabul 
ça ' oe e•rdi: O da, bir ay- ettf ve benimle lo'D Türkler arasında 
duıki, J.tanbulda imlf. Açlık, ... 
falet canına tak etmif, memlek• muhabere vuıtuı oldu. 
t1De dönmek iltlyordu. • 

İşte sbe mttthlı bir tarlhf 1111' cla-

8 ay Ekrem, bu avallnım da ha... 
haoetini gördflkt.en IOD.1'a 

bana d&ıdU: 
Ahdürrolıman Adil EREN 

- Artık iti gllcll bıraktık. Bun
Jarla utralıyoruz!.. Sabahtan.beri 
böyle belki elli kiti gelfi. Hangi bi
rine meram aniata.catmuzı biz de 
faŞil'dık. 

latan.bula akın eden bu işsizlerin 
eoP Karadeobıt- Rizeden, Gire
~ nntwlu, "'4bolndan UJ... 

Yulcanrla ilci tane turvalcar görllyonunuı. Bunlar yünlü lumaı#an yapıl· 
m•af11. Bir loneıi11in vnlcos111ılo lpei/i J»nB/i i111noslon gor11Hlir vt1nl••. 

Yüksek Ticaret Mektebi Ta· 
lebe Cemiyeti Kongreıi 

Ytlksek lktisat ve Ticaret mektPbl 
T&lebe Cemiyeti yıllık kon~ i 
Eminönü Halkevinde yapmıştır. Se
çimde yeni idare heyetine Nevzat, Mu 
ammer, Ztlhtü, Edip, Galip, Faik, 
~ TMP ve S.dan MÇ!Jmfıhıı-rdir, 
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istiklal Marşı airi 
Akifin Son Günleri 

A 1 tı ay evvel İstan· 
bul rıhtımına ya

-naşan vapurun merdiven
lerinden süzülen bir göl
geyi, birdenbire tanıma
mış, dikkatle yüzüne bak
tıktan sonra büyük bir 
faciaya kavuştuğumu an
lamıştım. Mithat Cema
lin o gün içindeıı derin 
:ve dikenli bir: 

- Eyvah! 
' Sızmış, ve bu sızıltı be

' nim içime işlemişti. 
1 Üstat, Akif hakikaten erimişti. 
Fa.kat çok nikbindi. Memleket ha-

•va.sının,, kendisini yeniden dirilte
ceğiııe inanıyordu ve bu inancım 

eon dakikasına kadar kaybetmedi. 
Ölümünden ild üç gün evvel konu
şuyorduk. 

Pek yakın bir akrabayı kendisini 
ziyarete getirmeyi söylemiştim: 

1 - Hayı:r, dedi, getirme! !nşa1-
lah ben kendimi toplar toplama1 
kendisini görmiye giderim! 

1 Sonuna kadar muhafaza ettiğj 

bu ümit, sonuna kadar sarsılmıyan 
bu manevi kuvvet karşısında, ba-
2an şaşırıyor ve ne yapacağımı kes 
tiremiyordum. Doktorlar, vaziyet; 
açıkça anlatmışlardı: Ümit yok 
Kendisi de sıhhatinin günden güne 
yıkıldığını görüyordu. Fakat nik 
binliği ve itimadı akıllara durgun· 
luk verecek derecede sağlamdı. A· 
rasıra kendi kendime: 

1 -Acaba 'bize teselli vermek için 
, mi böyle söylüyor! 
1 Diyordum ve derhal kendJ 
kendimi tashih ediyordum. Çün· 
kü ona bu nikbinliği, bu sönmez ve 
eolmaz ümidi veren kaynak, beşe 
rin hayata. müfr.t bağlanışı değil· 
di. Bu kaynak, daha derin. daha 
engin ve daha ulvi 1di ! 

H astanede tedavi edildiği müd
- detçe; odası, misafirlerle 
mütemadiyen dolup boşalıyor ve 
kendisi misafirlerini karşılamaktan 
ve onlarla konuşmaktan yoru -
luyordu. Bu yüzden doktorları şi
kayet ea.iyor, fakat, kendisi, ken
disini sevenleri görmekten, ve her
biriyle ayrı ayrı göriişmOOten mem 
nun oluyor ve yorgunluğundan şi
ka.yet etmiyordu. 

1 Nihayet bu vaziyetin önünü al
mak icap etti ve üstat eski ve asil 
bir dostunun oğluna ait bir köşke 
misafir olmıya davet olundu. Köşk 
'.Alemdağmda olduğu için üstat bu
ranm havasından, suyundan, hu
zurundan istifade edecek, burada 
gıdasına daha fazla ehemmiyet ve
recdt, Avrupadan getirtilen ilaçla
rını tatbik edecek ve günden güne 
iyileşecekti. Alemdağma kavuş
mak onu cidden sevindirmişti. Haf 
tada veya on günde bir şehre ine
rek dostlarını görecek, doktoru ile 

görüşecek ve tekrar Alemdağma 
dönecekti, hatta kl§ı da orada ge-

çirecekti: 
_ Orada, diyordu, bir ağacın di

bine bir halı sererek uzanır, dinl~
nir, arasıra gezer dolaşır. temız 
hava, bol güneş içinde yaşar, . ve 

kendimi toplamıya gayret ederım. 
Biraz kendi.mi topladıkt_~ 5'.?n~ 
hepinizi de davet edecegım. Çün 
aşçım, eşsiz bir san'atkar. 

U• • stat, gerçi Alemdağında ha
lısIDI yeşil ağaçların altına 

serdi ve uzandı, yeşil ağaçlar ara
ımda gezip dolaştı. Fakat kendisi-

ne öyle bir ilaç verilmişti ki .~em
dağı sey~hatinin bütün zevkmı ze,.. 

hir ediyordu: Bu ilacı andıkça: 
_ Ingiliz tuzu yok mu, bunun 

yanında şerbet gibi bir şey! 
Diyor ve ilave ediyordu: 
_ Günde bir defa içilse neyse. 

Fakat bir defa içip, oh! bitti, de
diıkten sonra sıra ikinci defaya ge-

liyor. Bu yüzden Alemdağı sefe
rinden bir şey anlıyamıyorunı. 

Fakat üstat, Alemdağı seferin
den de bir türlil vazgeçmiyordu. 
Şehre gelip iki eşi dostu ka'oul et
tikten ve doktorunu gördükten son 
a derhal yola. çıkıyordu. 

Ustadın en büyük emellerınden 
biri istiklal savaşının bir 

desi anını .lJazmakf ı 

·. 

Usfat Mehmet Akif 
~~ 

Yazan: 
Ömer Rıza Doğrul 

- Hiç unutmam. Bir gün bana 
şöyle yanıp yakıldı: 

- Oğlum, dedi, ben evvelce Üs
küdardan kalkar, bir hamlede A
lemdağını yaya olarak boylardım. 
Bugün gerçi ayağını yere değme~ 

den Alemdağma gidiyorum, fakat 
kaç para eder, otomobilin içinde 
inim inim inliyorum. İyi olsam da 
yine yayan gitsem! 

üstat, hakikaten, en uzak mesa
feleri yaya gitmeyi, mutat na.kil 
vasrtalarile seyahate tercih ederdi. 
Bir aralık Beylerbeyinde oturuyor
duk. Ara.sıra Göztepedeki bir dos
tunu görmiye giderdi. Beylerbeyi 
sırtlarını aşar, menzili maksuda 
varır, akşamlayın da ayni tarik ile 
eve dönerdi. 

Bu gın;büz ve canlı adamın oto
mobil içinde inliyecek derecede e~
den, ayaktan düşmesi, bir facıa 

değil de nedir? 

A lem dağı seferleri tevali ettik
çe üstadın sıhhatten düştü

ğü göze çarpıyor, fakat Al~mda
ğma gitmekten de vazgeçmıyordu. 
Çünkü orada, senelerce mahrum 
kaldığı memleket havasını daha 

bol, daha saf tutuyor, orada en de
rin huzur içinde memleketle başba
şa kalıyor ve gündelik ihtiyaçlarr
nm haricindeki bütün vaktini dü
şünerek geçiriyordu. 

Aylarca devam eden bu derin, 
bu istrraplı ve buhranlı düşünme 
devri ona kimbilir neler ilham etti, 

kendisi bu ilhamları, tci.mbili1", 
ve . d b' hangi çerçeve içın e ıze sunmayı 

tasarladI! 

Öted beri en büyük emellerln-
en b" · d t 

den biri İstiklal har mm es anını 

aktı Mısıra çekilmekten 
yazın · . d 
maksadı, hayat gailelerın en aza-
de bir köşede çalışmak ve 'bu des-

T bu sll'ada 
tanı yaratmaktı. am 

Kur'an diyanet işleri riyaseti ona . . 
tercUınesini vermek istedi. Kendısı 
bu işi ka.t'i surette kabul etmemek 
istemiş, ve bu kararında ısrar et

mişti. 

Bu· ISTara, ısrar ile mukabele e-
denlere: 

- Bir kaç parça şiir yazacağım, 
ona mani olursunuz!,, 

Diyordu. 
Fakat yine muannidane ısrar ile 

karşxlanmış, ve onun bu yerden 
göke kadar haklı olan itizarı kabul 
olunmamıştı. 

Akif buna rağmen bu işi üzerine 
almamıya uğraşmış, bir aralık mu
vaffak olur gibi olmuş, bu sefer işi 
mutlaka ona yüklemek istiyenler, 
merhumun en aziz arkadaşı mer
hum Ahmet Naimi öne sürerek üs
tadı iknaa çalışmışlar, nihayet A
kif. ömründe kırmak istemediği 
N aimin ısrarına dayanamamış ve 
bu işi kendi tabiriyle, "istemiye is
temiye .. kabul etmişti. 

Aküin Kur'an tercümesi ışını 

ka'bul etmek istememesinin hikme
ti Kur'ana olan sonsuz hürmeti 

' K ' idi. Bu yüksek hürmet, onu ur a-
tım her kelimesi üzerinde uzun u
zun durmıya sevkediyor ve sonun
da onu yine muvaffak olamadığına 
inandınyordu. 

Kur'anı Kerime karşı bu duygu
yu ve bu imam taşıyan adamın 
Kur'anı tercüme etmesine. yahut 
yaptığı terciimenin kendini tatmin 
etmesine imkan yoktu: 

Nitekim kendisine, bu tercümeyi 
ne yaptığını sordukça: . 
_Yapamadım, diyor ve ilave e

diyordu: 
_Beni tatmin etmiyen bir eser, 

ba~kalannı nasıl tatmin edebilir? 
Ve ben. üstadrn bu sözüne karşı 

bir diyecek bulamıyordum. 
üstadın Mısırda geçirdiği beş 

altı seneyi işgal eden bu çalışmala
rı. kendisine göre, hiç bl.r netice 
vermediği için boşa gitmiş, ve bu 
yüzden Türk edebiyatı 'oüyük bir 
abideden mahrum kalmıştır. On 

senenin geride kalan dördünün iki
sini, daha evvelki senelerin yor

gunluğunu dinlendirmek ihtiyacı, 

ikisini de son hastalığınm istll'ap
lan imha etmiştir. 

Kendisi bu boşuboşuna gidense
nelerini teessürle anıyor ve: 

- Bu yüzden ne tasarladıkları
mı yazabildim, ne de bu işi bitire-

Radyo 
Bugünkü program 

İstanbul : 
Oğle neşriyatı - Saat: 12.30 plikla Türk 

musikisi· 12.50 Havadis; 13.0S Plakla hafif 
müzik; l3.25 - 14 Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı - Saat: 18.30 Plakla 

dans musikisi; 19.30 Konferans: Doktor 
Ibrahim Zati tarafından: 20 Vedia Rıza ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarktları; 20.30 Cemal Kamil ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları; 21 (Saat ayarı) - Şehir Ti_yatro
su operet kısmı tarafından bir temstl. 22 
Ajans ve borsa hııberleri ve ertesi gÜnün 
programı; 22.30 Plakla sololar. 23 Son. 

Günün pro~ram özii 
Sf'n.fonik konserler: 

21.30 Bükreş: Radyo senfonik orkestra
sı; 21.40 Roma: Rito Selvacci'nin idaresin
de, 22 Laypzig: Brukner senfonisi. 

[-iP.fii konserler: 

13.15 Bükreş: Sandu Marku orkestrası; 
16 Bratislava; Orkestra, piyano (Şopen, Su
bert); 16.15 Varşova: Hafif musiki: 17.10 
Brino: Hafif musiki; 17.30 Varşova: Kü
çük orkestra. 20 Burlapeşte: Polis bandosu; 
20 20 Varşova: Ingiliz musikisi: 20.30 Stok
holm: Popüler orkestra: 21.10 Berlin: Rad
vo orke<:trası. Sopran: 21.10 Kolonva : Bü
yük orkestra (Ferrari, Şopen): 21.40 Mila
no: Setonya halk havalan; 22.25 Viyana: 
Sarkılı konser: 23 Stokholm: Hafif musiki; 
23.Zn "Roma: Koro konseri; 24.20 Budapeş
te: Çigıın orkestrası. , 

r L Hergün 
Bİi' Hikaye Handanın Sevdiği Adam.. "'j 

·-il 
Karşısına geçip kağıtları yazıhane 

sinin üstüne bırakirken birdenbire 
başını kaldırarak yüzüme baktı. Kaş_ 
lan şimdiye kadar görmediğim bir 
şekilde çattlnuştı: "Handan hanım" 
dedi. Kalbim bw·kulur gibi oldu: ''bir 
şey mi istediniz?" dedim. "Hayı:r, bir 
şey istemiyorum yalnız, size artık 

hareketlerinizi biraz ölçüye almanızı 
rica etmek isterim. Bu çocukça ha -
reketler kocaman hanıma hiç te ya. 
krşmıyor .. " Kıpkırmızı oldum: "Ne 
gibi çocukça hareketler." dedim. Yü
züme beni dövecekmıiş gibi bakarak 
cevap verdi: "Dışarıda kahkahaları
nız buraya kaoar aksediyor. Hem 
yalnız bunlar mı?" 

