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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 
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AŞKIN TEMiZi 

Aka Günd6zün evvelce gazetemizde "Adsız Ro
man,, adıyla çıkan ve çok beğenilen romanı kitap 
halinde çıkmıflır. Kanaat Kütüphanesinde aabl
maktadır. Fiyab 1 liradır. 
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Mecliste yeni ll1Ünaliaşalar DU_NY_A_SU_LH_U _ICI 
Kıs 

' 
Yardımı 
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Ahmet Emin YALMAN K enar ve kötede bulunan 
apartmıanlann önünde 

•ık ıık görülen bir manzara var: 
P~vralara aarnunı,, aoluk be
nızlı çocuklar, kalorifer ocağın-
dan arlmıt köınürleri etelerler. 
Az yanmıtları ıeçerek torbala
rma doldururlar. Ocağın külleri· 
ni de avuç 8.VUç diğer bir torba

ya atarlar. Bu artıklar etrafında 
kavga, döviit le ekaik olmaz. 

Bu DlaDza.rannı delS.let eWği acı 
sefalet köşelerlııi göz önüne getinnek 
hısanı titretir. Büyük bir gehrin bir 
tara.fmda soğuktan ütriyen, kömür
den, giyecekten, yiyecekten mahrum 
~va.llılar bulunduğunu hatırlamak 
için böyle bir manzaranın göz önüne 
çıkmasına da lüzum yoktur. Sıcak bir 
odadan dı§8.I'Idaki soğuk rUzglrı ve 
kan 8eYrettiğiniz zaman. o dakikada 
odanızdan birkaç yUz metre uzakta 
ça.resizı;k içinde titrlyen yoksu.zla.r 
bulunduğunu düşünmemek elde de
ğildir. Eğer bir hayır cemiyetinin 011· 

lann Yardımına. ko~ bilseniz 
zevkinizden, hatta çok esaslı olmıyaD 
iht;Yaçlarmızdan birer parça kese
rek, sandıklarmızdan eskilerinizi c;I· 
kararak yardım hJssenizi seve seve 
yapacaksınız. O zaman sıcak odantz. 
içinizi daha iyi JSrtacak. yediğiniz bir 
lokma yemekte da.ha çok lezzet bula-
4'.oIP ....... - "Nı .. m +flı:lil -vlıl"'""isl -ye. 
rıne getirirken, vıcdanmızdan ClaJı.a 
az cıikAyet duyacakısmm. 

D 1lnyarun her köşes'nden kış 
yardmu diye bir ses aksedi

yor, Her tarafta yoksuzlara uzanan 
eller var. Bir taraftan yardım liste
leri açılıyor. Diğer taraftan türlü 
türlü eğlenceler tertip edilerek damla 
daın!a Para t:oplanıyor. 

Bizde bu yolda faaliyetler itiyat 
haline gelınemiştir. içtimai mua.ve
!let teşkilatı devlet ve belediye vazi
feleri ara.smda faal bir yer almaı:mt
tır. içtimaı sigortalardan hiçbiri 
llnıuıni §ekilde ha.ya.ta kanşma.mı:t" 
tır .. Bunun için ancak hayır cemiyet
leri '1aartasiyle temiıı edilebilecek 
iı:thnaı yardımm yeri boştUr. Bu 
tıoksan da acı bir surette duyulu· 
~r. 

B ldenııekeümizde işsizlik yoktur. 
eı- salı§an az da olsa bir parça ek:k buıuyor. Fakat hayatın türlü 

....n!tı lf etıen vardır ki bir aileYi bu
tı '41.ldeıı Yarma geçinme kaynağından 
ınahruın edebilir. Ihtiyarlık yüzün
d:11 Ve diğer bir sebepten aile reisinin 
i§1ııi kaybetmesi, ölüm, hastalık. ka
za. haı>se mahkfuniyet gibi türliı tür· 
l~ sebepler vardır ki ıı.ncak ömllrleri
ıu Cilnu gtlnUne devam eWrecek ka
dar geçim imkıinlan bulunan aileleri 
birdenbire mahrumiyetin en aşağı 
derecesine düşürebi'·ı. 

E iltUn bu ihtimallere karşı Omin 
:J Ve tecrübelerin lüzum göster· 

eliği Yolda içtimai korunma ve yar
dun te.~k=ıa.tı elbette memleketimizde 
kUiillacaktır. Fakat o zamana 1<adıı.r 
hayır ceıniyetıerinin bu boşluğu do:
durrtı~lat'ına ve hayır sahiplerile ış
birU~ etınelerine mutlaka ihtiyaç 
vardır. 

Bu V~feyi de en evvel Kızılaydan 
bek1ePek hakkımızdır. Kızılay umu
mun unniyetini ve sevgisini kazan· 
ımıştu Mevsimin şiddetleri yUzUnden 
had bt hale gelen yoksuzluk yarala
nnı sd'Jllıya kalkışacak olursa her 
vatandlŞtan candan al.8.ka ve yardım 
göreceJtir. 

Memlekette Son Oç Se 
içinde Talebe 

17 Nisbetin 
SaYısı Yüzde 

e Art ştır 
Bu Sebep1e Ortamektep!erde Yardımcı 1\1' ualli rn 

Müddet!e Uzatı'dı K u·ranmak Salah:veti üc Sene 

lngiliz Başvekili 
S u:h Planı Yapmış 

Avrupada Bir Dörtler Hakimiyeti 
Kurmak Bu Planm Başında Geliyormuş 

Parls, S (A.A) - '1ntraınslg~ 
1 ant,, gaı:eteslılln Londra muJıa.
ı biri, lngUtere D vekili Oham-

Pa.rls taro.fmclan idare edilooek 
bir Avrupa dlrcktuan Uıdası, 

Ankara, 3 (Tan muhabirinden) -
Millet Meclisi bugijn, maliye v~ ma. 
arif işlerini esaslı şekilde aljlkadar 
eden mühim mevzular Uzel':nde hara 
retli münakaşalar yaptı ve karat"lar 
verdt nk olarak görUşUlen mevzular 
arasında askeri ve mtilld tekaüt ka. 
nunum.ın 18 inci maddesinin değişti. 
n1mesine ait bir layiha da vardı. Bu 
hususta B. Necip A ;, bir takrir ver. 
mişti. Takrir sahibi, kanunun esasla. 
nna dokunmak istemediğini, fakat 
bu lAyiha dolayısile mağdur ola.on k 
bazı askeri memurların ~ıi'klannın 
korunması i~n Milli Müdafaa VekL 
tetı'nce muhtelit 'kanun layihaları ha 
ZT1anmak üzere bulundueumı öğren 
diği için takririni srerl aldrğmı söv. 
tedi ve bu suretle laviha hiildimetin 
teklif ettiği şekilde kabul ed'ldi. 

nıznamede bundan sonra gelen yar. 
dımcı muallim çalıştırılması hakkın.. 
daki layihanın müstacelen müzake. ı 
resinJ teklif etti ve kabul edildi. 

berlaln'in bir ulh plii.ru hnZll'la
makta olduğuna bildlrmeJ.."tedfr. 
Bu plfuı oşağıdaki teklifleri ih· 
tiva edecektir: 

1 - Eski Belçika Başvekili 
Van Zeeland ta.rafından Avrupa 
\•e Amerika.da yn.pılıın tetkikatm 
neticelerine müstenit iktisadi 
bir itilaf l-iioude getirilmesi., 

S - VersniUes munhedename
shılıı siyasi ahkfıınmm im ti su
rette kaldınlması ve Mllletıer Oe 
mlyeti pııktmm ı lnhı, 

4 - Almanyıının müstemleke 
taleplerlnJ tetkik etmek Uzere 
blr mu temleılte konfemnsırun 
toplanması, 

Bundan sonra Maarif Vekaletiııin. 
Maarif eOrasmm tonlıtnmasm1 939 
eenesine talik eden 18.vihMmm mfüı.:a 
keresine ge~ilcl' Maarif VPK:'li Saf. Din Mecliste itirazlara ~evap 
fet Ankan kürsüye geldi. Bull'lln ve veren 8. Sallet Ankan 

• 
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Nüfus işlerinde 
Binbir Güçlük! 

Antakya, 3 (Hususi) - Hataya fus dairelerinde~ memurlar mUs· 
gelen Türklerin Hatay vatand~Iığuıı temleke adamı olduğu için, ellerin -f 
alma.k için yaptıktan milracaatlar, den gelen zorlukları Türklere ç1kar. 
idari makamlarca tetkik edilerek a. maktadırlar. Kmkha.n hatkevindtl ya 
na.ya.saya muhalif hareketler devam pılan tnharriyatTn bizzat delege tara 
etmektedir. Delege tarafından 27 ilk fmdan yaptırılmış olduğuna artık şüp 
kanun tarihinde ittihaz edilen bir ka- be kalmamıştır Bu arama sırf Türk. 
rar mahrem olarak bUtUn dairelere terin m!neviyatını krrmnk maksadi· 
tebliğ edilmiştir. Bu karara göre, Ha le mevhum bir kaçağı bahane ederek 
tay vatandaşlığını almak için mUra- mahut miinferit hakim Sadık Mardi- I 
ciıat edenlerin kayıtıannm çıkarıl • nfnin bir kara.rne olmuştur. Jandar. 
ması Jiı.zmı gelmekte ve bunun için ma kumandanı Abdurrahman ve po. l 
de 15 gün mühlet verilmektedir. Hal listen mürekkep arama heveti mev- ı 
buki Hataydak1 nüfus dairelerinden. hum kaçağı butamamışlardrr. Bu ta. 
değil, 15 gtinde, bir kaç ayda bu işi . harriyat esnasmda delege Ktrıkhan. , 
meydana getirmek bile gUçtilr. Türk da Ledor T..eonyanm evinde bul~m • I 
tere bu ı,ekilde muamele yapılırken. makta idi KMıPn nRhiv~inp ı:ıilrlilen 
diğer anasınn bUtUn müracaatları 7..eki Arsuzi affedilerek serbest bıra
günU gUnilne yerine getiriliyor. NU. kılmıştır. 

Franco'cular .Terueli 
istirdat Edemcm~şler 

Maarif şürası ha.kkmdakıi layiha 
görUşUlürken B. Refik Şevket Ince, 
söz aldı ve dedi ki: 

.. _ Bu kanunun neşri tarihi 6. 6, 
933 tUr. Bu tarih Uzerinden 4 sene 6 
ay ve bir hafta gibi uzun bir zaman 
geçmiştir. Bu kadar zaman sonTa ş'm 
di yeni bir teklif alryoruz. Deniliyor 
ki: Maarü Vekaleti talim ve terbiye 
hevetinoe muhtelif okullann efıranın 
tetk:kine konUlaC'Rk proS?TamlaM ile 
talimatnameler (939) yılma. tehir o. 
lunsun .•. 

Maarif şi\rasmm eimdive kadar 
toplanamamasmm sebepl riTli sonnu. 
yorum. Ancak. Maarif Vekaleti ile 
talim ve terbive heyeti ıtvn avn mU 
esseseler midir kf. murif hazrrlty'Jl
calt. talim ve terbiveye verecek. ta. 
lim ve terbiyP ,._,,..,1q,.. oon,.nnlrt,..,, •nn 

(Arkası 10 uncuda) 

1 1 , 
Tehdit 

Edenler! 
-<>--

8. Roosevelt Kabahati 
Demokrasi Aleyhinde 

Olanlarda Buluyor 

B . Rooıevelt 

Vaşington, 3 (A.A) - Cümhurre
isi Mister Roosevelt bugün kongre iç 
timamda mühim bir nutuk söylemiş 
ve çok canlı noktalara temas etmiş
tir. B. Roosevelt bir harp doğurabi
lecek tahriklere rağmen Amerikanın 
sulh halinde kalmıç olmasından mcm 
nun oldu!;'llnu ve 130 milyon Ameri
kalmm hUkümranhk hukukuna a;t 
tamamiyetinin idame ettirildiğini söy 
lemiş, daha sonra sulh için mUcade 
le eden bir milletin behemehal kuv
vetli olması lazım geldiğini anlatm"' 
ve Amerikanın şahsi müdafaasını te
min iç.in kuvvetli bulunmıya azmet· 
tiğini ;lave etmiştir. 

1 
\~ 2 - Berlin, l..oodra., Roma ve 

5 - Şimdiki halde değil e bi
le, beş sene onrn. ln~ıterede 

t.eşkila.t programı tatbik edildik- ! 
ten sonra, si18.hlann tahdidi. 

Çin T ayy~releriAnsızın 
Nank · ni Bombaladıla 

Japon Dahiliye Nazırı Beyaz 
lrklara Karşı Ateş Püskürüyor 

Nevyork, 3 (Radyo) - Uzak Şark 
harbine dair alman en son ha.berler:e 
göre, Japon kuvveUeri Pukov-Tien
cln hattı boyunca llerlemiye devam 
edi)'.)rlar. En yakm Japon hedefi Yen 
çov'dur. Japonlar Tawenkov şehrine 
muvasalet etmişlerdir. Arada ş1ddet
]j muharebeler vuku bulmaktadır. Di
ğer bir Japon kolu Kweitch üzerine 
yürüyor. 

Hankovdan alman haber1ere göre 
Çin Generali Çangf nkurun kumanda 
sı altındaki kıtalar Hançov fstikame
t;nde muzafferane ilerlemekte ve bu 
şehre yakın bir istasyonu i§gal etmiş 
bulunmaktadır. 

Çin tayyareleri dUn öğleden sonra 
Na.nkin hava meydanını bombardı

man etm ler Japon tayyaresi
ni taıırp etmişlerdir. Çinli1er. Japon 
lan gafil avlamışlar ve takip olun· 
madan kaybolmuşlardır. 

50.000 Çinli mülteci, Japon işgali 
altmda bulunan araziye girmek üze. 
re garp hududunu geçmi§lerdir. Hep
s; de hususi müsaadeleri haizdirler. 
Fakat mültecilerin Uzerlerindeki kilr 
rit kutulan bile müsadere edilmiştir. 

Hong Kongn gelen Çin milltecile • 
ri 250.000 i geQ?lliştir. Bu sayı git,. 
tikçe kabarmaktadır. 

(Arkası 10 uncuda)' 

Mısır parlamentosunda 
şiddetli hadiseler .. 
Meclis Reisi, Işıkları Söndürdü, 

Nahas Paşaya Söz Vermedi 
Kahire, 3 (Radyo) - Mısır par

lAmentosu bugün toplanmış, fakıat 
bir takım karışık bndiselere sahne 
olmuştur. Mecliste, muvazzaf katip 
meclisin bir ay tatiline ait kararna
meyi tebliğ edecekti. V ef d partisi tide 
ri sabık b~vckil Mustafa Nahns pa
şa, daha evvel söz söylemek istemiş, 
ve vatan namına söz söy!emek istedi 
ğini anlatmış ise de meclis reisi ken 
disini söz söylemekten menetmek 
için çalışmış, fakat Nahas Paşanın 
ısrarı üzerine meclis reisi evvela ga 
zetecilerle samiler localarını tahliye 
ettirmiş, daha sonra ışıkları söndürt 
müş ve neticede mebuslar meclisi 
tahliye mecburiyetinde kalmışlar • 
dır. Bu arada yeni Başvekil Mehmet 
Mahmut Paşa kabinesinin iyi karşı
lanmasından hissettiği memnuniyeti 
anlattıktan sonra meclisi bir ay ta
til etmenin kanunuesasi hUkümle • 
rine muvafık olduğunu söylemi§ • 
tir. Dün?uım her memleketi kı§ yardı

mı d=y harekete geçtiği bir sırada 
Kız·lay bu sahada elbette varlığını 
göstercıcktir ve muhtaçların y~a.
nna aıa.ta duyanlann BnUn~~.kfe"c'ell· ~·\! .. ,.~ 
tir. Buı1 hiç şUphe etmiyo Madrit müdafaa ordusuna meruup bir müfreze 

[~panya hadiaelerine ait aon haberler üçüncü aayf adadu] 

B. Roosevelt daha sonra munhe 
delere gösterilen riayetsizlikten bah
sederek Amerfkanıh muahede taah

(ArkMJ 10 uncuda) 

Mehmet Mahmut Paşa halk tara
fmdan alkışlanmış, Sir Miles Lam
psom da Mahımut Paşayı ziyareti es 
nasında şiddetli alkış1arla karşrla.n • 
mıştır. Mahmut Paşayı alkışlıyaıı 

kalabalık kendl.einin mutlaka görün Almet Emin Y A ... "Juıu:._, 
fr-1..rt~~,~-.ı .. (Arkası IO uncuda) 

Mısınn gen~ Kralı 

M aiute Faruk 
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Yazan: 
1'.li Haydar Mithat 

(Tercüme ve iktibas 

hakkı mahfuzdur,] 

- - ., . ..__.. _.... 