Hem yalnız bunlar mı derken yü
zil öyle garip bir mana aldı ki ona 
müthiş kızmağa hazırlanırken bir -
denbire sakinleşiverdim. Beni kıska
nıyordu! Bunu ateş gibi yanan du
daklarından anlamamak kabil değil
di.. Hiç bir şey söylemeden birdenbi
re arkamı döndüm ve odadan koşar 
gi.bi kaçtım. Ogünden sonra arka -
daşlar bana hayretle bakmaya baş -
!adılar. Hiç gülmeyordum. Sesim 

Peride Ce/ô/ · 

ze geldik ve birdenbire onun sıcaleı 
çok sıcak geniş avucunu elimin üze
rinde buldum. Gülümsiyerek: "HaJl• 
dan hanım,. Sözümü dinlediniz. 'fe• 
şel~kür ederim." Gözlerim yaşiandr 
ve bilmem nasıl oldu eğildim ve ontlll 
hala elimi tutan elini öptüm. Evet, 

" ben bu hareketi yaptım .. Düşün!. 

Sustu geniş bir nefes aldı. Dudak· 
larmda manali bir tebessüm belire• 
rek devam etti: 

" - İşte onunla böyle sevişt,_ 
Amma nasıl!.. Ah bunu sana hiç ~ 
suretle anlatacak söz bulamam. JJ&' 
la da sevişiyoruz. Fakat, sana bir şe. 
söyliyeyim mi o alçak hain bir adaJll' 
dır. Bir kere daıreye istifamı verdit' 
di. En küçük hareketim kotrolu al• 
tmdadır.. Müthiş, müthiş lkıskanq! .. 
Bütün bunlar beni, o eski her de<liğİ' 
ni yapmak istiyen asi yürekli ıaıt 
hiç sarsmıyor. Sık srk kavga ediyo
ruz. Muhakkak~ epey soysuz ve çe
tin bir adam .. 

Ve ben işte her istediğini, her enı• 
rini kabul ettiren bu adamı seviyo• 
rum. Hakiki aşkın ne olduğunu 'b8ll8 

o öğretti..'' 
ÜDPTalar : 

21.15 Varşova: Operadan nakil. 

RP..:ıitaıtn: 

1 
çıkmıyordu. İşimi gayet sessiz görü
yordum ve onun yanına evrak götür
mek, kağıt imzalatmak için girmek 

Birdenbire asaöi tir kahkaha. ata.• 
rak yerinden fırladı: 

" - Bak, sen de bu sefer beniIJlle 
alay edemedin!." 18.25 Varsov'.l: Kem;ın sonatlan (Beet

hoven): 18.30 Prag: Viyolonsel konseri; 
18.4n Viyana: Pivano - Flüt süiti; 20 
~tnkh"lm: Piyano - Fliit (Soli<:t konseri); 
?0.10 Ostrava . l>r;ııı;: Pi"ano - Keman. or
kestr;ı: ?n 1 ~ Biilrrıocı · K"'m"n resitali (~o
ıııen muo.iki<:;): 2? Pr~.,.. P;v,.no - 'Tivo
ln""'"ı 'lonatları: 22.50 Budapeşte: Piyanc 
resitali. 

0,la m11~ikisi : 

18.15 "Roma: ~umı:ın. Clem"'"ti. v.!I. 19.10 
l>rag: Yavli <ı;ul:ır kmırt .. ti: ?? ın °R;•ı.:reıs: 

ı::'n~trıım:ınt:ıl <'"'"' mii7;~i: 22 4~ Mil..rıo: 
Or'I"' musikisi; 23.35 Budapeıfte: Salon Ken
teti. 

J),: "" rnn"itci'ii : 
18.30 Budaneste: 20 20 Lavpzig: 21 Vi

y;ın;ı: 23 1 S Praır: 23 ıo Bükres. 
23.20 Viyana: 23.40 Varı;ova: 23.40 Lbp

,. i~: 24.15 Roma. 

Kaçak Et Kesilmesini 
Önlemek isin .. 

Belediye zabıtasının yaptığı tetkik, 
şehrin muhtelif yerlerinde kaçak hay
van Kesınıının aev<1.m 1::tı.ıgını gu:::ıı.t:ı-

miştir. Kaçak )1ayyan kesicileri ile 
mücadele etmek için kaçak et takipçi
leri arttmlmıştır. Ayrıca belediye za
bıtası memurları da takipleri şiddet
lendireceklerdir. Kaçak et kesilen 

1 yerleri haber Yerenlere ikramiye ve-
rilecektir. 

bildim! Çok yazık oldu! 
Diyordu. 
A.!emdağma çeitildikçe ve ara.sı

ra d, kendinde iyilik hi~ettikçe 

yazac ~ eserlerden bahseder ve 
bunları ilk müsait fırsatta yazma
yı düşünürdü. 

O nun yazmak istediği bir eser 
de Hııccetlil Veda'dı. İslam 

tarihinin en müheyyiç vak'aların
dan biri olıın bu hadise Peygambe
rin son haccını ve yüz 'cinden fazla 
Müslümamı hitaben söylediği bir 
nutku tasvir edeceitti. 

Nihayet İslam - Türk tarihin
den alınma bir vak'amn ilhamile 
bir piyes yazmak istediğini söylü: 
yordu. Vak'a ehlisalip harplen 
devrinden alınacak, Eyüp oğlu Sa-
18.hattinin kahramanlıklarını anla

tacaktı. 

Fakat füı.tat, Alemdağından son 
avdeti sırasında. pek harap bir hal-

de idi. 
Bu ane kadar bu der('ce şiddetli 

buhranlar ge<;irdiği görülmemişti 
Meş'um hastalığın son ve kat'i hü
cumlarmt yaptığı besbelli idi. Fa
kat öIUmünden iki gün evvel tek
rar uzun uzadrya konuştuk Gerçi 
dili biraz ağırlaşmıştı, ve sözleri bi-

raz zorla anla&thyordu. Fakat ka
fası civadetino€'n V€' kudrı>tinde,.. 
bir ~ey. kaybetmemiş: gözlerinin 
feri kat'iyyen sönmemiş. zeka ve 
kavrayış1 zerre kadar eksilmemiş
ti. Bana memleket işlerini ve dün
ya vaziyetini sormuş ve cevaplan
mT derin bir alaka ile dinlemişti. 

Nihayet dün, üstadın halinde 

gü.ndüzden bir tahavvül göze çarp
tı. Kendisi her zamankinden daha 

hallice idi. Konuşuyordu. fakat yal 
ruz brrakılmak istemiyordu. 

Akşamlayın yedi buçuktan biraz 
sonra kısa bir nefes darlığı üzerine 
herşey bitti ve Ustat kendi tabiriy
le "nazenin bezrnine,, kavuştu. 

Iazrmgeldiği zaman içimde tuhaf bir 
ürperti duyuyor ve bu işi başka bir 
arkadaşa havale ediyordum. Bu çok 
garip bir histi. Hem onun yanma gir. 
mek onu görmek istiyordum. Hem 
de sanki eteğimden biri çcltlp gitme
me mani oluyordu. Şimdiye kadar 
başıma gelmiyen şeylere uğramış -

tım. Bazan sokakta uzun boylu arka. 
dan ona benzeyen erkekler görüyor

dum. Peşlerine "0 mu?" diye düşü
yordum ve tam önlerine geçip yüz
lerine bakacağım zaman kalbim ko
pacakmış gilbi atıyordu. Yüzlerine 
bakıpta o olmadıklarım anladığım 

zaman da omuzlarım düşüyor, adeta 
bir kedi gibi miskinleşiyordum. O da
irede odasından pek uk çıkmazdı. Ve 
çıktığı zaman da bir kere bile başIDI 
benim tarafuna çevirmez geçer gi -

d~r<ıi. B.vna .lıP.m icprlP.r. herohde 8ır 
nunla goz gore geıırsem mut 1ş 
şeyler olacakmış gibi korkardım. De
diğim gi'bi bu haller hiç başıma gel
miyen şeylerdi ve yeni değişikli~ be
ni adeta balmumu gibi farkına var
madan işlemiş uslu mazlum bir ha
nım kız yapıp ortıya atmıştı. 

Birgün yine ona bir dosyayı gö -
tlinnek l!zrmgeldi. !çimde birdenbi
re yanan derin bir arzu ile fırlad~. 
Ve dosyayı kaptığım gibi odasma gır 
dim. Başını kaldırıp beni görünce bir 
müddet üzerimden gözlerini ayırma 
dı. Kalbim ezilir gibi oluyordu. Ağır 
nğır yazıhanesine ilerledim ve dosya
yı öni.ine koyduktan sonra d~ydu -
ğum garip halsizlikten ellerimı ya~
hanenin kenarlarına dayıyarak dur
dum. Evvela dosyayı önüne çekti. 
Açıı:> tet~ik eder gibi bir taVU:. al~.ı. 
Fakat sonra başını kaldırdı. Goz go-

Gülümsedim: 
"-Pek çabuk kallktm galiba kor

kundan." 
Aynanın önüne yürüyüp şapkasuı! 

başına geçirirken cevap verdi: 
"- Biraz sonra evdedir.. Onda.J1 

önce bulunmaga mecburum." 

Sonra aynanın içinden bant. gil" 
li.ımsiyerelk ilave etti: 

"- Galiba sana onunla evlendiği• 
mizi söylemeyi unutmuştum .. " 

KAYIP - Galata gUmrüğünden s.1-
dığımız 11-12-33 tarihli 13313 No. JtJ . . r 
beyannameye ait kayit sureti zayı 
dildiğinden hükmü yoktur. 

Bakırköy Bez Fabrikası 
Türk Anonim Şirketi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Heyetinden: 

ı - Doksan bin litre benzin ahnocaktır. .. 
2 - Şartname hergun Büyük M~U.et Meclisi Daire Mi.J" 

dürlüğünden bedelsiz olarak alınabılır.. .. .., 
3 - Eksiltme 7/1/~3 7 Perşembe gunu saat 15 de BO 

yük Millet Meclisi İdare Heyeti odasmda olacaKtır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Muvakkat terninat 877 lira .~O kuruştur. t 
6 - Teklif mektupları 7 /1 / 937 Perşembe günü sa~ .. 

14 de kadar İdare Hey etme verileceP.tir. Bu saatte=ı so 
ra mektuplar kabul ec1ilmez. . . . esi" 

7 _ Şartnamenin 4 iincü maddesınde ısterulen v .. 
ka]ar teminatın konduğu zarf içerisi,ıe konulmuş olaca}( 

_::tı~r.~(:2~12~6~)~~(3~6~7-2~)--~------:---:--:--:-'.=-::---_,...., 

ŞARK DEMiRYOLLARI 
Türk Anonim Şırketi 

i L A N 
tk· 'k" ı 931 

Şark Demiryolları Kumpanyası, 1 ıncı anu°:. 'ie 
tarihinden itibaren şebekenin işletme umur17nun :ur~ıirıi 
Devlet Demiryolları İdaresi tarafından temın edıleceg 
muhterem ehaliye bildirir. . . , . . . da bıl" 

Maamafih muvakkaten Sı rkecı dekı eskı bınasm J3i.i" 
lunan "Şark Demiryollan Kumpanyası" nın !~tanbul ela' 
rosu Kumpanyasının mezkur tarihten e~velkı muat1l 
tına ait mesailin tetkikine devam edecektır. 



TAN 1 iiii-------
Edvard'la Sabık Kral KIŞLA DUJ! ARLAR/ ARKAS/JVDA 

.M.aclE:1.1:-ı:~ Slı:~~psorı'u~ 

A ntalyanm Aşiret 
köyünden yağız 

bir er, İbrahim oğlu Ha· 
san; makaslı bir batarya 
dürbününün başında ra· 
Bat yapıyordu. Albay Mu· 
zaffer Tuğsavul, Yar bay 
Sami Orberk, Yarbay Ki· 
zım Dudaş, Binbap Nuri 
Turfan, Yüzbaşı Nuri Ba· 
run, onu bir müddet gö
zetledikten sonra, yanma 
Yaklaştılar. 

Davutpaşa 

Kışlasında 

Hakiki Ar'"< Romanın 
~ . 

• -2-

BiR iZAH 
Madam Simpsonla, Kral Edvardın hakiki 

atk ~eralarm!, .Madam Simpsonun yeğeni 
o!~ .. bır ıazet~ının kaleminden nakledeceğimi 
zı ılan e~emız üzerine, Cümhuriyet refikimiz 
derhal bızden bir ıün evvel davranmak endi • 
fesi.le bir tefrikaya batladı. Dün de ilin etti ki: 

Madam Simpıonun yeğeni olan methur Ameri· 
kan gazetecisi Newbold Noyes tarafından ya • 
zılmıttır. 

Alay komutam, 
t p an a u öyleki, 
lıfehmetçiğin yerin 
de herhangi birini 
kıskıvrak yakalıya 

cak bir aonı aordu 

Ordumuzun son sistem molörlü 
Bizım nefrettiğimiz hikiye doiru değildir. A
ıd kendiıinin öteden beriden derleyip toparla
dıiı maceranm ulı vardır. Hele dojrulut.D. 
dan zerre kadar füphe olmıyan bir tefrikaya 
dair böyle bir ilin derç ve le.tiri gazeteciFk 
meıleii bakımından ne dereceye kadar doğru
dur? Bunun takdirini aym arkadatımıza bıra
kırız. Yalnız timdi bize düten vazife turuım 
açıkça izah etmektir: 

Tefrika b · ttikten aonra gerek Madam Simp. 
aona ye gerek kral Edvarda göıterilmit ikiıi ta. 
rafından tuh "h ve tasdik olunmut netrine mü • 
aaade verilmitt=r. Madam Simpaonun bu ıaze. 
teciye gönderdiği telgrafı da refikimizin yeniz 
fÜphelerini gidermek için ataiı koyuyoruz: 

kuvvetleri Avrupa ord~larında 
"E•ki bir Joıtum olan NewbolJ Noyeı bana 

benim bir portremi çizip çiumiyecefini •orJu. 
Bu portrenin hakikate uygun olacafım Jü,a • 
nerek ltenJmne "evet,, Jemelıle bahtiyar ol. 