TAN 4 -1- 938 

Mısır Konsolosu Tarihi Eserler Tamir Ediliyor Balıkbank 

z~;;:,i~"':::ya~E=T:!:; Çenberlitaşta yen. den Proiesi Ger 

ıı ı ;~~;;::-;::"::niy~~! Istimlaklar Yapılacak "!.t ~!·~~k 
~.. • • • •= mn.sı düşUnUlen Bahkbanka, ait pr 

Abdul 
Cep e 

amide Karsı 
Vakıflar müdürlüğü Çemberl"taşın jc Meclise verilmiştir. Bu proje 

etrafını açtırmış ve toprak tesviye. mümkün olduğu kadar çabuk mecl 
sini bitinniştir. Ancak Çemberlitaş. ten çıkartılmasına çalışılacaktır. r 

Ku vetle.niyor 
-86-

L ondraya gidince yıne n.."Olv 
Abbas Hilmi Paşa ile kar 

~1aştım. Hidiv ilk defa olarak Jn. 
giltereye geliyordu. Büyük mera 
simle karşılanmış, Bukinghaım sa 
rayına misafir edilmişti. 

Ingiltercye varmasından birkaç 
gün sonra kendisinden bir tezkere 
aldım. Bukingham sarayında ken 
disini görmemi istiyordu. 

Gittim. Ba.na şunları anlattı: 
' - Ingilterenin himayesi altında 
I.stanbula dönmeniz için teşebbüs 
ler devam ediyor. Lord SalisbW"Y, 
sizi Hariciye Nezarctide kabul ede 
cek ve avdetin izin şeklini ve şart. 
lannı bildirecektir. 

Cevap verdim: 
- Lord Salisbury l3a.şvdkn ve 

Hariciye Nazırıdır. Kendisi beni sa 
ğırmadıkça ziyaretine nasıl gidebili 
rim? Istanbula avdetim gibi bir me 
seleden nasıl bahis açabilirim? 

Kati bir ifade ile söylediğim bu 
sözler üzerine Hidiv birden bire 
tavrını değiştirdi. Dedi ki: 

- Lord Salisbury ile sizin hak 
kınızda bahis açılınca babanızı met 
hetmiye başladı.'ı3aşvckilin çok hür 
met ettiği bir şahsi dostu muş. Hür 
riyete en taraftar Garp devlet a 
damları gibi düşünürmüş.. Bunlar 
bana birşcy demez. lngilizler mem 
leketimde hürriyet veriyorlar da 
ne oluyor? Topraklanmı çalıyor 

lar. 

Bu hayret verici sözleri üzeri 
ne ayağa kalkarak şahsi 

hakkındaki hürmetim.in nihayet 
bulduğunu söyledim ve salondan 
Çiktıım. 

O sıralarda Da.mat Mahmut Pa 
§8., oğullan Prens Sabahattin ve 
LQtfullah ile beraber 1.stanbuldan 
kaçmıştL Avrupa gazeteleri bu ha 
dise hakkında sütunlar dolduruyor 
lardı. Mahmut Paşa ile görüşmek 
ve tanışmnk için Cenevreye gittim. 

Mahmut Paşa hamiyetli ve sa 
mimi bir adaımdı. Memleketteki fe 
nalıklarm kallmıasmı candan isti 
yordu. Fa.kat ümitsizdi. Böyle bir 
neticeyi beklemeyi boş saydığı her 
sözünden anlaşılıyordu. Bütün ka 
bahati Abdülhamiclin sahsında bu 
luyordu. Bunun için pUi.nı, gazete 
terde Abdülhamide karşı şiddetli 
hücumlarda bulunmaktı. Bununla 
beraber mevcut şartlar altında mil 
lctin uyanmasını ve Abdülhamidi 
haletmesin.i imkan haricinde sayı.
yordu. 

Prens Sabahattin, Osmanlı hane 
danma uzaktan, yakından mensup 
olanlar arasıda bir istisna idi. Iyi 
tahsil görmüş, zeki, terbiyeli bir 
zat idi. Yalnız ademi merkeziyet fik 
rine taassup derecesinde saplan 
mıştı. Memleketin kurtulımasını an 
cak bu dUşilncenin tahakkukundan 
bekliyordu. Babam da idari balmn 
dan ademi merkeziyete taraftar bu 
lunmuştu. Fakat onun za.manmd!I. 
azlıklar memlekete bu kadar yaban 
cı ve düşman bir hale ge1rnemiş1er 
Cli. AbdUlhamidin istibdadı, Türk 
ve müslüman halkın cahil kalma 
sına, diğer unsurların serbestçe in 
kişaf etmesine yol açmıştı. Bu şart 
Iar altmdn müsavi bir vatanda.şlrk 
esasına göre adPmi merkezivet fik 
r=..,;n tathikı, Türk ekseriyetin ken 
di memleketinde mnhklım bi .. hale 
düşmesine yol açabilirdi. Zaten Av 
rupa devletlerinden her biri, bu un 
surlardan birini alet diye- kullan 
mayı tasarlıyarnk himavesi altına 
almıştı. Prens Sabahattinin hlisnü 
niyetle dUşUndUğU ademi merkezi
yet, o zamanki şartlar altında Türk 
lerden ziyade o y.abancı devlet ve 
unsurların maksa.tlanna hizmet 
edebilirdi. 

Ayni sıralarda Ismail Kemal P.ey 
de Avrupaya kaçmıştı. Abdillha.mi 
de karşı kurulan cephe kuvv'!tlcni 
):Ordu. - . " • • • '"1 '<"f~'\' ' 

1900 seneı:Oıde tekrar Mıstra. 
döndüm. Orada garip bir va. 

ka karşısında bulundum. Abdülha 
mit adında bir Kürdün şunun, bu 
nun intikam fikirlerine aıet olarak 
beni öldürmiye hazırlandığını söy 
lediler. Derhal Lord Krornere mese 
leyi haber verdim. Lord, araştın na 
lar yaptırdı. Neticede Mısır Hidi 
vine şu tezkereyi yazdı: 

"Ali Haydar Mithat Beyin haya 
tI tehlikede olduğuna dair malu 
mat almış bulunuyorum. Muhnfn 
zası için polis müdilrli Mansfilde e 
mir verdim. Bu ciheti sizce de ma 
lfun olması için bildiriyorum."' 

O günden ba.şlıyarak polis mu 
hafazası altında bulunuyordum. J .. 
radan bir ay geçti. Bir gün ben o 
tel Şperdin merdivenlerinden ıncr 
ken, bir ndam, ateş etmek üzere ta 
bancasmı Uzeriıme çevirdi. Çekmi 
ye vakit bulmadan tevkif ve Har. 
tuma tebit ettiler. 

Zaten Parise giderek Ismail K• 
mal Beyle görüşmeyi düşünüyor 

dum. Bu hadise Uzerinc düşündü 
ğilmden daha evvel yola çıktım. 

I
• smail KeJJlal Bey Tunada b:-. 
bamın beraberinde mıemuri 

yetle bulUJlmuştu. Kendisine ~ok 
bağlılığı ve sevgisi vardı. Hatta 
Avrupaya tebidi günü Babırui cad 
desinde ortalığı gürültüye venm:ık 
te bile önayak olmuştu. Fakat pa 
raya karşı büyük bir zaafı va.rdL 
Ayni zamanda Avusturya ve Italya 
devletlerinden tahsisat alırdı. Yu 

nanistan da kendisine maaş bağla.. 
m.ıştı. Yunan kralının malümat va 
tasdikı alt:Jnda lsmail Kemal Bey, 
Istanbul Yunan sefiri Prens Mav 
ro Kqrdato vasıtasile senede 10 bin 
drahımi maaş alıyordu. Bu maaşı bü 
tün hayatı müddetince alabileceği 
vadedilmişti. ' 

Buna karşı Ismail Kemal Beyin 
taahhüdü, Arnavutlukta bu devlet 
lerden her birine birer nüfuz mın 
takası ayırmaktı. Çok kurnazdı .. 
Bu zıd menfaatleri senelerce '.lir a 
rada idare etmiye ve kendi menfa 
atini yürütmiye muvaffak olımuş 
tu. 

(Arkası var) 

1 Hem Sövmüş, Hem de 

Toka Savurmuş 
Evvelki akşam Alemdar sinema

sında bir hadı·se olmuştur: Aksaray. 
da oturan Şevki, karısı Müzeyyenle 
beraber Alemdar sinemasına gitmiş, 
içeri girecekleri sırada Müzeyyen an 
sızın yere düşerek bayılmıştır. Şevki 
karısı ile meşgulken, Nihat isminde 
bir darülaceze memuru Şevkiye yak 
lnşınış, kadını kapının önünden ça
buk kaldırmasını söylemiştir. Şevki, 
karısının tedavisi ile uğraşırken bu 
şekilde bir ihtara kızmış ve bu hare 
ketinin doğru olmadığını hatırlatmış 
tır. Oteki buna büsbütün kızmış ve 
küfür savurarak tokat atmıştır. Ni
hat polisçe yakalanarak adliyeye ve
rilmiştir. 

Bürhanettinin Yeni 
Marifetleri Çıkıyor 
Birçok plaj hırsızlıklannm faili 

olarak yakalanan Burhanettin ismin 
deki gencin her gün bir çok ye.ni ma 
rifetıeri meydana çıkıyor. 

iddiaya göre, Burhanettin, yaka_ 
lanmadan birkaç gün evvel, Cerrah. 
paşa hastanesine gitmiş, Ntızım is
minde biç tanımadığı bir hastanın 

altın saatini çalmıştır. Birkaç gün 
evvel de Devlet Demiryollan m~ur 
tarından Tevfiğin elbiselerini aşırmış 
tır. 

Pli.j mevslılti geçtikten sonra Bur. 
hanettinin ziyaret günlerinde hasta.. 
nelere girdiği, birçok palto ve par. 
destiler çaldığı anlaşılmakta.dır. Po. 
lis, Burhnnettinin hiç tanımadığı has 
talarla konuşarak yüzük ve saatleri 
ni a.şırmıya teşebbüs ettiğü.ni de tes 
bit etmiştir. Tahkikat neticelenmedL 
ği için, suçlu henüz adliyeye verilme
mi~. 

tan çarşıya giden yol üstündeki bazı Fakat, belediye blitün balık işleri 
dükanlar manzarayı bozduğu için ha.le almak knrannda bulunuyord 
bunların da istimlaki yapılacaktır. Hatta yeni yaptıracağı hal tesisatı 

Dlvanyolunda Atik Alipaşa camii. ait projede bir balık dairesi de a 
nin etrafındaki duvar da tamir edil. mışt:J. 
miştir. Belediye fen işleri müdürlü. Belediye, lktısat vekaletine m 
ğünün bulunduğu eski Maarif ~eza caat ederek Balıkbank projesinin 
reti binasının yanındaki Hatice Tur- ri bırakılmasını istiyecek ve bu ışi 
han Sultana art tarihi çiftehanıam'n. şehrimizde, Belediye tarafından a. 
nn da tamamen meydana çıkarılma ni şekil ve esaslar dairesinde id 
sı ka.rrlştınlmıştrr. Çifte hamamların edilmesi için teşebbUslcrde buluna 
etrafındaki sonra.dan yapılmış bina- caktır. 
lar yıktmlacaktır. Bu binalar dola. Yarım milyonluk tesisat 
yısile KöprülU Fazıl Ahmet Pa;;a za Şimdiki hal binasından Galata kö 
manına ait Vezir hanının da cephesi riisünlin Eminönü tarafına kadar 
bozulmuştur. zatılacak yeni hal tesisatı için isti 

Vakıflar idaresi, evvelce teshit et Jakler yapılmak Ur.ere, belediyen· 
tiği programa göre, camiler n tami. 1938 bütçesine ytlz bin lira tahsis 
rine devam etmektedir. Camilerin ta konulmuştur. !stimlô.k bitıirildik 
mitinde, tarihi kıymetlerinin bozul • sonra tesisat ihale edilecektir. B 

Hafız. Amir Bey mamasına dikkat editmektedır. Sl\ley l da bliyü'k bir hal binası ile birkaç 
============-...::::==-ı maniye ce.miinin bı.mirine bilhassa i~ ğuk hava deposu yaptırılacaktır. 

is+ 
eniden Lise 
Açılamıyor 
Orta tedrisat umum müdürü A vn1, 

şehrimizdeki tetkiklerine devam cdi 
yor. Istanbulun liseye ihtiyacı oldu
ğu anlaşılmış, fakat yeniden lise nç
mıya da bütçe ve bina itibarile ıinı. 
kti.n bulunamamıştır. Bunun Uzcrine 
bu işin halli için yeni bir çare düşü
nülmüştür. Bu şekle göre, önümUı.
deki de.rs yılından itibaren liselerln 
orta sınıflarına talebe kabul edilmi. 
yecek ve liselerin orta sınıfları ya_ 
vaş yavaş kaldınlacak, bunlardan bo 
şalan yerlere yeni lise şubeleri açı
lacaktır. Buna mukabil §ehrimizde 
yeniden lü2'JlllllU kadnr milstakil orta 

mektep 'hlırulacaktxr. 

Tal ebelerin •açlan 
nasıl kesilecek? 

Maar.:f Vekaleti mekteplerdeki er. 
kek çocuklann saçlarının mektep ida 
relerinin veya talebenin şahsi düşün. 
me ve arzularına göre kestirilip tu. 
valet ettirilmesini doğru bulmamış -
tır. Bu hususta ne çok U2'Jtln ve ne 
de tamam.ile saçsız olacak derecede 
kısa olmamak üzere sıhhi bir formül 
tesbit edilmiş ve Maarıif müdürlük
lerine bildirilmiştir. Bundan sonra 
mekteplilerin saçları bu e.sasa göre, 
düzelttirilecektir. 

Bir Amerikalı 
Gazeteci 
Ankara da 

Amerikada çıkan Magazin Niyı.ız 

gazetesinin muharrirlerinden B. Ro
bert Nevil, şehrimize gelmiş ve dün 
akşam Ankara.ya. gitmiştir. -
Amerikalı meslektaşımız dün ken 

disile görüşen bir muha.rririmize de. 
miştir ki: 

"- Tetkiklerde bulunmak üzere 
Mısır, Filistin, Suriyeyi gezdikten 
sonra memleketinize geldim. Suri. 
yede, bilhassa Hatay meselesi etra. 
fmda. da tetkikat yaptım. Hatay işi 
için, Ankarada 'Matbuat umum mü
dilrlüğünden icap eden malumatı al
dıktan sonra gazetemde neşriyat ya 
pacağun. 

Türkiyeye ilk defa geliyorum. Ben 
burada bir Asya memleketi bulaca. 
ğımı zannetmekte idim. Kanaatlerim 
de çok aldandığmu çabuk anladım. 

Pek kısa lir zaman zarfında mem. 
leketinizde vücude getirilen bUytlk 
değişiklik bUtün Amerikayı yakın • 
dan alakadar eden bir hadisedir.,, 

Heyetimiz Yarın Gidiyor 
Kahired.e toplanalak olan beynel

milel birinci ceza hukuku kongres~ 
de Türkiye hükümetini temsil edecek 
olan profesör Tabirle lstanbul müd. 
deiumumi muavinlerinden Sa.drettin, 
yarın Toros ekspresile Mısıra gide. 
oeklerdir. 

tina edilecektir. Süleyına.niye ve civa tesisat belediyeye, yanın milyon 
n yapıldığı zamanki halini 9.lacak, raya mal olacaktır. 
burada bir (Sinan Mahallesi) kurul • 
muş olacaktır. 

_$ehrimizdcki çeşmelerden bir <:oğu 
mın da tam~re muhtaç olduğu tesbit 
edilmiştir. Tarihi ktYrneti haiz çeş • 
meler beş sene içinde tamamlanacak 
tır. Müzeler idaresi, hangi çeşmele
rin tamire muhtaç olduklarını Maa
rif vekaletine bir cetvel halinde bil 
dirmiştir. Çeşmelerin tamirindı:? de 
Milzeler idaresi belediye ile beraber 

1 Elektrik Abonelerine 

çalışacaktır. 

Etrafı kısmen açılan 

Ç emberlitaş 

Fırtına Devam 

Otur 
v • 

Evvelki gün başhyan lodos fırtına 
sı dün, karayele çevirmiş ve akşama 
doğru tekrar kar başlamıştır. Gelen 
malumata göre, Karadenizde şiddetli 
bir fırtına. vardır. DUn Trakyada, 
Marmara havzasında v~ Ege denizin 
de rüzgar çok kuvvetli esmiştir. 

Obuz yolcusu ile lmroz seferine çı
kan ve Büyükçekmece açıklarında 
saatlerce denizle mücadeleden sonra 
güçlükle dönebilen Tayyar vapuru, 
hava dinmediği. için dün de seferine 
çıkamamıştır. Esa.sen Tayyar yolcu. 
lan da derhal vapuru terketınişler -
dir. 

Dün yaptığımTz tahkikata göre, 
Tayyar vapuru fırtınada mUhim bir 
tehlike geçirmiştir. F..sase:n geminin 
şaftı da çatlaktır. Yolu da çok az ol
duğundan sUvari, selameti geriye 
dönmekte bulmuştur. Buna karar ve 
rilince, süvari, alakadarlara "dön. 
mek mecburiyeti vardır,. şeklinde bir 
zabıt tutturmuş ve öylece dönmüş
tür. lmroza. gr.decek yolcular çarşam
ba giinkil postaya kalmışlardır. Tay 
yar, dün tamir edilmek üzere Halice 
alınmtşbr. 

Oturan lngiliz oapuru 

v run 
likeli 

Ege vapuru bugün saat 11 de Kara.. 
denizden gelecektir. Beklenen vapur 
lar arasında Bartmdan (Mersin) , 
Bandırmadan (Saadet) vapurları da 
vardır. Kocaeli, Bur~, Seyyar ve 
Konya vapurları dUn büyük gecikme 
Ierle gelebilmişlerdir. 