- Bu elindeki 
dt1rbiln ne ile ya bulunanların ttJmamiqle aqnıdır Jum. • • • • . ..• 

Netnttiiimiz tefrika doirudur. Ve bizzat V alli. Simpıon 
rar ? •• 
Antalyalı lbrahim oğlu Huan, 

hiç f8fll'Uladan cevap yetiştirdi: 
- Hedefi görmiye yarar komu· 

tanım ... 
- Dtlrbtlntln kaÇ vuitesl var? 
- On vazifesi vardır komuta-

- Say bakalım.. 
Haaan, birer birer aaymıya bat-

Jadı: 
- Hedefi görllr, atmılan gö

seUer, yan farklan ölçer, toprak 
saviyeeinl hesaplar, abmlann yan· 
ca olan farklanm ölçer, topu hede-

fe çevirir! .. 
- Senin okum&ll yazman var 

mı? .. 
- A.zıcık okur yazanın, komu-

-.nnn! Ama, onu da kıflaya geldik· 
ten aonra öğrendim. 

Okuma yazma bllmlyen bir IdSJ 
çoc$. batarya dllrbilntlntln on 
tUrU1 vuife8lni naarl olup ta böy
te yanl'f'JZ belllyebiliyor?.. Bu, 
lutJanm mukaddes bir sırrıdır. 
Bizim Mehmetçiklerin, ruhca, vü
cutça gizli kalil11' nekadar kabili
~Ueri varsa, kıfla buulan • 
manda; orta•••• 
Y88I altttıda, hiçbir n,de 
m•dan bot ..P' MehmettUd* • 
... hmm m~ ıtrer gtima, 
~yorlar. 

K öyUndeld Mehmedl, kıf1a 
içinde bot yere aramayın. 

Mehmet, artık dıf &lemle allkaaı· 
nı keamif, ordunun bir eri ve ken· 
cliaine mukaddes bir emanet diye 
•erilen bayraim adamı olmqtur. 
Kı91anm Mehmetçik ruhlan t1ze. 
rlnde yaptığı mtıeuir muda.hale
llhı ne muctzeler yarattıj'ml u 
lak hepimiz biliriz. 

Fakat onu böyle yakından ve 
içten tetkik etmek bana yepyeni 
teyler öğretti. Bu yeni şeylerden 
biri de )ı{ehmedin bizim kafamız· 
da ye: eden Mehmetten b&IDbaf
ka bir pııaiyet olduğudur. Sır&-
• geldikçe anlatacağım. 

Davutpqa kıflumda ben, 1lle 
fıalıaillnl bitiren gençlerle, göğaUntl 
ıere gere topoğrafya 1mtihanma 
lirebilecek neferler gördüm. 
Köytınde (A) harfiııl gördt1ğil 

laman merdlvea bu&Dlalı eanan, 
~iller, kıflanm dört duvan 
itine girdikten iki ve nihayet t19 
ay sonra birer okur yazar delikan· 
b olarak k&rflllUZ& çıkıyorlar. 
Vatanın. milletin, ne cleIDek oJ.. 

4uiun~ Atl'tUrktln ne lfler yao
bimı. aorun, 8ize btllbnl gibi an· 
t&tamıar. Kara tahtanın blflD& p
tlrlp en çetin 10.garttma meeeıeıe-
l'Jni, 'onlara hallettlriD !-. 
...... ili. 

B lru eonra. tayyare defi top
ıarmın bulunduğu yere 

teldik. Acemi Mehmet. ilk gtln· 
lerde bu defi aöztlnll beceremfYe
l'ek ona tayyare deflne toplan dl· 
)'Or, aonra gitgide ~~':; 
Topun bafmda dur&ll auaı--
Muatataya komutanı llC)l'du: 

- Söyle bakılım. bu topan .,... 
atfeıd nedir? 

Mustafa, derhal "r&P" .aJ&m .._ 
lllyet1 aldı: 

- Bu top, uc;aia atan toptur, 

koliıutannn! 
- Ne için kullamhr! 
- Harpte, dtıflll&n uc;aJd&l'IDI 

lllemleketlmiz nzertnde dolaftU' • 
•ımak için kullamhr komutanım! 

- ~u top ile, yalnD uçaklara 
- at.et edenin! ..,.. 
-Hayır~ 

...,... tukl,n. lllfa1ı - • 

Krala sordum: 
- Vallis ya Kraliçe olacak veya istifanızdan sonra 

Mm. Vindsor olacaktır veya onunla ev~enmiyeceksiniz 

8 inci Edvard cevap verdi: 
- Yalnız iki ihtimal ~ardır. Bunlar da ilk söyle

diğiniz ihtimallerdir. 
- Çok canım mkıhyor dedi. Doğ

duğum memlekette hakkımda yazılan 
Acemi bir nefer niıangôh tayin ederle.en teylerden dolayı çok mUteeuirim. 

Bu gUrUlttlntln 1ebebi nedir acaba? 
Yazan: traktörleri arka arkaya malan - Benim vaziyetime dair sarih olarak. 

1 

Dlif gördük. Bir başka hangarda 
~ALAHADDlN tanklar, motosikleUer, otomobil ne biliyorlar? Hiçbir ,ey. O halde 

GONGOR 
ve kamyonlar gözümüze ili..+'. bahlettikleri gibi ,eyler yazmak ta. ""w mamile gayri sahihtir. 

.,___________ Erler, bu arada hiç bot durmu-

mobillere de ate, ederim! 

yorlar. Kimi ışıldakta, kimi dinle· - Size gönderilen gazetelere pek 
me aleti batında, mütemadiyen ta- kulaJt asmamanız lazımdır. Hakikat 
llm n-PJ10rlar. şudur: Amerikan gazetelerinde net. 

t'falr, ltlywt••· Ndllen ,eylerin yüzde yetmifl &falı 
- Ba~ ı.•~r yutan ..... k'b'r•dlr. Deme 
- ~an ll>re U,tU r.. maımus~ıyJJtnfsde ne,redaeiilen 
Bunlarm ne demek oldufunu gönderiyorlat 

- Hava mermisi kullanmm ko- anlamıyorum ama, •'Yan ibre dU.,. Ve hakikatte bu idi. Valliain tit. 
mutanım!.. tU!" diye haykıran Mehmetlere riyerek okuduğu bu klirtlan gönde-

Adapuarh Mustafa, gözleri ko- bakarken, içimde tarif edilmez bir ren zalim adamlar, onun yalnız dU· 
mutanmm gösleri içinde, ild eli, · h d sevınç eyecam uyuyorum. ttlncesini altüst etmek gayesini gilt-
yan kalçalanna yap1tık, demir gi-
bi bir vazivet • ınn..+ı Hiçbir BU· mUyorlar, ayni zamanda kralla all-

" ~- Bunlar arasında bir takım ali cevapsız bırakmıyordu. Komu- dikkatimi çekti: kaaını hemen kesmediği takdirde o-
tanlar, tayyare defi toplanndan _Ne çahfkan erleriniz varı de· na ifkence edeceklerini bildiriyorlar· 
aonra, lflldaklan teftite gittiler. dl eh. Bu deliller, krallarmm alellde m. 
Müsaadelerini alarak, ben de pe,- Binbaşı Nuri, atıldı: l>ir kadınla ali.kadar olmasını bir ha· 
lerine takıldım. Komutan, tayya.- _ Şimdi motör kursunda çalı- karet tellkki eden, Amerikada yer-
renln BeSinl, çok uzak meeafeler- pnlar Teğmen Tank Taner'in bö- l8fll1İf İngilizler, ve yahut, kralla o-
den alan dinleme aletini göstere- lUğü... lan rabrtaamı beğe.ınniyen İngiliz 
rek Bölük Komutanı Nuri Banın doeUan idi. 

- ffte .. dedi, dört kulağını ha.- binbaşısının sözUnU tamamladı: Vallia: 
vaya dikmif, bekliyor! _Teğmen Tarık, hepimizin çok - Bütün bu teııditıenıen korxmu-

Bu hauas aletin, dört köteeinde sevdiğimiz çalışkan bir arkada., • yorum, dedi, fakat buna mUracaat 
fil kulaiı btıyWdUğUnde dört bo- tır. Kurt1unu bitirip gelse diye dört eden adamlar olduğunu görmekten 
ru vardJ. Erler, makinenin üzeri. ö ı bekli dolayı canun aık•'"•or. r~er. bunlar 

akl 
g z e yonız... ~3 ....,. 

ne oturmUflar, kul arma birer Mehmetlerden birkaç takım. vaziyetin ne olduğunu bilselerdi. Mu 
JDilUOfOD takllllflar, dinleme tecrtı- ıtıldak ve dinleme aletleri öntlnde hakkak bafka tllrltl hareket ederler-
besl yapıyorlardı. çalıfll"ken diğer bir takım da, at dl. 

Komutanlar izahat verdiler: tıstUnde manej yapıyordu. Valllal teskin ettiın. Ve kendl8ine 
- Şu dakikada erlerden biri, Uzun boylu, ulan yapılı bir a- sayemde, hakikatin yakmdll aydınla· 

yan ı.tikametinl, öteki ytlkaeklik cemi er, hayvanının sert bir har. tııacağmı aöyledim. Modam Simpson orladaılorile beraber bir yemef.le 
kodu günlerinde bir dakika bile olsun eevdffi kac!r- • )8tikametini tayin etmiye çalıfı • keti ile, çamurlar üzerine fırladı. HAŞMETLU 

•unr, oturduklan yerde, aür'aUe dö-J- Fakat maneje kumanda edea ça-
n.erek. hayali tayyare motörUnUn VUf: 
uğultularmJ takip ediyorlar. Bu N 
makineler son derece hassas... - e o, dUfttın mU diye aonın-
n1 .. 1eme aletinin duyduğu motör ca, 0 zamana kadar tekrar hay-
~- ı k vanm aırtma aU&mlf olan Meh • 
Milleri, hes&P arını endi kendine metçikten fU ceva.bı aldı: 
yaparak otomatik tertibaU& he-
men ··•'dakl&r& intikal ediyor ve - Hayır çavutum', dtlfmedim, 

.,... lnım.tım, gene bindim! 
ıflldaklar• faaliyete geçip, dU,man Ben bunu komutanlanndan bl-
tayyaresini. çaprazlama birer ıtık· rln 
la havada hemen tefhis ediyorlar. e, anlatacak olmu,tum. 
lflldaklarm tefkl1 ettikleri huzme- - Hakkı var, dedi, Mehmet hiç 
Jerin blrleftiklerl noktada, tayy&- Mr zaman dU9mez! İner, fakat çok 
re Iaakm'&k yakalanıyor. Ifıldak • geçmeden tekrar biner! .. 

ıarm herbir1. 12 milyon mum 
kUVVetlnde imlf... Bu aletlerin, 

ııarpte gördtlklert hlmıet çok mtı
Jıhn... Fakat. gördWderl hizmet 
nlllbetlnde pahalıya mal oluyorlar. 
sunıarm lçlnde, me11ell, yalnız bir 

kOIDUta maldnealnin 70 bin liraya 
eatmaJmdığım söylediler. 

O rdumusun bu aon aistem 
motörltı vuıtalan en yUk

ııek Avrupa ordulannd& bulunan
)&nıl aynidir. Her yeni ketfln biz. 
de de hemen tecrtıbeslne baflanı
yor. MUteh1MU1larmıız da bir 
yandan fenni arqtırma1arda bu • 
ıunuyortar. 

Gealf bir hanprda pm1 panJ 
JIUD. taDk ~ vezıl p1wl 

Alman yadan 
Gelen yün!ü 
Mensucat 
Almanya.dan ithal edilerek gttm. 

rllklertmilıden çıkanlmuma mtta&
de edllmemif olan gUmrtlk tarlfeei
nbı B 106 flkrumda yui11J ytlnltl 
memnıcat ve kumaflarm Mille bqm
dan evvel mUamelelertntn ikmal edi
lerek çıkanlmuma 40D Gtlmrtlk Te 
lnhiaarlar Vekl.letlnden telgrafla 
mll11ade emri vwibıılltir. Piyuada 
yayılan bu haber berine ~ .. 
de malı olan ~ mallarım ~ 
brmıv& buJımprdır • 

P rojelerinlz nedlr? Bana ~yler mlainlz dl-
• ye 80rdum. 

Madam Simpson bqmı aallıyarak: 
- Hayır, dedi, bunu kralla kon1lfmak daha muva

fıktır. 
Ve aonra bafka feylerden bilhaua gazetelerin e • 

hemmlyetinden bahaetmiye b&.fladık, kendisine de • 
dim ki: 

- Bugtln Amerlkada en çok sevilen adam Rooae
velttir. Amerikalıların ilin huauaundaki zevklerinden 
en çok latifade etmesini bilen odur. Buna mukabil 
meeell Llndberg'ln Amerikada en çok sevilen bir a
d&m olm&BJ lbımdır. Halbuki blllkia, o hiçbir suret
le rekl&ma mtıracaat etmediği için o kadar tanmmaz. 
Rei8icttmhur Rooeeveltin sevilmesindeki en bUyUk 
ur, radyo ile sobumm bafmda yaptığı gevezeliklere 
bttttln milleti lftirak ettirmektir. Aeai qte" radvoya 
çok iyi gelmektedir. 