Bir evin üst katı çöktü 
Evvelki akşam, devamlı yağmur -

lann tesiri ile Çarşıkapıda bir çökün 
tü hadisesi olmuştur. Belediye me. 
murlanndan Asımın oturduğu evin 
üst katl, ansızın çökmüştür. Ev hal 
kından bir kısmı, alt katta, diğer kıs 
nu da sokakta bulunduktan için nü. 
fasça zayiat olmamt§br. Vakadan 
sonra ev sahibi evi boşaltmak isteme 
eliği için zorla dışarı çıkarılmıştır. 

B. Fadıl Ahmedin Oğlu 
Bir Kaza Neticesi Öldü 
Saylav şair B. Fazıl Ahmedin oğlu 

Galata.saray talebesinden Esat, ev -
velki gece, Mısır apartmanının beşin 
ci katından kazaen düşerek ağır su
rette yaralanmış ve Beyoğlu hasta.
nesine kaldırılırken de yolda ölmüş. 
tür. Müddeiumumilik, tabniadil En 
ver Karanı hastaneye göndererek ce 
sedi muayene ettirmiş ve gömUlmesi
ne izin vermi.~tir. 

Esat 20 yaşlarında çalışkan, çok 
terbiyeli. babasının blitün mcziyetle
nini taşıyan bir gençti. Bu şekilde ö. 
lUmü kendisini tanıvanlan ve seven 
ıeri teessüre uğrat~ıştır. Kederli ba 
basına ve ailesine taziyetıerimizi bil
diririz. 

Gönderilen Faturalar 
E1ektrik şirketi, abonelerinden 

fiyat parasını her iki ayda bir tahs 

ettiği halde, şimdi müşterilerind 

ayrıca bir de sarf edilecek elektrik ü 
retine ınuka.bil bir para istemiye b 
lamıştır. Şirket, müşterilerine gön 
derdiği .ihbarnamelerde buna sebe 
olarak, miişteri gruplarının taksi 
tarzmm değiştirilmesi zarureti bas 
olduğunu ileri sUrmilştUr. Esas m 
sele; Nafıa Vekfi.letinin içine para 
tılarak yanan elekt:ııik saatlerinin k 
landmasmı yasak etmesile meyd 
gelmiştir. Bunlan:ı:ı yerine yenide 
jlp,..+ ı..:- _l"_thtAkl}tn"~ •l•ketın' omyan ve uı sııa.wa ugraşlill 
lan bu işlere kft.fi gelmemiş, ,mk 
te kadrosunu genişletmemiştıir. 

Bu vaziyetten qoğan karışıklığı d 
fazla masraf yapmıya lüzum b 
mada.n abonelerin sırtına yükllye 
halletrnek yolunu tutmuştur. Yal 
çok kısa bir zamana munhasır kal 
cak olan bu şekle, belediye şimdil" 
itiraz etmemektedir. 

Künk Boru Fabrikası 
Belediyeye Geçiyor 

Kn.ııalizaSYOn tesisatında kutlanı 

ıa.n künk borular için Ka.nalizasy 
şirketi tarafından evvelce yaptınını 
olan Unkapanmdaki fabt'ika, muk 
vele icabı olarak 938 de belediyeY 
devredilecektir. Yapılan mUraca' 
uzcrine şirket, devir işine hazır ol 
ğunu bildirmiştir. Bu iş için bir }tD 

ınisYon kurulmuştur. 

BiRKAÇ SATIRLA 1 
de nilmunc istemiştir, 

• F ransanm Akdeniz donanmasına ııl 
sup bir filonun yakında l•"n uu:ı•..-

ziyaret edeceği haber veriliyor, 

• L iman işleri müdüril, dün, Sirkeddl 
yapılan yeni yolcu salonunu tefti 

etmiştir, Salon yakında açılacaktır, 

• y ü başı münasebetile cumacı.nbt 
kapalı olan resm! daire ve t11üe9' 

seler dün sabah tekrar açılmıştır, ?.(cktıl 
ler de bu sabah açılacaktır, 

Fırtma yüzünden Çanakkale Boğa.. 
zmda Galata burnunda oturan lngi
liz Ardan ,vapurunun kurtarıl
ması biraz gecikmiştir. Buna sebep 
te geminin ehemmiyetli surette otur 
muş olmasıdır. Türk gemi kurtarma 
şirketinin (Alemdar) vapuru, kaza
zede gemiyi kendi ba.'7ma kurtaramr. 
yacağmı anlamış, va7.iyeti şirkete bil 
dirmiştir. Bumın Uzerine Büyükdere 
de bekliyen (Hora) tahlisiye gemisi 
de Çanakkaleye gönderilmiştir. 

Oturan gemi yarım milyon Ura kıy 
metindedir. 6000 ton benzin yüklü -
dlir ve bu benzinlerin kıymeti 250 bin 
ı.-:ra değerindedir. 

DkVi~ifJJtH.+.Y~ 
G«enki fırtınada feci bir şekilde 

batmış olan Hisar vapuru kaza.zede. 
terinden ikisinin daha cesetleri bulun 
muş ve tahlisiye erleri tarafından 
görnUlmUştür. Bunlardan birindn yağ 
cı Yusuf olduğu anlaşılmıştır. Diğe
rinin hüviyeti henUz anlaşılamamış, 
fakat Zonguldaktan gemiye alınmış 
bir aşçı olduğu tesbit edilmiştir. Bun 
tarla beraber bulunan eesetclerin sa
yısı ona çıkmıştır. 

Bu hafta Karadeniz seferini yapan 

YURTI A HAVA V AZIYETI 
Yurdumuzda hava umumiyetle fazla bu 

lutlu ve yağışlı geçmi&tir, Yağqlar Sinop 
Çanakkalede ve Zonguldakta yafmur, Ç~r 
lu, Kocaeli, Eskişehir, Sivas ve Balıkesır 
de kar şeklinde olmuştur, Rilzıir Trakya 
ve Marmara havzasında ıimalden kuvvet 
il, Ege ve cenubi Anadoluda ayni istika 
metten orta kuvvvette, orta Anadolu ile 
Karadeniz kıyılarmd.a ıarpten kuvvetli ea 
mi:;, prki Anadoluda sakin kalmıştır, 

Şehrimizde Hava 
Istanbulda hava tamamen kapalr geçmiı 

sabahleyin ba,Iıyan kar öğleye kadar de 
vam etmiştir, RUzglir ıimalden 8 ile 9 met 
re hızla esmi& akşam iizeri kar tekrar baş 

1 
4 Ikincıkll.nun 1938 f 

SALI 

1 inci ay Gün: Kas~: 58 
Arabi 1356 Rumi 1355 
Zilkade: 2 BirincikinıJll: 22 
Güneş: 7,2.6 - Oğle: 12,19 
Ikindi: 14,40 - Akşam: 16,52 
Yatsı: 18,30 - Imsi.k: 5,S9 

larnıştır, Saat 14 te barometre 761,2. ~, 
metre idi, Hararet en çok 1,9 ve eıı 

0,4 santigrat olarak kaydcdilınlStir, 24 ; 

at zarfında yağan yağmur ve ~rın me' 
murabbaına bıraktıiı su miktarı 21 t:il 
ramdıt, 
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:Habeşte Yeni 
eı 

~Hcidiseler mi 
j} 

Oluyor? 
İQı.dra, 3 (TAN) - Romanın Ha 
~da.n aldığı malfima.ta göre, 

t ltaı~ askeri tarafından Habeşli 
ol lıet-d.en. mtisadere olunan tüfeklerin 
~ Ba.Yl8J: 280 000 dir Bundan başka Ha. 
9' ~er~ 15,00Ô rovelver ve 157 
.j ltl1lte.neVVi başka siWılıa.r müsadere 

OlUJun~tur. 
d -0---

~acia ile Biten 

l<ıı Eğlenceleri 
~. 3 {Radyo) - Şneberg da... 

1 luıdaıı btıyllk bir ka.r çığı ansızın yu 
ÇD ~la.tıınıg, altmda kalan yirmi kayak 
~a.n Pek ç.oğu ölmUŞtür. Beş ceset 
~~.Ayrıca cenubi Tiroide 
lkaya.kçılarr taşıyan bir otomobil 70 

-~ bir uçuruma yuvarle.n.nuş, 
~~ öbntış, oıı be§ kişi de yaralan. 

idi , -<>-
eli ~nkara Şehir Tiyatrosu 

, FaQliyete Baıhyor 
, :A.n~a., 3 (Tan muhabirinden) -
:Ankara Şehir tiyatrosu için Ista.nbul. 

d dan <)9.Vet edilen artistler yarın sa.. 
bah ~Zde olacaklardır. 

Gelenlerin içinde Şadiden başka 
Feriha Te"fik Şaziye Nezahet, Mev 
d~de, llllııe~ Kemal: Yaşar ve Av
ili de ,'8.l'drr. Bu artistler, Istanbulla 
a.Iakalarını kesmiş sayıJmıya.caktır. 
Bunlar ~la.rmı tstanbuldan al~ -
cakları: gibi, burada da kendilerine 
ayrıca. lir Ucret verilecektir. 

11k teınsil aYtn on beşine doğru ve 
rilecektr. İlk eser, Ali Sühaıun (.A.. 
lev) a.dlJ eseridir. , 

Hükumetçilerin T eruel 
kumandanı 

Te~uel 

Kimlerin 

Elindedir? 
Londra, 3 (Radyo) - ispanyadan 

alman eıı son haberlere göre Teruel 

de son derece şiddetli muharebeler 
devam etmektedii · Bir aralık asiler 
Teruel'i kim.ilen zaptetti.klerini ve 
gehirde inzibatı temin ettiklerini, hat 

tA şehir ha.lkma. gıda maddeleri te 
min ettiklerini bildirJ:ııjşJer, fakat 
sonrada.n bunun aslı olmadığı anla 
§ılmıştir. lspanya Cü.mhuriyeti, şe 
hir haricinde mevziler almağa muvaf 
fak olduğunu bildirmektedir. 

Franco yıl baş münasebetile neş 
rettiği bir mesajda kati zaferden 
ba.Jısediyor. 

Tiyatro, Sinema 

ve Stadyomlardan 
Damga Resmi 

Ankara, 3 (Tan muhabirinden) -
Maliye Vek!leti, manya.tizma, ipno. 
tizma ve emsali hUnerlerin gösteril. 
di.ği yerlerde dtthuliye biletlerinden 
ıı'a.mga resmi alınmasını kararlaştır. 
DUŞ ve vilA.yetlere bildirmiştir. Buna 
göre, tiyatro, konser, sinema ve stad 
yom gibi yerlerin biletlerinden yüz.. 
de beş, balo, dansing, bar gibi ag • 
lence yerlerinden de yüzde 15 nisbe 
tinde resim almacaktır. 

ITALYA: 

Hitler Romaya 

Nasd Gidecek? 
Londra, 3 (Radyo) - Roma gu.e 

teleri bugün İngiltere • lta.lya. müna 
sebetlerinden bahsetmektedir. Jıırna.
le d1talia'ya gfu.e .tng'llwe Centil
m.!Jl agriınan hükümlerin~ mu~k 
bir şekilde hareket etmeım.ış,Italya ıse 

lngiltereye karşı hiçbir propaganda 
da bulunmamıştır. 

Roma muhafiline göre, Her Intler 
Roma. ziyaretinde hususi bir demiryo 
lu ile gelecek ve doğruca Rom.ada ine 
ceği. yere muvasalat edecektir. Yeni 
demiryolu vaktile muzaffer impara
torların ge!ttikleri yoldan geçecektir. 

YUNANiSTAN 

Melicdtt Atinada 
Atina, 3 '(A.A.) - Pek yakında 

Prenses Fredrik ile izdivaç mera.siraıi 
yapılacak olan veliaht Prens Paul, 
dün Atinaya dönmüştür. 

Londra 

Bloku 

Gazetelerine Göre Bir Bitaraflık 

Vücude Getirilmek isteniyormuş 

Ayna Oyunu 
[Yamn: B. Felek] 

Bea bu ayna oyunundaa epeyce ev
vel bir kere daha bahsetmiştim. Bu
gün t.ekrar bu södert geveleyişhn. 

ayna oyu.numm yeni a.mat.örlerine 
1'88tlayışımdandır. 

Efendim! Size bu ayna oymımıu 
anlatayım: 

Birkaç ldoi arasında oynan.an bu 
oyunda ebe ola.o kimse ayım olur. 
Ya.nJ ayoa olılil kimse, karşısmdakl

ohı yaptığını yapmıya mecburdur. O, 
oturursa ayna da oturur, ka.Ikarsa ay 
na. da kalkar. Diyeceğim şu ki; kendi 
kendine birşey yapamaz. :Kaı'!ısmda

Londra, 3 (A.A.) - Romanyadaki kabine değitikliği burama- k1oJa lıa.reketini kılı kılma taklit e-
hafili tara"mdan hila bahiı mevzuu olmaktadır. Daily Telegraph der. 

ki işte bugtisılerde gazetecillkte ol-
diyor : .1 b. l'kt k ·· · tı•"' sun, edebiyatta olsun, hayatın ruzu. "Goga'nm Polonyada Yugoslavya le ır ı e omunıa ı_ge 

ali.ka ] merre cereya.nmda olsunbirçok ayna kartı daha sıkı bir tefriki mesaide bulunmak lefebbüsü ~ 1 e oyunu oymyaola.ra rastgellyorum. 
takip olunmıya değer. Goga, Polonya Hariciye Nazırı Beck'in Oka.dar ki; sll'88ma göre karşımda.
bir bitarafla.r bloku vücude getirmek siyasetine temayül ettiği ki ayna olmasın diye hareketimi şa-
anlatdıyor. şmnıya başladım. 

ileDi.;erm:::ı~\~~ ı~ .. ~ m: eş b:s:r.!u ı::d:ıe=: 
beri arzu etmektedir. 1111 Şef Ataturk·le il\ vazgeçmezlerse doğrusu gittlğlmb 

Pa.rtsten gelen haberler, Fransa. ve yol Aynalıç.a.rşıya. dönecek. 
Çekos1ovakyanm Romanya.ya yaptrk Devlet Reisleri Ben de güeı şeyi taklit etmeyi se-
ıan silah ve mühimmat sevkiyatın:ı verim. Li.kio onu kendime maJ. edip 
durdurduklarını bildirmektedir· Bu Arasında Tebrikler 1 

hüviyetimi kaybetmeyi ht
9 

hatmma 
haberler Londrada hayretle karşılan getirmem. Taklit bir hünerdir. Sah-

d k. k t dur ki, Ankara, 3 - Yeni aene mıştır. Bura a ı anaa. ŞU t.eki.rlık ve sahtevaka.rlık bir ayıp. 
herhangi bir te<für almadan evvel münasebetiyle CümhUT Baf• d ğu 
hldiselerin inkişafını beklemek daha. k'l h eı·ı Ben en fena. taklldl t.a.klit 01 0 • 

kanı Ata.tür e mu t 1 nu sa.klıyaıı en muva.ffak olmuş mu-
muvafık olur.,, devlet reialeri artUınJa, teb- kallldin lıa.reketine tercih ederim. 

RomaJan Biikru,e rik tel<n>a/lan teati edilmif- taklltl lda ed 
Roma, 3 (A.A.) - Yeni Romanya 0 • Haya.tını yalmz e me en 

tİT. Çekoalovak Ciimhur Re- meşhur meddahla.rı büyük a.rtist oı. B-aşvekili Goga'nm bir telgrafına ver y . t rak selimla.rken ·, seni beni taklit ede-
diği cevapta Mussolini ezcümle şöyle isi., Romanya, unanı• an, - ----~ 
demektedı'r: J Bulgari.tan Kral'arile Yu- rek hayatına. baldkat ma.nzarası ve:r-

•'Ekselansmı:zm Romalıların ahfa. goalav Kral Naibi, Atatiirke mek fstlyenlere verecek ad bul.anuyo-
dı bLlıunmasma inzimam eden ha.liha... tebrik telgrallcm gönder- ı non doğrusu. 
Zll'daki amiler iki millet a.ra.smda 1 LL -----ıe>----

mi•ler. kendüerine tqeR.RÜt 

1
. ki feyizli bir t.eşriki mesaiyı.i mUmkiin r D f 

kılacaktır. Ekselansınıznı kral Ka • 1 telgrallan çekilmiftit. e Q 
rol'un verdiği vazifeyi yüklenmek ü. ~!!!!!!!iiiii!~~~~i!!!!!~!!!!!~~~ 

zere bulunduğu şu sırada kendisine R ma Paktına şa.hst görüşnıelerimi1J'n bir hatırası O 
olarak sempatimin ifadesini ve santi. 

mı selamımı gönderiyorum... Romany:l da mı 
Fransız ga.zete'eri U 

Bükreş, 3 (Radyo) - Yeni Ro. 

Gömülen 
Kadın 

manya kabinesi aleyhinde neşriyatta. G·ırecekm·ıc '· 
bul'l.lllan 14 Fransız gazetesi burada tJ 

...... KISA •• • • • •••• • • • • ••• t:opıa.ttınımıı;,tır. 
Paris, S (A.A.) - Oeuvre gazete 

sinde Madam Tabouis, şöyle diyor: 

Erzurum, (TAN) - Cemile iıimin 
de bir kadın burada şüpheli surette 
ölmüştür. 