Vallla: 

- Ah, dedi, kralın 1eai de dUnyanın en gılzel eee-
lerinden biridir. 

Ve bunu eöylerken gözleri gururla parlıyordu. 
- O konuturken duydunuz mu? Diye 90rdu. 
- Hayır, dedim. Hiçbir zaman böyle bir imtiyaza 

mazhar olmadnn. 
Bu .ııada, UfÜ, nazandiltkatl oelbetmek için ka

pmm öntlnde ökaUrdWrteıı llOnr& ytıbet seale haber 
verdi: 

- BumebnaaDI 

nı terketmeyi düşünmemişti. Bununla beraber ... 
vekil s~~nley Baldvin lngiliz te9kllltı eeuiye kanu • 
nuna_~~~· kralm asil olmryan bir kadınla evleneml
yecegını ihsas etmiştL Bu vaziyet karf181Dda yalnm 
iki ıuretihal vardı: 

Kral Madam Simpsonla evlenebilir ve onu kraliçe 
yapabilirdi. Tahtını tacmı bırakır ve Madam Slmp • 
sonu kansı yapabllirdL Nitekim fimdi bttttln dUnya 
kralın iradeainin n.e ,ekllde tecelli ettiğini blllyor. 

YOZDE 67 DOGRU 

Kral Edvarda: 
- Eter Hafllıetmaap evlenınerae. tercih buyra • 

lan kadın muhakkak fU Uç ,eyden biri olacaktır. De
ğil mi? Eter aldanıyorum latfen ikaz buyursunlar. 

- Nedir bu Uç ,ey. 
- Aall olmıyan bir zevce, Inglltere krallçeal, ya • 

but Madam Vindaör. 
- Yüzde 67 doğru. Fakat fazla değil dedi. Benim 

kral olarak uil olmıyan bir kadını almam kat'iyyen 
mevzuu bahadeğildir. 

- Ben her ,eye rağmen Uç ihtimali d0tt1n0yonım. 
Ufak tefek tadilltla muhakkak bunlardan biri olacak 
tır. Vallls ya kraliçe olacak yahut istifadan sonra 
Madam Vindaör olacaktır. Yahut onunla evleıunlye. 
cebiniz. 

- Yüzde 67 dofrudur Möeyö Noyee. .. Fakat yal • 
nıs ild ihtimal vardır. Bu Uattmaller de ilk .a,ıec1ıkı. 
rlnlzdir. Sile bunu temin edebilirim. 

(.APkim var) 
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azillide ''Gencer,, er 1 

nasıl kutlulanır? ,__ _ _J 

Adana da 
Halkavi 

ve Parti 
Binası 

Gaziantep Şehir 
Toplantı arını L_ 

Meclisi 
Bitirdi 

6 gün süren bayram r ~ Belediyenin bir 
N azilli, (Tan} - Yurdumuzun muhtelif köşelerinde• tUrJU an'ane

ler ve bayram adetleri vardır. Fakat Nazilli kasabasının (Gen
cer) leri ayn bir hususiyet arzeder. Nazillide bayramlar altı gün sürer. 
Bayramın birinci ve ikind gUnleri ziyaretlere, misafirliklere ve gelip git
melere ayrılmıştır. Üçüncü gün bütün kalabalık Aşağı Nazillide toplanır. 

O gün oranın Genceridir. 
Bu yıl bayramın üçüncü günü bütün Nazilli halkı, Aşağı Nazilliye akııı 

etti. Yukardan Aşağı Nazilliye doğru yeni açılmakta olan geniş cadde 
akşama kadar gidip gelenlerle taştı. Kamyonlar, arabalar, otomobiller 
insanları Aşağı Nazilliye taşımakla bitiremedi. Yukan Nazilliden Men
drese kadar uzanan cadde üzerinde, Aşağı Nazillide kadın, erkek, genç
ler ve çocuklar büyük bir kalabalıkla gezdiler, durdular. Gezintiler, bu 
seneye mahsus olarak yeni fabrika önlerine kadar uzadı. 

En mejlıur (Gencer) 

Sokaklar insandan geçilmez oldu. 
Bayramın dördüncü günü .Nazillinin LJ R FAN 1 N en kalabalık ve en meşhur Genceri 

R 
. idi. O glin Gencer Yukarı Nazillide SU DE D 1 kuruldu. Bugüne mahsus olmak Uze-

re Sökeden ve Denizliden tahrik edi-

8 i Ti YOR 
U rfa, (TAN muhabi

rinden) - Beledi
ye üç yıl önce 45 bin lira 
olan Belediye bütçesini bu 
yıl 120 bin liraya çıkart
mağa muvaffak olmuıtur. 

Birçok mühim ıehir iıleri 
arasmda U rfamn su derdi 
ele halledilmek üzeredir. 
Belecliyeler Bankastnclan ya
pılan istikrazla su tesisatı 

bir müteahhicle ihale eclil
miıtir. Urfa, 1937 ytlı için
de iyi ve temiz suya kavuı
muı olacakftr. Şehir p/6m 
ve haritası ela ihale edilmek 
üzeredir. Urfa tarihinin ve 

ıehiı proiesinin hazırlanması 
ıçın yeni sene bütçesine 
tahsisat konulacaktır. 

Çoban 
köyünde 
feci bir 
cinayet 

ı 

Kızılcahamam, (Tan) - Çoban -
köyünde feci bir hadise olmuştur. 
Duymuşlu Hüseyin, gece saat 16 da 
yatarken evinde ayak sesleri duy -
muş, kalkıp aşağı inerken ötedenbe
ri şilphelendiği ~fohmet oğlu Paşa 
isminde birisinin kaçtığını görmUş
tUr. 

HUseyin, hemen arkasından koşup 
yetişmiş ve Paşayı beş yerinden bı
çakla yaralamıştır. Ağır surette ya
ralanan Paşa, yere yuvarlandığı hal
de tabancasını çekerek Hüseyine a
teş etmiştir. 

Paşa,. çok geçmeden ölmUş, katil 
Hüseyin de aldığı müteaddit yara -
lara rağmen bizzat hüklı.mete gide
rek teslim olmuştur. 

Gülnarda Parti İntihabatı 
GUlnar - C. H. Partisi kongresi 

yapılmış ve kazanın yeni idare he
yeti şu suretle teşekkül etmiştir: 

Fevzi, Hasan, HUsnU Kandemir, 
Murat, Mehmet Ali Kırut, Halit Tol, 
::Mahmut Tırak. 

Yedek azalığa da Emin Işrk, M. 
Remzi Üçkun, Ali Kıl, M. Karucuk, 
Halis Arıkan, Nami Ünüvarın •eçil
mişlerdir. 

Trabzonlular Galip Geldi 
Trabzon, (Tan} - Bayramda Ri

zeye giden Necmiati Spor Kulübü, 
Rize sporcularile yapmış olduğu fut
l,K>l macmda 4. - 1 galip gelmiştir. 

len yolcu katarları merdiven basa -
maklarına kadar dolu olarak, iki bin 
kişiyi Nazilliye taşıdı. Aynca ka
mun ve köylerden, Karacasu ve Boz 
doğan ilçelerinden Gencere gelenleri 
otomobil ve kamyonlar taşıdı durdu. 
Sırf (Nazilli Genceri) için milşteri 

taşımak Uz.ere Denizliden gelmiş o
lan 15 fayton, hiç durmadan, bay -
ram yapanları gezdirdi. Kış olması
na rağmen hava da mUlayim geçti. 
Baylar vçe bayanlar mevsimlik şık 

elbiselerile gezebildiler. 

Bu yılki Nazilli Genceri evvelki 
senelerdekinden çok fazla kalaba -
lıktı. Aylardır Gencere hazırlanan 
ve ancak Gencer vesilesile gülüp eğ-
lenen, bolca para harcıyan köylil -
ler, Gencer günü ka.sabayı doldu.r,du. 
Uzunçarşı, Aydın caddesi, Pazar mey 
danı gibi bayram yerleri kolayı::ı ge
çilemez bir hale geldi. 

(Gencer) macunu 

Nazilli Gencerinin diğer bir husu

siyeti de o gtin satılan (macun) la

ndır. Bu, şekerle çövenden yapılan 

bir nevi beyaz tatlıdır. Gencere ge -

!enler mutlaka. bu macundan yerler, 

alıp kutular içinde evlerine götürür
ler. 
Bayramın beşinci gUnU daha fazla 

kasabalılara inhisar eder ve Nazilli
nin Dereköy semtinde Gencer kuru
lur, Subaşına kadar gezilir. Bu yıl 
bayramın beşinci günü akşamı Hal
kevinde bir eğlenti tertip edildi. Mü
zik, dans ve ulusal oyunlarla şen bir 
gece ya.şandı. 

Bu beş günlük bayrama doyamı
yanlar, altıncı gUnU Pirlibeyde ku
rulan Gencere giderler. Pirlibey, Na
zilliye Uç saat mesafede, 1.200 nü -
fuslu bir köydür. Bayramın altıncı 
gtinü Gencer burada kurulur. Civar 
köylerden ve Nazilliden buraya ka
dar gelenlerle köyde oldukça mühim 
bir kalabalık birikir ve Gencer artık 
buradan uzaklaşır, gider. 

Eski ve yeni (Gencer )fer 

Yıllarca evvel, kadınların erkek
lerden ayrı yaşadığı, kapalı bulun
duğu devirlerde Gencer günleri, genç 
lerin hasretle beklcdikledi sevinçli 
bir günmilş. O zaman Gencerlerde 
kasabanın gelinlik kızlan grup ha
linde gezerler ve gene grup grup 
bayram yapan gençler o gUn beğe
nebildikleıi kızları bilfı.hare yavuk • 
tar, evlenirlermiş. 
şu hale göre, eskld:~ . Gencerler 

kız ve erkek tanışma gunil, evlenme
ye bir başlangıç idi. Bugün_ ise ka
dın, erkek, çoluk, çocuk. ~ır arada 
gezinti ve eğlence gtinlerıd~r. 

Bu toplantı günlerine verılen Gen
cer isminin aslı da (genç er). dir .. 
zamanla. ilk manasını kaybetr~ış ;e 
umumi olarak Gencer olup gıtmış-
Ur. 

Ilgın Kaplıcalarında 
Islahat 

Ilgın - Kaplıcamızın asri 
,ekle ifrağma. karar verilmistir. 

bir 

A dana, (Tan muhabirinden) - Halkevi faaliyeti luı faali

yet devresine girmiştir. Komitelerdeki milmessillerin 

yılda başardığı 
mühim işler 

Gaziantep (TAN) - Son umumi top
lantısını yaparak dağılan Şehir Mec

lisi, Şarbay Hamdi Kutlar'ın okuduğu yıl
lık çalışma raporunu ittifakla tasvip etmiş
tir. Bu rapor, Belediyenin 935 denberi tam 
bir randımanla çalıştığını ve programda 
mevcut olan işlerin hepsinin başarıldığını 
ortaya koymuştur. 
935 te varidat bütçesi artmış ve 6. 761 lira fazlasile 

tahsil edilmiştir. Memur ve müstahdem maaşları her 
ay başı muntazaman ödenmiştir. 

seçimi dün tamamlanm~tır. Temsil komitesi, beş büyük ese

ri hazırlamakla meııguldür. llk eser (Ana) dır. Miızik 5ubesi 

BİR l'ILLIK ÇALIŞMA 

Belediye bu yıl içinde 3.650 metre murabbaı 
Yolsuıluğu haber veren Banka m~ 

yol aç-
murab- mur muavini Osman de bu ay içinde bir konser verecektir. mış, bulvarın ııon kIBmını bitirmiş, 3.150 metre 

·z·zde son 
baı kaldırım döşemiş ve 4.650 metre 
murabbamdaki caddeyi asfaltlamış
trr. 850 metre uzunluğunda bir lağım 
yapılmıştır. Bir takını dükkanlar 

Kızılca hamam· 
da şümullü 

ın canh 
·~ar hareketleri 

tanzim edilerek iki bin lira kar geti
ren bir mülk haline sokulmuş, gaz... 
hanede yeni bir depo inşa olunmuş-

tur. Ayni yıl içinde 97 parça bağ, 

bostan, tarla, dlikkan ve saire istim
lak edilniiş ve bunlara 21 bin lira 
verilmiştir. 

bir yolsuzluk 
Kızılcahamam, (Tan) - Kazamııı 

Ziraat Bankasında, şimdilik tafsilatı 
mektum tutulan oldukça şümullil bir 
suiistimal meydana çıkanlmıştır. 

Van Demiryolu Elazizden 
Geçiril~iyecek mi 7 

FİDANLIGIN TEMELİ ATILDI 

Belediye fidanlığının temeli atıl -

mış, bulvar, mezarlık ~e yollara beş 
bin ağaç diki~tir. 35 bin liraya 

çrkan buz fabrikası çalı,maya baş -
lamış ve taksitleri ödenmiş. 3.697 li
ra masrafa mukabil 7 .441 lira vari-

Alınabilen haberler şunlardır: Üç 
ayda bir bankadan iskonto suretile 
para alan harp malulleri ile mUte-
kaitlerin istihkakları kendilerine ıe. 
viye edilmiş gibi bordrolar tanzinı 
cdilmiş1 cUzdanlan ellerinden alındı
ğı halde kendilerine: "Para yoktur'' 
cevabı verilmiştir. 

E laziz, (Tan) - Kısa bir za
manda büyük bir inkişafa 

mazhar olan Elfıziz, hergün yeni bir 
bayındırlık çalışmasına sahne olu
yor. Planı Elaziz ilbayı tarafından 

hazırlanan Halkevi binası, bütün 
Türkiye için örnek tutulabilecek eş
siz bir eser haline gelmiştir. Bina
nın alt katını müteaddit salonlar, 
müze, kitap sarayı ve iş odaları teş

kil etmekte, Ust kat tamamlle Bü • 
yük Öndere tahsis edilmiş l;ı.ulun

maktadır. 

Yeni ha· fane 
Halkevi arkasında 75 yataklı bü

yük bir sağlık yurdu yükselmiştir. 

Evvelce akıl hastalıkları binasına sı
ğınmış olan memleket hastanesi, ka
vuştuğu bu bina sayesinde muhite 
çok faydalı olacaktır. Mezkür bina
nın planı da ilbay tarafından yapıl
mış ve Avrupadakilerinden farksız 

olan yurt, bütün eşyasile ancaıc-. 45 
bin liraya mal olmuştur. 

Kü/f ür mahallesi 
Kültür mahallesi adı verilen yer

de Halkavi yakininde, geniş ve her 
türlü vesaiti muhtevi bir çocuk bah
çesile, yazlık temsil sahnesini havi 
güzel bir aile parkı, birisi açık, diğe
ri kapalı iki stadyom yapılmış, tan
zim edilen cümhuriyet meydanına 
Atatürkün heykelleri dikilmiş, mer
keze bağlı civar kasabalara ıntls.afe

yi gösterir bir levha asılmı~tır. 

imar hamleleri 
lstasiyon caddesinde on dersaneti 

bUyUk bir Atatürk okulu kurulmuş, 
su tesisatıııın 937 seMsi ir.inde biti-

J 

yeni parke ile 

rilnıesi teınin edilmiş, şehir pl!n ve 
haritası ihale olunmuş, yeni mezba
hanın temeli atılmış, ana caddeler 
ve kaldırımlar hemen kamilen parke 
döşenmiştir. 

Elaziz, gittikçe mühim bir iskan 
mıntakası haline gelmektedir. Yeni
den 700 den fazla göçmen evi yapıl
mış, gelen muhacir kardeşlerimizin 
her türlü esbabı istirahatleri temin 
olunduğu gibi hepsi de üretmen 
mevkiine sokulmuştur. 

ilbay, vilayete tabi ilçe, kamun ve 
köylerin de imarı için esaslı tedbir
ler almış ve mali sene başında ha
zırladığı programı muvaffakıyetle 

tatbik etmekte bulunmuştur. 
Elazizi birkaç sene sonra şimdi

kinden daha farklı, daha müterakki 
ve iyiden iyiye gelişmiş, tek kelime 
ile modern bir şehir halinde bulaca
ğımızda asla şüphe yoktur. 

Lise ihtiyacı 
Bugün iki mühim vil!yetln, hem 

Tuncaelinin ve heın de EIA.zizin 
merkezi olan tehrimizin en mühim 
ihtiyacı, lisedir. Kültür Bakanlı~ının 
önümüzdeki sene bu ihtiyacı tatmin 
etmesi temenni olunmaktadır. 

Son zamanlarda Van demiryolu
nun Elazizden geçirilmiyeceği ve 
başka bir istikamette inşa olunacağı 
hakkında bir fayia çıkarılmıştır. Bu, 
tahakkuk ettiği takdirde Ellzizin 
çıkmaz bir sokağa döneceği, Yolça
tıdan uzanlll'I kısa bir demir ağla ik
tısadi ve sınai hayatın inkişaf etmi
yeceği muhakkaktır. Ancak, bu şa
yiayı teyit ed•n "esmi malumat vok
tur. 

dat elde edilmiştir. Tenvirat için on 

beş bin lira sarfedilmiş, temizliğe 

önem verilmiştir. Salgın hastalıklar 

ile uğraşılmış, fıkaraya birçok yar

dımda bulunulmuştur . 

Çok mühim olan su işi de halledil
miştir. Tesisat 240 bin liraya ihale 
olunmuş, şehrin iç ve dış haritası 
teslim alınmış, müstakbel şehir pla
nı 937 son unda teslim alınma.le Uze
re Yansene verilmiştir. Gene bu yıl 
içinde meyva ve sebze hali de biti
lerek açılmıştır. 

7 okatla 
Mahrukat 
Pahalılanıyor 

Bu suiistimali meydana çıkarmak· 
ta kaza malmüdüril Abdullah Kara,. 
yiğit ile banka müdür muavini Os· 
manın hizmetleri görillmüş, auiisti• 
mail yapanların Türk Ceza Kanunu 
nun 342 inci maddesine göre ceza,. 
landırılmalan hakkındaki evrak 
mercilne verilmiştir. 
Kazamızda bulunan banka mUfet• 

tişf tahkikata devam ediyor. Me.., 
uller yakında adliyeye verilecektir. 

Dişi 
çıkarılınca 
öldü 
Biga, (Tan) - Ruhsatnamesiz elif 

çeken bir berber, zahireci Osmanın 
beş yaşlarındaki kızı Ayselin dişini 
çekmiş, bir müddet sonra. kızcağıJ 
ölmüştür. 

Berber hakkında takibata başla
nılmıştır. 

Tokat, (Tan) - Burada ve civar 
köylerde, on gündenberi sis ve şid
detli bir kuru ayaz devam ediyor. 
Bu yUzden, üzüm kütilklerile meyva 
ağaçlarının önümüzdeki mevsim ~ ........ .........-~ 
mahsul vermiyeceğinden korkul - KUÇUK MEMLEKET 
maktadır. HABERLERi 

Soğukların şiddetinden miltevellit Faik 
endişe yalnız yarın için değil, bugün • Biga ortamektebl Müdürü 

Berker, İzmir Karşıyaka orta 
de mevcuttur. Köylüler, evvelce 15- __ a 

mektebine nakledilmiş ve ymaa 
20 kuruş olan merkep yükü odunu 
şimdi 30 - 40, gene evvelce 30 - 35 
kuruş olan bir at yükU odunu da 
50 - 60 kuruştan aşağı vermemek

ı telerdir. Bir merkep yükü kömür 

vazifesine gitmiştir. 

• Babaeskiye bağlı Taşağıl nahiye-
sinin YenlköyUnde bir ilk oırul 
bina~n yaprlacaktır. 

--.....,.......;..._,.,__,_. _ _________ ...,_...,,.....,_.._. ............. --. de 80 - 120 kuruşa çıkmıştır. • 11'.dlrne hususi muhasebe ba:'ikatl• 
bi Zeld, muhasebe müdürlüğU• 
ne terfi etmi~tir. 

---. 
1 Zilede Yerli Mallar Haftası 

1 ı Zile, (Tan) - Yerli mallar hafta-
4 sı çok iyi geçmiş, talebe şehri gez

'~,,.;:,.-~--..._..ı; ! mişler, yerli malı ve tasarruf hak
kında tezahüratta bulunmuşlardır. 

Hafta içinde bütün kahvehanelerde 
yalnız üzUm, incir ve ıhlamur g1bi 

' yerli mahsulat sarfolunmuştur. 

Denizlide Dağ Sporları 
Denizli, (Tan} - Yeni teşkil edi

len dağcılrk ve yüzUcillük spor ku-

• Kesanlılar l 2 lira t5 kuruş top
lı~·arak Aclaıta seyliipzedelerf • 
ne ı:öndenni terdir. 

• Balıkesir<le All Şınırt ilk okuJull
da, hiç okuma hllmiyenlere ,·e 
az bilenlere mahsus bir mnıet 
mr-Jdehl açılını tır. 

* Bahkesir <'frarmda Şamlıya hni!ft 
Delh,ısuflar kfö'li meydanını'!' . • . l! 
gcn~lcr nynarlarken Ahmrf "· 
lu Ha 1mn tabancnsı Yt'TC dtl!5 .. 
miiş \'C ç:lmn kursun ölllmtlJ1" 

___ ~h~n~ .. ım:;;ı~· __ 
0 

,.,,. 
zxurav nov - -sw o s 
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OSMANLI TARiHiNiN 
BÜYÜK SERSERiLERi 

BORSA SAGLIK ÖGÜTLERi 
28 BİRİNCİKA.."'WN PAZARTESt 

Paralar 

LOKMAN HEKiM 

Kendi Kendinize Müshil içmeyiniz ! A 1 ı t s. t.' -
Sterlin 614.-
ı Dolar ı22.-

20 Franaız fr. 114.-
YAZAN: nE}AT EKREM 1<.0ÇU No. B 

20 Lıret ı2o.-
''- Beıçıka tr. 12.-
20 Drahmı ı9.-
.ıu laV1çr~ tr. S6~.-
zo Lewa 20.-

Muslu Beşe 
~-----------------------------------

Patrona Halil ve 
618.-
126.-
117.-
125,-
ss.-
23,-

l)/~.
lJ.-
66,-

Bir gün vücudunuzda bir kırtk
lık, başınızda biraz ağrı duyarsı
nız. Bu mevsimde ne olabilir? Bir 
grip! Akfama ateşiniz de biraz ar
tarsa hiç fÜpheniz kalmaz. Teda
visi de herkesin bildiği bir şey: 1 FJonn 63,-

Hali I Ağa, Kuvvetli Bir Kılıç Çalarak Patronanın 
K o,unu Uçurttu ve Altına Alarak Tepeledi. 

20 Çekoılovak kro. 75,-
1 Şılını 20,-
1 Marlr 23.-
1 Zloti 20.-

Penco 20.-
lı• ı..e1 u.-
Dinar 48,-

80,
C3,
l6.-
22.-
23.-
ı ... -
52.-

Hemen bir müshil ilaç, eczane -
de hazır türlü türlüleri var. 

Yahut midenizde ağırlık, karnı
nızda bir sancı duyarsınız. Bir gün 
önce misafirlikte belki biraz faz. 
laca yemişsinizdir. Tabii, mide bo
zukluğu, dersiniz. Cene bir müs
hil ilaç içersiniz. 

Buralarda her nevi fuh111 ve 
lb;aleti yaparak yaşıyan bu adam
lar, manavlık, kayıkçılık, ırgatlık, 
hamallık, ve tellaklik ile geçinirler
di. Kayıkçı ve peremeci beıtarlan -
llııı odaları sahil boyundaki kayık • 
hanelerin üstünde idi. lstanbulun en 
bUyUk beki.r odalarından biri "Yol
geçen Odaları" idi. Buradan, 1stan
bulun meşhur ihtilfil günlerinde bin 
ldet eli silahlı yiğit çıkardı. "Mer -
can Beki.r Odaları" nda pabuççu be
karlan otururdu. Halk arasında do
laşan bir rivayete göre bir gün ye
ıüçerilere kızan Kanuni Süleyman 
Onlara: ''Terbiyeli olun. Yoksa sizi 
lılercan çarşısındaki pabuççu bekar
lanna kırdınnm!" diye tehdit et
Jnişti. Pabuççu beki.rlan, Evliya Çe 
lehinin kaydına göre "eli muştalı ve 
beli puşkalı kırk bin yarar delikan
lı" idi Mercan odalarmdan sonra 
Cebebane odalan, Pertev Paşa oda
lan, Gedikpaşa odalan, Unkapanı 
Odalan gelirdi ki herbiri birer sanca 
an kovanına benzerdi. 

"Sil.de gayreti dini mübin yok 
mudur?" 

veci Ali, o gün akşama taraftarları
nı çoğaltmak için bol bol vakit bul . 

·~·~( karona 30.-
Altm 1012.-
Banknot 242,-

lstanbulun mermer sütunlu, ha
\'Uzlu ve fiskiyeli kasırlan ve sahil· 
aa.raylan ile ille ve sümbill bahçele
ri olduğu gibi uğursUJ ve nursuz ya
ta.P olan izbe meyhaneleri, baldı,n
çıplak kahvehaneleri, Babulluk, Fun
da Umanı, Meydancık, Kiliaeardı ve 
Tatavla gibi fıskı fücur köşeleri de 
vardı. Buralarda hırsızlar ve yanke
sicilerle kendi kadir ve kıymetini 
bilmeyip boğazı tokluğuna saydolu -
nup ve. nihayet nb&tmm eline dtl
ferek "defterli" olmu~ !er!erf.ler do
la.şırdL 

Bu sual "ulemayı kiram" ın elin
de iki tarafa keser bir kılıç, yedi 
başlı bir ejderha, ateş ve kan olurdu. 

"Sizde gayreti dini mübin yok 
mudur?" 

Ot; serseri iı baımcla 
1730 yılı eylfllünUn 28 inci perşem

be günü sabahı idi, Bayezit hama • 
mmdan çıkan on yedi kişi, büyük 
bir gürUltU ile Bayezit camiine doğ
ru ilerlemiye başlamışlardı. Hamam 
tellaklE'rinden. baldınçıplaklardan ve 
yeniçerilik icldiasında olan erazilden 
olan bu adamların başında, Patrona 
Halil, Manalfı Muslu Bete ve Kahve
ci Ali isminde Uç serseri vardı. As
len Arnavut olup vaktile Patrona 
sınıfından bir gemide leventlik yap
mış olan, ve sonra hamam tellaklı
ğına baflıyarak tellA.k Arnavutlan 
arasında edepsizlikleri ve rezaletleri 
ile meşhur olan Patrona Halil "bir 
irgadı ehremenendam" idi. 

Bu on yedi baldınçıplak serseri, 
Bayezit camü hareminin Kaşıkçılar 
tarafındaki kapw önüne gelince dur 
dular ve ilk isyan nlra.sını orada at
tılar: 

- Davayı şer'imiz vardır! ümme
ti Mtihammetten olan dükkanlarını 
kapayıp bayrak altına gelsin!! .. 

muştu. 

U çüncü Ahmet ile Ibrahim Paşa C • il I • ' 
Üsküdar sarayında idi. Bütün devlet 
erkanı Boğaziçindeki sahilsarayların 
da idi. 