HABERLER 
ANKARADAN: 

• Türk Gemi Kurtarma Şirketi taa 
fiye edilecek, ıirketin vazifelerini, Ik 
tısat Vektletine baih yeni bir idare 
üzerin o alacaktır, 

• Nafia imtiyaılr oirketler başmü 
şaviri B, Süruri lıtanbal Elektrik 
Şirketi bakkmdald tetkileriniıı netice 
!erini Vekile bildirmittir, 

• lsta.nbul dcftcrdan, Maliye Vekl 
leti ilo temas için Ankaraya citn:ıi§tir 

llABlÇI'EN: 

"' HitJcr iJe Mussollnl arasında yd 

başı mUnasebetile hararetli tebrik tel 1 
grafları teati edilmiştir, 

• lngiltere ile Amerika. arumda 
yapılması mukarrer ticaret anla~ 
smm müzakerelerine başlaoma.k üze 
redir, 

• ltalyada bi n bol buiday yetit 
tinne mUsababsı yaptlnue, kazanan 
1ara merasimle müldfat verilmi;,tir, 

• B, Eden ve karıaı tatili geçir 
mek üzero dün Fransaya geçmi§tir, 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Aydında Zehirli 
Gaz Kursu 

Aydın (TAN) - Halkevinde ikin 
ci zehirli gaz kursu açılmıştır. Dok 
tor Nuri Semsi, 100 den fazla tale
beye korunma çareleri öğretmekte

dir. 

"Hisar.. Faciasında 

Tahlisiy~ idaresinin 

Kabahati Var mı? 
Ankara, 3 (Tan muhabirinden) -

Boğaz açrklarmda (R'sar) vapuru.. 
nun ba_tnıa.sile neticelenen facia hak 
kında lstanbulda hazırlanan tahki • 
kat raporu tktısat Vekaletine gel. 
nıiş, tetkik edilıniye başla.n.nuştn'. 

Rapor üzerinde yapılan incelemede 
t:a.hlisiye idaresinı'n kusurlu olup ol. 
mad.rğı da gözönilnde tutulmaktadir. 

"'B. Von Ribbentrop'un bir çok Av 
rupa meselelerine, bu meselelerin 17 
şubattan evvel yapılması muhtemel 
olan önüanüzdeki intihabattan mu 
kaddem kimseyi endişeye düşürme 

mek için gizli tutulmaları lazım gel 
mekte olmasına rağmen, verilecek is 
tika.meti tetkik etmek üzere sonka 
nun sonunda Bükreşe gideceği aöy 
lenmektedir. B. Von Ribbentrop'un 
vazifesi, Ronıanya.run kommüntern 
aleyhindeki nıüıaka iştirakini temine 
çalışmaktadır. Daha şimdiden Al 
manyanın Bükreş sefiri B. Goga ile 
"Demir Muhafızlar" teşkilatı reisi 
B. Godreano'yu uzlaştı:rrnağa uğraş 
maktadır. Eğer bir uzlaşma temin 
edilecek olursa, intiha.batta, iki fır 
ka arasında hakiki bir blok teşekkül 
edecek, bu da milli çiftçilerin vazi 
yetlerini mildafaa.sı gayri kabil bir 
şekle sokarak B. Goga'ya aza.lıklarm 
yüzde 80 ini elde etmesine medar ola 
cak olan reylerin asgari yüzde 40 mı 
t.emiıı edecektir. 

Cemile Tortıum kaymakamlığından 
"hasta.dır ve bakımsızdır, Erzu.nımda. 
tedavisi., mealinde bir tezkere ıle 
kağnı arabası içinde buraya gönderil 
miş, arabacı tezkere ile hastayı sıh 
hat müdürlüğüne götürmüştür. 

Hastane nöbetçi doktoru, kağnı 
içinde yatan Cemilenin öldüğünü gör 
müştür. Bunun üzerine Cemil~n C: 
sedi belediyeye gönderilmiştir. Olu 
mün sebebini tesbit eden rapor ve 
detm ruhsatiyesi alınmadan ve polis 
haberdar edilerek tesbit ecUmoden 
kadın gömülmüştür. 

Birkaç gün sonra, kardeşi Emine 
meseleyi haber almış, Cemilenin me 
zarmı açtırmış, dini mera.sim ya?t:I 
rarak t.ekrar gömdürmüştür. Emme 
bu esnada cesedin sağ kaşmda, bo 
yun ve göğsünde geniş bereler gör 
düğünü söylemiştir. Ceset. tekrar me 
zardan çıkanlacak ve otopsi yapıla 
caktır. 

lzmirdeki Talihliler 

Londra Radyosunun .L4rapça neşriyatı 
Izmir. (TAN) - 500 bin liralık ik

ramiyenin yirnıide biri, bur~a d~· 
kln sahibi olan Mevlüt ismınde bır 
sanatkara çıkmıştır. Bundan m; sene 
evvel de Mevluda 200 bin liralık mil· 
ka.fatm onda biri çıktığı söyleniy=>r. 

L -:..-.:::-:.:::::: r·· .. ·vmN:~·öMER··~,~··oö~·Rüi. ... ·~-: 
dı. Lond.ra radyosunun her akşam J i 
verdiği lııgllizee bWteai, temiz bir • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • • • 
arapçaya t.ereilme edilmiş ve arap- far böyle değildir, dillerinin ya.ban- 25 senelik bir tecrübe ile bDlyo-
ça.jı iyi bilen bir şahıs taraf~dan cdara karşı güçlüğtinü istihza. ve- rum. lngillzıerin bu i§J başarmak · 
söyleıım.lş, daha evvel l'. em~ sllesi sayarlar ve kendi dillerini için doğru dürtist Arapça söyUyen 
KraJmm oğlu Prens Hüsey ın doğru dtt.rtist söylemiyen kimseler bir adam seçmeleri, bir tecrübe 
bir nutuk söylemiş ve yeni le aJay ederler. Arap naza.mıda ınahsulüdür. 
yılın bayr:ıb olmasrm dilemiş. gülünç olmak için dllio.I yanlış söy- 8 ugün Paris. Lon~ Boma, 
dalm sonra vakur bir arapça ~e Jemek .kilidir. lnglizler Araplarla gibi Avıııpamn büyük mer-

'"niin havadisi verilmiştir. Verı- UZUn temas neticesi olarak bunu kezleri arapça o~yat yapıyor. 
fe:. havadis ciha.nşümuldü. Yaıd A· anJaihılda,n için Arapçayı dof?U Her blrinbı hedefi başkadır, Pa.ris 
rap memleketlerini ve büttin dün- dilriist söyllyen bir spiker bulm~ Şhnali Afrikayı tatmln etmek isti-
yayı alakadar eden haberler, lngi- lar ve arapça neşriyatı ooa tevdi yor, lngiltere bilhassa, Mısır, m. 
Uzce bültende verildiği gıöi aynen etm.blerdlr. Ba.lbuki Romada yapı- 1.istin ve Suudi Arabistam tatmin et-

kedere karşı ge1'91 ben de arapça 
De§riyat yapıyorum. Fa.kat propa.
ganda yapmıyorum. Propagaııda 
yapmıya ihtiyacımız yok ta onun 
~Jn. Çünkü bizim Arap alemine 
~ propanga.nda yapmamıza lil
zum yok. Blzlm yaptığmıız iş bir 
kardeşlik ve dostluk mesajıdır. Ve 

Eski Izrnirsporlu Sami 150 bin. Eş
ref Paşada demirci Ahmet te 100 bi.ıı 
lira kazananlar arasındadır. 

-0---

Karısını Vurdu 
Izm.ir, (TAN} - Keçeciler cadde

sinde bir aşçının çırağı Aydınlı Ha
san oğlu Muharrem, kendisinden tat
lı dil istiyen kansını dört yerinden 
bıçakla tehlikeli surete yaralamıştır. 
Muh.a.rrem tutulmuştur. 

tereöme edilmiş ve a.rabm htinnet laın Arapça n~at hiç te böyle mek fikrindedir. Roma. gftya Şl-
- ~ edeceği bJr dil De anlatılmıştır. değildir. Orada yala.n yanlı' Arap- mali Afrikadaki mUstemlekelerini ~da pazarı Köylerinde Arabm hUnnet ettiği bir dil De, ra ile aeşriya.t yapılır. Ve bu Arap- tabnin etmek dlJeğbıdedir. Fakat 

. . bu mesaj çok şUktlr, tam bir sevgi 
ruhu içinde yapıl.maktadır ve öyle
ee tel&.Jdd olun.maktadır. Çünktt bi
zim Arap ülkelerine diki'linlş bir gö 
zümttz yok. Arap memleketJerbrl 
istismar lçtn hiçbir hedefimiz yok. 
Biz Ara.plarm hayatta muva.ffak 
olm.alarmı ve müstakil yaşama.Ja.. 
rıw istiyoruz. Onlara anlatmak is
tediğim.iz birşey varsa, bu dilektir. 
Ve onu en derin saygı ve sevgi 
içinde aınJatryonız ve an.latmıya 
devam edeceğiz. 