İhtilali vaktinde haber alamadılar. 
Haber aldıkları zaman ehemmiyet 
vermediler. Nihayet ateş saçağı sar
dı ve iş işten geçti. 

Baldm çıplaklar iı baıtnda 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Bniklel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Prac 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var,ova 
Buda peşte 
Biılrre• 
Belgrat 
Vokohama 
Mo .. kova 
Stokholm 

• Bir gün evvel on yedi baldırı çıp
lakla Beyazıt hamamından çıkarak 
ilk isyan narasını atan bu adamlar 
ertesi glın, koca bir imgaratorluğun 
mukadderatını çıplak ayaklarının al
tına almışlardı. Patronanın narasına 
yetmiş bin kişi koşarken, İbrahim T a it v i I & ı 

616.-
0.7973 

17.0714 
15.1475 
4.7264 

88.6363 
3.4687 

64.935 
l.4557 

21 .7475 
4.2!i50 
7.5568 
1 9813 
4.23 
4 :- 25 

108.75 
34M 

• "11118 
,, 11'75 

3.1485 

Paşa "sancağı şerifi" alarak onlan 
Anadolu I ve TT kupon kesik 

tenkile gitmek isterken, altı yüz sa- II 

ray bostancısından ancak otuz kişi E , 1ı 
0 

,,, 

toplıyabilmişti! ! 
İbrahim Paşa bütün ümitlerini kay 4

"""'"
10 "1.. ıııo 

Merkez BankHı 
betmişti. Sarayda bulunan devlet er 
kanına: I • t ; 6 r o z I a r 

- Ben artık öldüm demektir, fa
kat hepimizin selameti velinimetimi 
zi düşünmektir! 

Türk Borcu 
Erıani A B C. 
SrvH - Erzurum l 

n 

616.-
0.7965 

17.07 
ı5.1475 
4.7264 

88 6363 
3.4687 

64.935 
1 4557 

22.7475 
4.2550 
7.5568 
1 9813 
4.23 
4 3425 

ıoıu5 

34 66 
2 7888 

2411'75 
3.1485 

44.10 
44.25 

2180 
90.-

22 575 
97 25 
95-
Q5-

Bu sırada Patrona Halil sarayın et 
rafını sarıyor, vezir konaklarını yağ· 
ma ettirerek adamlannı beslemek i· 

YENi NF.SR JY AT 

çin 18.zımgelen parayı tedarik edi • Çığır - Ankarada ayda 'bir çıkan 
yor, diğer taraftan tellfillar bağırta· bu kültür dergisinin 45 inci sayısı da 
rak fırınların, kasapların; yiyecek ve intişar etmiştir. 
8'lir zaruri ,eyler utan esnafın dük- Süzme Sözler - Raif Necdet Kes-
lr&ıılanm açmalamu emrediyordu. tellf'ııin "Sllmıe Sözler., iaimJi kfta-
~ &gUn bu işlerle ~a eriy_ordu. bmm u ~ cildi de çıkmıltu'. 

bıtıJaJciler g(lrttlttl ve heyecan Içln- lÇinde zarif nilktefer ve güzel veci
de geçiyordu. Sarayda ise saltanatın zeler vardır. Tavsiye ederiz. 
çökmekte olduğunu gören üçüncü 

Biliniz ki böyle yapmakla kendi 
kendinize karşı tehlikeli bir iş 

görmüş olursunuz. Daha büyük 
fenalık ailenize, çocuklarınıza, 
• hekime danışma.dan - müshil 
içirmek olur. 

Ateşi arttıran, baş ağrısı, vücu
de kırıklık veren mikroplu hasta
lıklarda müshil faydalı değıl, da
ha ziyade zararlı olur. Hastalığa 
dayanmak için vücudün kuvvetli 
olması llıımdır. Müshil ilaç insa • 
nın kuvvetini kırar. Ateşli hasta
lıkların bazılarında müshil büyük 
tehlike verir. Tifo hastalıiında. 

hastalık daha teşhis edilmeden 
müshil içmek barsqın delinmesi
ne yer hazırlar. Apandisit hastalı
ğında • kaha söylediğim için beni 
affediniz • müshil insanı öldürür .•• 
Sizin ilk günü bir grip sandığınız 
ateşli hastalığın tifo yahut apandi
sit olmadığını da size o gün kim
se temin edemez. 

Mi8e bozuklutu müshil içmiye 
IUzum göstermez. Sıkı bir perhiz 
onu iyi etmiye yetişir. 

Hele karın ağrısı sat tarafta o
lunca mlishil içmekten bUsbUtün 
korunmak lazımdır. Apandisit 
ıııutlrka büyük sancılarla gelmez. 
Pek hafif sancılarla başlıyan apan
disit misalleri çoktur. Böyle bir 
sancıyı mide bozukluğundan sana
rak kendi k9"dinlze mU.hil için • 
ce - gene kaba söyflyecetim -
ölUmUnOzU hazrflam" ofurwunuz. 
Karın atrısr solda bile olsa gene Devrin ricali aleylıincle ille 

c/edikoc/ulaı 

Sonra eski Bedestana doğru ko
şuşmıya başlıyarak bir kapısından 
girip öbür kapısından çıktılar. Çarşı 
heyecan içinde biribirlne sfnnJftf. 
Dtlkklnlar kaf*n!Y~r. kendi hatlnde 
olanlar e\;ıerıne kaçIŞiyorlardı. İçin
de fesat ve mel'anet olanlar ise bu 
adamların peşine takılıyorlardı. Çar
şıdan çıkan ihtilalciler Divanyolun -
dan Etmeydanına doğru ilerlemiye 

UJe devri ricalinin aleyhinde ilk ba.şlamışlardı. Her adımda büyüyen 
dedikodular, hoşnutsuzluklar bu bu korkunç kalabalık nara atarak. 
&yaktakımınm arasında başlamıştı. kılıı;, hançer ve pala salhyarak yol
li'akat bu tabaka, yeniçerilerin yar· da rastladıklarmı bir sel gibi, bera • 
duru olmadan hiçbir harekete geçe- ber sUrllkliyerek Etmeydanına da • 
!nezdi. Yeniçerilik ise bir asker oca- yandığı zaman meydanın kapılannı 
iı inzibatını çoktan kaybetmi.f; ye- kapalı bulmuş ve zorla açtırarak içe
lliçeriler halk arasına karışarak ti- ri girmifti. 
taret ve muhtelif kUçUk el s:m'at- Hanlar, hamamlar. bekar odalan 

Ahmet, on üç yıl kendisine bir peri 
masalı hayatı yaşatmış olan nazır . 
lannı feda ediyordu. Nev,ehirli İb
rahim Paşa, kaptan Kaymak Musta
fa Paşa ve Sadrazam kethüdası Meh 
met Paşa Bostancılann kementleri 
ile boğuluyor, vezirlik şanına halel 
gelmemesi için esvapları soyularak 
cesetleri bir don ve gömlek ile, hazır 
!anan öküz arabalarına yatırılıyordu. 

padişah iclas edenlerden hiçbir kimse a&drazam Silahtar Mehmet paşa, iti
yatağında ölmemiştir ki, ben ölece- mat ettikleri kimselerle hazırlanmıya 
ğim,, diyen ve i.kibetini pek güzel ba§ladılar. 

görmüş olan Patrona, birinci Mah · "Iran meselesini göfUşmek" gibi 
mut tarafından teklif edilen rUtbele. bir bahane ile sarayda bir toplantı 
ri reddetmis. hiçbir resmi sıfatı olmı yapılmasına, bu toplantıya zorbala
yan fakat bütün bir memleketin istik nn davetine; geldikleri zaman da bir 
bali, hayatı, ırzı ve namuaile oyni - pusuya dilfilrlllerek idam edilmeleri. 
yan bir zorba olarak kalmayı tercih ne karar verdiler. 
etmişti. Zorbaların vücudunu ortadan kal-

len ile uğraşmıya başiamışlardı. lb- boşalmıy& ba.şlamı.ş; manav, kasap, L61e devri vezirlerinin cesetleri 
t'ahltn paauım "Nizamı Cedit" adile 

~- da kayıkçı, kaldıntncı, tellak ve ırgat, 
Yeni bir sınıf asker tesisi hakkın - dan .._. · .,, sili.hını kapan Etmey ına doğru 
-i projeleri ve bir "ticaret vergısı. 
ilıdaa etmesi, yeniçerilerin de ga~- koşuyordu. Bir yeniçeri bölüğü bu 
lrıeınnunlar arasına katılmasını ın- kalabalığı dağıtabilirdi. Fakat bili. -
taç etmifti. lstanbul halkının büyük kis birinci bölüğün kazanı cemiyet 
bir kısmı da ille devrinin lüks ve ile kaldırılıp Etmeydanının ortasına 
lefalıetine karşı nıhan isyana ha - kondu. Yeniçeriler de ihtllA.lcilere il
tırdı. tihak etmişlerdi. Yeniçerilen iltiha-

lbrahim Pa.şa ile arkadaşlannı çe- kı tstanbulun bu sonbahar sabahın
lrerrıiyenler lstanbulun yeni ve bü- da derin akislerle uğuldamı,tı. 
>ile bir ihtnilini parlatmak için Pofıono Halil oradan oarya 
~mı, esnaf taıbakasmı ve koıuyoı 
~çerileri elde etmiye çalışıyorlar- Bostan kapısında arkadaşlanndan 

Ayağında diz c;ağşın. baldın çıp · dırmıya da Halil Ağa isminde cNsur 
lak geziyor, belinde kocaman palası ve namuslu bir adam memur edildi. 
arkasında tepeden tırnağa silahlan- Halil Ağa, kendisi gibi gilçlU kuvvet
mış arkadaşları divana geliyor, bu es 
ki levent, bu eski tellak devletin bari li, kılıç ve hançer kullanmasını bilen, 
ci siyas~tine dair söz söylüyor, fikir gözüpek, yüreği pek arkadqlarından 
beyan ediyordu. Yeniçeriler Muslu otuz kişi seçti. Bu adamlar gizlice 
Beşeyi bir kumandan gibi selamlıyor saraya alındılar. Nihayet Iran mese
lar, Valde sultan selam yollıyarak U- lesini görllşmek için devlet erkanı ve 
tifat ediyordu. Bu türedilerin maiye- ihtilAl zorbalan saraya çağınldılar. 
tindeki manav, kayıkçı, kaldınmcı. Patrona ve arkadaşlan, daima yap
hamal ve tellak Uç bin kadar serseri, tıklan gibi, yine kalabalık bir maiyet 
başlanna kırmızı sarık sararak ken- ile ve pürsilih geldiler. 
dil erine mahsus bir kıyafet icat et - O gün, ilk celse olmak münasebe-
mişlerdi. İstanbul kaldınmlarmı ya . tiyle saray çok kalabalıktı. 
lınayak arşınlıyan bu adamlar, şim • Arada birçok günahaızlann da 
di, at ile geziyorlardı. kanı dökWeceğinden bu idam 

Patrona. ihtilal günlerinde kendi . kararı ancak ikinci toplantıda icra 

apandisit hastalığını unutma.malı
sınız, çünkü sol tarafta sancı ıle 

başlıyan apandisit te • nadir bıle 
olsa • vardır. 

Kendi kendine müshil içmek 
kendisini halli Ortazaınanlarda ya
şıyor sanmaktır. Öyle vakit vakit 
vücudü temizlemek bahanesile ya
hut bir sancı sebebile müshil iç • 
mek Ortazamanlarda modaydı. 

Bunu söylemekle müshil ilaç 
her vakit zararlıdır demek istemi
yorum. Onun da lüzumlu olacağı 
hastalık vardır. Fakat onu siz ta
yin edemezsiniz. Müshil ilaçın ne 
vakit faydalı, lüzumlu olacağını an
cak hekiminiz bilir. 

Vakıa kendikendine müshil 
içen binlerce ve binlerce kişınin 
hepsi ondan mutlaka zarar gör-
mezler. Fakat zarar gören binde 

bir, on binde bir olsa sizin o müs
tesnalar arasına karışmanıza bir 
sebep yoktur. Kendi hayatınıza 

kendinizi belki hakim sayabilir~i
nlz. Fakat ailenizin, çocuklarını
zın hayatına hakim olmıya hiçbir 
hakkınız yoktur. 

Zaten müshil ilaç içirmekte he
k~mler bile şimdi eskisi gıbi cö
mert davranmazlar. Mesela kalp 
hastalıklarında tedaviye başlar

ken müshil içirmek eskiden Adet 
iken Jimdi buna lüzum görmezler. 
Eskiden sıtma tedavisine başlar
ken müshil içirildiği halde şimdi 
hatıra gelmez. 

Siz de hekimlerden ibret alınız. 
Kendi kendinize hiçbir vakit müs
hil içmeyiniz. Hele çocuklarınıza. 

ailenize. tehlikeli olabilecek. o ila-
cı hekime danışmadan 

hakkınız yoktur. 
içirmeye 

Ha.san Deposu: lstanbul, Ank ra, 
Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 

dı. Irandaki muvaffakıyetaizlikler ve aynl&n Patrona Halil, serserilerle 
~lm Paşanın da heyecan içinde Ağa Kapısına koşmuştu. Yeniçeri 
~unan balkı oyalamıya kalkıp iti Ağası Hasan Ağa kıyafetini değişti
"11ben halletmek istemesi bu adam- rerek kaçm1'. bir sandala atlıyarak 
~ fırsat verdi. Uakildara geçmişti. 

lran i ·1er hamam- Ağakapısındaki mahpuslan salı-
ları dan gelen yen çenW esir verip peşine takan Patrona, oradan 

dolaşıyorlar, ~ ara nlan Cebehaneye gitmişti. Cebehanede 
dUten Türk askerle~in b~ k· 1>e9inci bölüğün kazanını zorla çı-

İhtilalin üçüncli günü, ortalık ağar 
mıya başlarxen saraydan çıkan üç ö
küz arabası Mustafa Paşa ile Mehmet 
Paşanın cesedi Etıneydanındaki çı • 
narlann dallarına asılmıştı. Fakat, 
Patrona ile arkadaşlan, İbrahim Pa
şayı Kürkçübaşı Manola benzetmiş
lerdi. Üçüncü Ahmedin sevgili vezi· 
rine kıyamadığını sanarak paşanın ce 
sedini çırılçıplak soyuyorlar, şüphe • 
lerini giderdikten sonra, boğazına bir 
ip geçirip bir atın kuyruğuna bağlı
yorlar, kaldının taşları üstünde sü
rükliyerek babı hümayun önüne bı • 
rakıyorlardı. İbrahim Paşanın cese -
di orada yedi seki% gün durmuştu. 
Etlerini sokak köpekleri yemiş vilcu 
du bir kafes kalmı,tı. Sonra tuz ek -
mek hakkı bilen bazı sadık hizmet • 
ki.rlan kemiklerini toplayıp gizlice 
Şehzadebaşındaki türbesine götürüp 
gömmüşlerdi. 

sine para ve et tedarik eden bir ka • edilebildi. Patrona ile yeniçeri ağası 1' atıh Sulh 3 uncu Huk4.lk Hikımli
sap katibini Buğdan voyvodası nas- devlet erkaniyle beraber Divan köş. ğınden: Terekesu.e mahkememızce 
bettirmişti. Nihayet İstanbul kadılı- künde otururken, Halil Ağa ile otuz vazıyet olunan ve Merkezefendı Kule 
ğına da bu devre uygun bir s=ma bu- arkadqı içeriye hücum ettiler. Halıl kapısı 1 No. ıu evde mukım ıken 27 • 
lunmustu: Deli İbrahim . Ağa mert bir adamdı. Patronamn üs- 2 _ 936 tarıhınde vefat eden Alı Han 

Milderrislikten İstanbul Kadılığı • tüne birdenbire atılmayı kendine ye- oğlu Huseynın butun alacak ve borç. 
~~ kulaklan kesilerek ıda.m edildi kartınış yanında haşarat, Sipahi-
~i ü i ocuklannm havaya , • ed • s nn ç edil çarşmını ve Bitpazannı yagma e-
fırlatııarak kılıç ile iki parça k • rek dükkA.nlarda bulunan sili.hlan ve 
~~erfni antatrvorhı.rdr Bilha~~~: elbiseleri almışlardı. Oradan Saraç
,-. kesik meçhul bir adam. te haneye gitmişler, burasını kapatarak 
ltıyafetle hemen outun ıstan1:>ulu bdo· ....... ç beklrlannı da, baflarmda met 
1 .. _ odal a ve a- ...... ... 

O gün de ihtilalcilerle saray ara -
Binda müzakerelerle geçiyordu. Pat
rona Halil ve arkadaşlan kat'i karar 
lannı vermişlerdi: "Padişahı da iste
meyiz!,. 

Ve o gece üçüncü Ahmet saltanat 
tan ferağat etmişti. 

..,nır.,, yeniçeri 8ı:n lat· bur serserilerden Saraç Mehmet ol-
lrıanııara giderek bu vak alan a~ mak üzere beraber aürllkleıniflerdi. Biat merasimi yapılıyor 
~ Bu ad&m, kalelerin tranlı_ ara Bu Saraç Mehmet, Niş yeniçerileri- 2 tetrinievvel pazartesi sabahı sa· 
~ttı Humayun ile bıraluldıgını, nin çorbacılanndan iken zorbalığı ve rayda yeni padişaha biat merasimi 
~dan gelen kulaklan, bunınlan edep8izliği yüzünden atılmış, 1atan- yapılırken İstanbul aokaklarmda da 
lreatk Uç gemi dolusu yaralının, ~e- bula gelerek Saraçhanede iflemiye telllllar bağırıyordu: 
~ tarafından gönderilen ~m ~r be.fl&DW1 ,erir bir adamdı. - Devlet ve memleket Sultan Mah 
"'-ıtaaue gemi sahiplerine .ge~~:ı BUtUn tstanbul sokaklarmda da • mudundur! 
hraııı verilip denizde gemı~erın k vullar çalmıyor, şehir halkı LA.le dev Fakat hakikatte, devlet ve memle
deUnerek batınlmak auretlle Y~ rl ricaline kaJlı ayaklanmıya çağın- ket sultan Mahmudun değil, Patrona 
~ldiğinl, reis ve tayf alarm ru!:ıarı: Iıyordu; diğer taraftan delllllar bağı- ile arkadaşlannm idi. Bu baldınç:rp
tıııayeti yaptıktan son"':. . rd rarak, tehrin A.saylf ve inzibatının laklar ealtanatınm en parlak sima
~ıp kurtulduklannı soylUyo . u. muhafaza edilmekte olduğu bildirili- sı da Patrona Halildi. Patrona ile ar
~unun üzerine ihtlllli körllklemıye yordu. kadaşlarmm portrelerini çizerek bu 
~~mur olan Arnavut tellikler de:ı: _Herkes dUkki.nlannı aÇ1'm! İt • baldın çıplaklar saltanatının icraa • 
q.ı İbrahim Paşanın sefahet ve le m~ ..... 1 olsun! Ehli ırza taarruz o- tını şöyle hüli.sa edebiliriz : 

• ı.. •• trvor • "''"'YA 
· ı~ ~J ' "Ömrümün ne suretle netlcelenece 

na ylikselen bu adamın içtihadile SA diremedi. içeriye gı'rince kılıcını çek- da ki lan ve 
dibat kasırlarmın evvela yakılması- tı ve: ları.m verese meyanın va 0 

na, sonra birinrl Mahmudun muhale Weplenyle mahkememizce tescıl o· 
- Yeniçeri ağası dedikleri herif lunan sulhname vechıle vereseden ö-

f eti ile yıkılmasına karar veriliyor • kı·mdı·r". il v uf lilDUn kardeşı Mehmet e ~us un 
du. o· . 

lırtanbul Kadtsı Deli İbrahim liu - ıye bağırdı. kendi namlarına ualeten ve vekillen 
balillğ'inl daha ilerive ~ötür~k. "ye Patronanın palası yanında idi. Bir olduklan diğer vereseden Emine, Um-
nl odalıtr .. diye antları Sehzade camii nara atarak yerinden fırladı. Fakat. mühan ve iki Sultan nam.larllla veki.
karşrsmdaki yeni kışla.sındıt 79 uncu değerli bir silihşör olan Halll Afat 'eten lrabul eyled•klerm1en ôıu ~i 
cemaatin odasını .mahkeme yapmış. sol kolunu siper yaparak P~tronanm Han oğlu Huseyınden alll.Qğı o .Ju
kanaı doğurdu~u zaman, valde sul • hücumunu atlattı ve kuvvetli bir la- nanlarm tereke borçlarıru kalıu. <'den 
tana l.'erbet yollamıştı. lıç çalarak Patronanm -ı kolunu pa- mezkiır "an:-lere nıtiracaat eylPnıele-

!stanbulda mal ve can emniyeti la.siyle beraber uçurdu. Ve altına ala- ri lıızumu ve veresenin mezkı.r sulh
kalmamıştı. Bu tUredilerin etrafına rak tepeledi. O, Patrona Ue ufraeır· name vech " mahkememı~·· i · ..: te
toplanan bu serserileri, baldınçıplak ken, arkadqlan da yeniçeri ağasını reke ! aJrJ..111da yapılacak b ka mua
lan dağıtacak hiçbir kuvvet yoktu. cansız olarak yere sermi§lerdi. Revan mele k·11mndığı bütün lnk 1 rl rrı 
Zorbalar ise, fevkallde ihtiyat ile ha kötkilnde bulunan vezirler ve Ali E· malumu olmak Uzere ilan nl ~ur. 
reket ediyor, ,ehirde arkalarında mU fendiler, pencere içerlerine lltlca et- ---------------
selllh çetelerle dolaşıyorlardı. mişlerdi. Diğer taraftan, dışarda, ZAYi - Ekmek taşım t k araba.-

Patrona Halil, Muslubeşe ve arka- Muslubete. Kahveci Ali, Urlu Çavuç mın 1709 numar lı plakası kaybol
dqlarının bir hile ile tuzağa dU§Urll· g\br türediler, ve hepeinin yUzlerce muştur. Yenisi alınacağından dtğeri
lUp.idam edilmeden devlet onlarm pen avenesi kılıç ve hançerle idam olunu- nln hilkmU oktur. KadıköyUnde : 
çeamden kurtulamıyacaktı. Bunu a- yorlardı. y Ha. 

I liloflu Klmil. 
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,._ Yllbaşı Münasebetile 
Hediye almak arzuaunda buhmanlara 

Her halde, Beyoğlunda 

K.ARLMAN PASAJI'"' 
ziyaret etmelerini tavaiye ederiz. 

Gezilmesi serbest olan bu pasajda hem ~ö~ tarafı 
seyrederek gezebilir, hem de kolaylıkla ıntıhap ve 
rnübayaa edebilirsiniz. 
Bu büyük mağazada herkese ve her keaeye elveritli 

1001 Çeşit Eşya Vardır 
Bu sene teşhir edilen 

OYUNCAKLARIN 
hiçbir yerde tesadüf edemiyeceğiniz zengin ve mün· 
tahap çeıitleri vardır. 

Kalabalığa maruz kalmamak ve n:ıüba~a~tınızı ra
hatça yapabilmek için sabahları tercıh edınız. 

Yılbaşı münasebetile, mağazamız bu~den İtibaren 
gece saat 9 a kadaraçıktır. 

istanbulda Hava Gazı 
ve Elektrik ve Teşeb
bDsatı Sınaiye TOrk 

Anonim Şirketi 
Mühim ilan ' 

tııtanbul Hava Gazi ve Elektrik ve ı·e,ebbUaab Smafye 'rork Aııonlm 
. Şırketi memurinin 1~36 ~encsıne aid .. kW,. renkte ve "müa~tiı,. ~ll.:!de 
hüviyet kartlarmm 1 Ikincikanuıı Ui3'1 den itibaren iptal 9dihtr&1 1937 
aenesi için muteber olmak üzere "turunç,, renkte ve "mUstatil,, ft'kilde 
kartlarla tebdil edilecegi.ni 'lDuhterem mllşterilerine an.eder. 

MezkUr kartların bq tarafında şirketin unvanı yani "IS l'.ı\NBUL.. 
DA HAVA GAZI VE ELEKTRIK VE TEŞEBBUSATI SINAlYE 
TURK ANONIM ŞiRKET!,, ve eğri olarak 1937 ibaresi ya.zııttlır. 

Bu evoafı muhtev~ olmıyan karJar usulüne gayri muvatılr &dtiedfle. 
r ek hamilleri hemen polise ı1ıbar oh omalıdır. 8lrket. mtlfttnl«ıa ifbu 
ihbarnameye ri.,.~ at.memelerinden t:evelHlt edebilecek olu Mtloe. 
ler için her mes'uliıeti pimdiden reddeyler. 

Tesisatı Elektrikiye 
Türk Anonim Şirketi 

MUhim illn 
Tw sab Elektrikiye Türk Anonim Şirketi; memuriııtn 1938 1ene~tne 

ait "pembe renkte ve "mıistatil,, ~ekude bUvtyet tartıarmm 1 lkıncıkl· 
ııun 1937 .:i~ itibaren iptal edilerek 1937 aenNi tçln mute~ olmaıc üı.e
~ "mavi,, renkte ve ":nJstt1til,, ,.;e.ıtilde kartl&rla tebdil edllea-tmı 
lnllhterem müşterilerine arzeder. . 

Mzkur kartların baş ta.rafında şırketin unvanı yanJ TJo~lSATI 
tLEKTRnUYE 't'URK Al'lONW ~IRK.ETi,, ve eiri olaral 1U37 iba-

l'!ai yazılıdı::- • yr1 fTJı ...tdt.dil 
Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usum.ne f°ı n:ıuvartı rt m ~ 

~k hamilleri hemen polise ihbtr olunmalıdır. Ştr beil, mk ttel r n t " t l 
llıb . t tm ıerinder tevellüt ede ece o an ae tt.e er a.rnameye n ayc e eme 
lçizı her ms'uliyeti şimdiden reddeyler • 
......... 

lürk Anonim Elektrik 
Şirketi 

Mühim ilin 
urfnin ı 936 1e11e.tııe ait "yeşil,, renkte ve 

Ele4drik Şirketi, meın 1 Ildncıklnun 1937 ieu • ıtıbareıı 
lnUstatil ı:::ekilde hilvıyet kartlWLtn 1 ak n .... - "pembe renld.e ve 
t :.' · · in muteber o m """"'.. " 
Ptaı edilerek 1937 senesı ıç dil edilecetfni muhtereın aı~"t..erilmne 

ltıtistatil fiekilde kartlarla tel> 
hiıd· . 

ırır . atında şirketin Unvanı yani •TURK ANO. 
~~ezkilr kartların b~ tar ğri olarak 1937 ibaresi yanııdır. 
.. ,,l!ııt ELEKTRiK Şl.RKETl,, v;:;tıar uaulllne gayrimuvafrk addedUerek 
h Bu evs:ıfı muhtevı olnuyan 

1 
alıdır Şirllet mU,terUerinlrı işbu 

~ı..lnıilleri hemen polise ihbar ~-u~tn tev~Ut ed~bilecek o!&ll cetk·eler 
411barrıameye riayet etmemele.: ın en 
lçfn her ms'uliyet şimdiden reddeyler. 
......... 

[ lstanbul Belediyesi İlanları 1 
• • • F k""lte seririyatı için 3 kalem Elektro Kardi-

Hasekı Hastanesının • u .. k 1 t Bunların hepsine 124 lire .. 1 • lıga onu muı ur. 
rogram ve ma ıemesı paıa; kı Enc:ümen kaleminde görülebilir. lstek-

edel tahmin olunmuştur. vra kb a mektubile beraber 4/1/ 
liler 930 kuru luk ilk teminat ma uz vey. 1 d 1 
9 ~ .. .. 14 d Daimi Enc:ümende bulunma ı ır ar. 

37 paıartesı gunu saat e (8.) (3834) 

TAN 11 - ~ 

En makbul ve en kıymetli ~ l Jl~ll!!ır=llll~C!J----~ı· fl'liri $anlı .7rar~ 
I OTOMOBİL VE 

YILBAŞI 
Hediyesi 

EXAKTA 
Fotoğraf 

makinesidir 
Kuvvetli bir objektif 
Doğru mesafe A.yarı 

Çabuk bir kapayıf 

Fotoğraf huauıunda en güç beğenenlerin bile aradık
ları bütün evsafı haiz en mükemmel ve dakik bir 

fotoğraf makinesidir. 
Satıı yeri: 

Beyoğlunda Sümer sineması yanında Foto ISKENDER Tel. 49224 

Türkiye için yegane acentalığı: 

U. J. REFORZO Galata Çituris Han No. 3 - 4 
• ..................................... 4 * .................................... . 

Ziyaret ediniz. 

125 kuruş mukabi linde hem bir uçağa 

sahip olmak hem de Uçakçılık öğ -
renmek isterseniz 

T A K S I M ' deki 

TÜRK MODEL 
UÇAK SERGiSiNi 

GiRiŞ SERBESTTiR ................................... , 

Avrupaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkrk ve Arama Enstitüsü 
Gene I Dırektörlüğünden · 

1 - Maden mühendisi yetiştirmek üzere .nüsabaı:a 
ile Avrupaya "20" talebe tahsile gfüıderilecektir. İstekli
ler in aşağıdaki şartlan haiz olması 15zımdır. 

A - Türk olmak. 
B- Maden ocaklarında çalışabılecek kabiliyette ve 

sıhhati tam olmak, '-Sıhhı muayene Ankarada yapılacak
tır . ., 

C - Lise mezunu olup Fransızca . Almanca, İngilizce 
di11erden birisini okuyup yazabilm~k. 

D - Yaşı 18 den aşağı 25 den yLJKarı olmamak. 
2 - Müsabaka imtihanı Ankaradel M. T. A. Enstitü

sünde 25 İkincikanun 1937 günü y..ıpılacaktır. Açılacak 
müsabaka imtihanında kazanmış 0Jrı1akla beraber gün -
derilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile '' lO" 
arasında bulunmak şarttır. 

3 - İmtihan: Hesap, hendese, ceHr, mihanik, fizik, 
kimyadan ve yukarıda yazılı dillerden birinden yapıla
caktır. 

MAKiNiST OKULU 
TAKSIM - STADYOM 

3 aylık yeni devre 11 ikinci
kiin unda başhyacaktır. Şoför 
olacaklar şimdiden müracaat 
edebilir. Amatörler: Teorik 
ve pratik geçirecekleri imti
hanlara hazırlanır. Program 

ist eyiniz. Telefon: 42508 

ı• Sigara ve Pipo merakhlarına müjde• 
Dünyanın her tarafında rağbet gören 

STANDART 
OLDENKOTT PiPOLARI 

En mUşkülpesend müşterilerini memnun edecek derecede çeşidi 

mevcuttur. Bir t ec.rübe kafidir. 

Halis Bruyere köklerden yapılmı§ ve içi son sistem 
madeni filtreli SiGARA AGIZLIKLARI gelmiştir. 

İstanbul, Sultanhamam Kebapçı karşısında 

PiPO PAZARI 
# Anadoludan arzu edenlere t ediyeli gönderilir. ___ , 

Devlet Basımevi 
Direktörlüğünden: 

Basım evimizin bir yılda çıkardığı tahminen 9 S - 1 O O 
bin kilo kadar en çok beş santim genişliğindeki kırpıntı 

kağıtları açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
İhale 6/ 1/ 1937 çarşamba günü saat 15 de Basımevin· 

de yapılacaktır. 
İsteklilerin arttırma çağından önce 'fo 7, 5 ılk pey ak

çesi olan 7 5 lirayı vezneye yatırması gerektir. 
Şartname Ayniyat Muhasipliğinden alınabilir. (3657)" 

-----------------------------------------------
............................... :1111 ...... ~ 

1937 yılbaşı 
Hava Hurumu Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 

500.000 Liradır. 
Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 
70.000, 80.000 50.000 30.000 20.000 

Bayilerde bilet bulamıyan müşterilerimizin Piyan
go Direktörlüğü gişeaile Galataıaray mektebi yanın· 
daki giıemize müracaat etmeleri rica olunur 

K eşıde Y rlbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler· (2,5), (5) ve (10) Liradır .•• 

V -ikİt :cayhetrnPden hemen biletinizi tılımz .•• 
4 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müd

detleri kadar mecburi hizmete tibi oıduklann<lan, bu hu-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~' 
~usta mükellefiyetlerini tevsik etme!< üzere bir taahhüc
name verecekler ve bunun içinde muteber kefil göstere
ceklerdir. 

5 -lstiyenlerin nüfu~ hüviyet cwnanını. hüsnühal va
rakasını, mektep şeha<letnamesini Vf"ya bunların tasdikli 
birer suretlerini 4 kıt'a fotoğraf ve dilekçelerini 21 / 1 / 
1937 Perşembe günü akşamına kadar Ankarada M. T. 
A. Enstitüsü Genel Dırektörlüğüne göndermeleri ıe 22/ 
1/ 19 3 7 Curna günü sıhhi muayene len yaptırılmak üzeri!, 
öğleden evvel Bay Hasan apartıman:ndaki Enstitü daire
sinde bulunmaları ilan o:unur. (2119) (3673) 

Adapazarı Belediyes·nden: 
Adet 

1 Trifase cereyan transformatörü 7 5 KV A. 
3150/380·220 V. 50 Periyot. 

2 Yağ baoyolu üç kutuplu 200 A. anahtar ve Dizjönk
töriyle beraber. 

18 Tek kutuplu tefrik anahtarı 200 A. • 
6 Yüksek tevettür için üç kutuplu 200 A. 
6 Yüksek ,, ,, boru şekli sigorta ve hamili. 
2 Primer Dizjönktör 1 O A. 

40 Diyazet sistemi havai hat sigortası ve teferrüatı 
50 ve 35 mm. den (1000) Kg. bakır tel. 

Kandilli Kız Lisesi Satınal
ma Başkanhğından: 

Miktar 

3000 
3000 
3500 
2000 

300 
1500 
2000 
1000 
2500 

10000 
3000 
1500 
1500 

Muhammen Tutarı 
Fiyatı . L. K. 
K. S • 

Kilo 5 150 
,, 4 120 
,, 6 210 

" 
7 140 

" 3 9 
Tane 9 135 

" 7 140 

" 14 140 

" 0,75 1.41 

" 3 .J 300 

" 3 90 
Demet 0,75 11.25 

,, 1 ıs 

--
1479 

Cinsi 

Lahana 
Pırasa 
!spanak 
Taze Bakla 
Pancar 
Baş İnginar 
Orta lnginar 
Karnabahar 
Yeşil Sala ta 
Limon 
Marul 
Kırmızı turp 
Taze Soğan 

Okulumuzun Mayıs 93 7 sonuna kadar olan yaş sebze
sini 7 / 1/ 937 Perşembe günü saat 14.30 da İstanbul Li
seler Muhasebeciliğinde açık eksiltmesi yapılacaktır. İlk 
teminat 11 o lira 92,5 kuruştur. Miktar ve muhammen 
bedelleri ile cinsleri yukarda gösterilmiştir. Şartname 
mektepten görülür. Gir~cekler belli gün ve saatte vesaik 
ve ilk teminat makbuzlarile Komisyona gelmeleri. 

(3717 ) 

Yeniden açık eksiltme ile mübayaasma karar verilmiş 
olan yukarıda cins ve miktarı yazılı Transformatör ve te
ferrüatına şartnamesi mucibince talip olanların 11 İkin
cikinun 193 7 Pazartesi günü saat 1 S de Adapazarı Bele
diye Encümenine müracaat etmeleri ve 120 liralık mu· 
vak~at teminat parası tediye veya bu miktarda banka 
~mın~me~ubunuibraze~deriilin&unu~(3812) ~--~~~----~----------~~----~--~~~~ 

lıtanbul Gümrük Bqmüdürlüğünden: K A R Y O L A A R 
.. Başmüdürlük servislerile ~stanbul İthalat gümrüğü

nun. Ga~atada Rıhtım caddesınde yeni gümrük binasına 
n~kıll~rıne başlanmıştır .. ~likadarlar nakil vaziyetini 
gumruklere asılmış olan ılanlardan öğrenebilirler. 

.(3821)' 

Fabrika fiatma satılıyor 

Asri Mobilya Mağazası ~~~~ 
t~tanbul, Rızapafa yokutu No. 66 Tel. 23407 
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ince ve kibar kadınların meftun oldukları Türkiye ve bütün Şarkta eşi oımıyan 
-

Kremler 
Cildi temizliyen ve beyazlatan, çirkinleri 

güzelleştiren, ihtiyarları gençlettiren yağsız 
kar ve yağsız acıbadem, yağlı acıbadem, yarı 
yağlı gene gece Hasan kremleri. 

't-t ASA t" . Briyantinler 
Saçlan parlatan, düzgünleftİren, ince koku • 

lu yağlı ve yağsız adragana ve likid nevilerile 
gençlerin ve kadınların hayat arkada.tı Hasan 
Briyantinleri 35 • 40 • 50 kuruf&. 

Tüp 25, Vazo 50 kuruta. 

Ruj ve allıklar 
Yağlı ve yağsız rujları kadınlara mukavemet 

edilmez bir güzellik verir. 60 kufU.Ja Blondinet. 
Mandarin, Brünet. 

Hasan allıkları 35 kuru~a. 

Pudra'ar 
Origan kokulu, günlerce . sabit beyaz, Ork, 

Ork roze, pembe 1 - 2, Rqel 1 • 2, natürel, 

1 Kadınların mabudesi Ha.san Pudraları kutusu 
30, büyük 50 kuruta. 

' 

, 
IHAI/),· 
fofUUıje v 
rjotAi.evL 

·-·-·-
Lavantalar 

Y aaemin, Leylak, Menekte, Şipr, Karyoka, 
Nergis, Fulyalar, Bahar çiçekleri, La Rumba, 
Pompadur, Dağ çiçekleri, Kukarça, Nadya, 
Suar de Paris, Li.le, Revdor, Kadıneli, Amber, 
Pupi, Şanel, Zambak, Origan, Neroli kokuları 

25. 50 - 100 ku~a Hasan Lavantaları 

95 dereceli limon çiçekleri Hasan ve 75 de · 
receli Nesrin kolonyalarile losyonları, sürme 
ve sabunları, saç, dit ve tıraş müstahzaratı, çi
çek ve gül ıu ve yağları. (Ha.san Depoıu. Ani Y AT 1 kara, B~yoğlu, Eıkitehir, Betiktaş ve lstanbul 
merkezı.) 

- Ooooh!... Türk Antraaiti aayesinde az kömürle çok hararet ve rahatlığa kavuştuk! ... 

c#vf8egİlt~ahit 
Gazeteciliğin içyüzQnü 

anlatıya~ 

'fidt11~1!rr/!J-
En gazel şiirini 
neşrediyor 

• rAo /. • '6~~ 17a • eltm11ıht{/(ie1/in TOPKAPI MÜZ;İ M~D~U 
Orta a U/H. ran Haya Duygusunu tahlil ?itihSlft 0$ 

b' y Y~pyenı tarih; ediyor Türk çiniciliğinin 
ır ~esıl<a abyor tarihini anlabyor 

w. ıı. ~36 

Sigara da içseniz 

RADYOLiN 
Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizlll 

daima temiz, daima beyaz, daima 
sağ!am kalacağına emin olabilirsiniz 

• 
1 

A 
D 
y 
o 
·L 
• 
1 

N 
Diş macunlarının en tesirli ve en nefisidir. 

Daima Radyofin 

MUz':c Bogaz 
A11rıları 

Kışın birçok insanları rahatsız 

eder. Yutkunmakta zorluk ve 
ıztırap cekerle". 

A 
Boğaz ve bademeik iltihaplarını 
pek çabuk geçirir. Soğuk algmlı· 
ğmdan, Grip ve Neıleye yakalan· 
maktan bizleri korur. 
Her eczanede bulunur. 15 tanelik 
kutusu 35, 40 tanel ik kutusu 70 

kuruştur. 

POKER 
Tıraş bıçağı ye
rine başka bir 
bıçak verirlerse 
aldanmayınız. 

lsrarla P O K E R 
PLAY T ıraş bıçakla· 
r ım lsteyinız. 

• l.:i 

ilenvieat reçeksi No. Ô 
~, 

-. Elektrik ampulu alırken a)'dıtı' 

lık kabiliyetinin ue sarfiyatın! 
Vat ile gösterilmi§olmasmadi)' 

kat ediniz. Bu suretle tenvira'f 

size ne derece ucuza malold1 

ğunu anlarsınız. Osram fWJ lal 

balarının Üç tarafinda ve attf 

balajinın üzerinde bol zi~atı]~ 
teminatı gösterilmektedir: DLffl 

Dekalumen W Vat sarfı)'atı· 

Dekalumenli 

OARA .f!j 
·r 'ampullannın Vat sarfiyatı asgari dereceded;..,; 
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Üşütmenin, Grip,· Nezle, Baş ve Diş Ağrılarının r.:!~ KESKiN KASELERiDiR ::~~·~:.,~ .. 