Türk Sözü 14 Yaıında 
•Adana., da çıkan "Türk Sözil .. ga 

zetesi 14 yaşına girmiştir. Tebrik ede 
riz. 

Anıtlar diyorum. Çünkü a.rap kadar dDI- çayı Aı:_ap A1eoü ister lst.emez gtt. biitti:n bu faaliyetler ne netice ve-
AdapUll'I, (TAN) - Buraya mer hürmet eden mlllet pek R.7'Aln'. lerek karşrlar.' Çünkü demin dedi- .reeek1> 

; but btitUt köylere yeni köy kanunu :U mllletler dillerinin iyi kötu her ğlm gfbJ Arapla.!' kadar dOlertnJ ya Arap &temine karşı hep propa-
; nus4J.an da~. Her köyde ~de olursa olsmı söylenme-- lan yaıılr,J söyUyenıe"re ~ gayrz ganda yapan ve arap i.leminf ken-

. Başkala.rr ne idene söylesin. 

-<>-
Elbistanda Odun Fiyatları 

Elbistan, (TAN) - Odun buhranı 
gUnden gUne azalmaktadır. Bir yUk 
odun 60 kuruştan 40 kuruşa kadar Bizim söyllyeeeğlmiz söz, bu sevgi 

ve saygı mesajmd.aiD ibarettir. bir inlaıa.t anıdı ya.pıJma1m1a ça.lı§I- :men boşnut olurlar, fakat Arap- lrls8edeın bl:r mmet yoktur. Bunu dl lehine kazanmak tsttyen bu mer 

I~~~·--------~------------~----~--------~...:_~------------~------------~_:__.:.......:_____: __ ~~~------------~--------~--------------------~~ 
düşmüştür. 



Kuşdili Cinayeti 
Davasında Suçlunun 

idamı istendi 
E"nelki sene Kadıköyünde Mahmutbaba mezarlığmm içinde 

kaf uı lafla ezilmif, gözleri kasatura ile çrkarıhmt, göğsü c:lelin
mit bir genç kadm ceaedi bulunmuftu. Bu Cideli Hacer imıincle 
bir kadındı. Panama tamah edilerek böyle canavarca parçalan
mıfb. Dün Ağırceza mahkemesi bu davayı bitirdi. 

Üçer Gün 
Hapis 

Yatacaklar 
Sultanahmet Asliye üçilncU ceza 

hlkbni, dUn bir tecavüz iddiasını 
tetkik etmiştir. Davacı olarak bulu. 
nan Vefa caddesinde 8 mmaralı evde 
oturan Bayan Muzaffer, şikayetini 
fÖYle anla.tm.,ur: 

Suçlu yerinde jandarmalar, Hüse 
yin onbaşı isminde bir delikanlı var. 
dı. Müddeiumumi Sadun iddiasını 
söyliyerek suçlunun asılmasını iste.. 
dl Bay Sadun, iddiaamı çok mufaa. 
sal yaptı, hi.diseyıi her t...kımdan tah 
1il ederek §Wlları söyledi: 
"- Hüseyin onbqı metresi ve doe 

tu Şer=..f e vasıta.sile Cideli Hacerle 
tamşmış, onun paralı olduğunu da 
öğrenmiş, kendisinden elbise yaptır 
mak için para istemiftjr. Menfi ce
vap almca bu kadını öldürmeden pa. 

rasmı elde edemiyeceği kanaatini e.. 
dinmiştir. O Hacerin parasmı ala _ 
cak, metresi Şerifeye yedirecekmiş. 

•••••••••• 

Küihandan 
Kö.mür Çalan 

Çocuk 
SuHamhmet Sulh Birinel Ce-

• hikmf Belit, dtin Diliver ad
lı on beo yaşmda bir çooUğu tev
kif etmiştir. iddia §odur: Dil&
ver, Acmu hamam•nn kölbanm
daa kömür çal.nuıj ve satmıştır. 
Çocuk, kendisini müdafaa eder
km tmlan aöylmılşUr: 

- Ne yapayım, Bay lıildm! 
Benhn Allahtaa ba§ka klmsmı 
yok. Sokakta kaldım. Geceleri 
külhanda yatmak suretiyle nnnı
yordom. Fakat, kanum açtı. Bl
ru kömttr aldım, on beo kurup 
satımı. Ekmek; alıp kanunu do
yaracaktun. Ya.kaltulılar. Para 
kazandığım lalD&n hunamCllUll 
15 lmrutunu da kendisine ftl'e

cektlm. Ben haram Jstmıem. Siz 
blllrslnk. 

Hi.kfm. bu mlldafudan 80Dra 
muhakemm.lın mevkafem yapa
muau v~erln ~
nı ~tır. 

~ Bay hl.kim, burada bulunan ev 
B&bibimis Ziya ile odabafı Emin, dUn 
ben odamda çocuklarmıı yıkarken 
birdenbire içe:riye girdiler. Ustüme 
hilcum ettiler. Sövdüler, saydılar. 
Kendilerinden davacıdır. 

Bunun icfeı kadını biı: bahane ile Mş>-J..f..__..,_.__..~--..... --.i 

Suçlular bunu inklr etmişlerdir. 

Haklın, ga.lıitleri dinledikten sonra 
ikisinin de suçlarmı sa.bit görmüş, 
üçer gün ha.pis ce:r.asma mahküm et. 
miştir. 

Yanan Kadın 
Dün Öldü 

'.Aksa.rayda oturan Nadire Abdul. 
Jah benzin parlaması neticesinde a. 
ğırca yaralandığı için kaldınldığı Ha 
seki hastanesinde dün ölmüştür. Müd 
deiumumilik tahkikata bafla.mış, Ta. 
bibiadil Enver Karan cesedi muayene 
ederek gömülmesine izin vermiştir. 

Morga Kalclınlclı 
Silivrinin Çanta.köyünde oturan 

Bekir, dövilldüğü için Cerrahpaşa 
hastanesine getirilmişti. Yaralı, dün 
hastanede ölmUştUr. MUddeiumumt, 
Ta.b:biadil Enver Karam hastaneye 
göndererek cesedi muayene ettirıru. 
tir. Ceset ölUm sebebinin tayini için 
morga kaldırılmıştır. 

-0--

Clnayet Davasında Karar 
Geçen sene dostu Recep lbrahimle 

beraber kocasını öldüren tfakat ve 
annesi irfanın muhakemelerine dün 
ağır ceza mahkemesinde devam e -
O:lmiştir. Suçlular ve avukatları mU 
dafa&lanm yapmışı.ardır. Muhakeme, 
kararm tefhimi için talik edilmiıtir. 

mut.1>aba mezarllğma götuzıpa{, o. 
nunla orada konuşmrn.- ~lam11. 
Ve nihayet zavallı pdınm bqma 
bir tarafı sivri ve ~ldukça büyük bir 
taşla ve bütilıı Jruvvetile vurmuştur. 
Haoerin kafaSI kabarrlt bulunan 
t.oprağa çukur yapacak şekilde gö. 
mUlmUı. kafa kemiği çatlamıştır. 

Gözlerini para hırsı ve kan bürüyen 
90çJU., bundan aoııra esuen daima 
yanında ceketinin altmda -ve beline 
eokulu bir. halde t&frdığı kasatura. 
mm ~ıkararak ayni kuwetıe Hacerin 
suratma, kemiklerini kıracak ve eR
cek derecede vurmuş, büyük yara. 
lar açmıştır. Bununla da iktifa etıni. 
yen suçlu. kasaturanın sivri uou ile 
Hacerin sağ gözünü çık~ ve göğ 
Bilnde de btlyUk bir yara a~. 
lşte, Haoe, bu şekilde ve canavarca 
öldürülmO.ŞtUr. 

Hilseyinin su~ şahitlerin ifadele. 
n1e de sabittir. Canavarca bir his 
sevkile -ve cUrüm işlemek 

için irtiklp olunan katil f'u1lerinde 
kanun 450 inci maddenin 3 ve 7 inci 
bentlerinde faıile 8lilm cezası tayin 
etmektedir. liüseyin onbaşı da Hace 
rin parasını almak maksadile onu 
canavarcasına öldürmilştilr. Bu ağır 
cinayetinin cezasını b&fl ile ödemesi 

llzrmdır. HUseyinin asılmasına ka -
rar verilmesini istiyorum.." 

Bundan sonra reis, Hüseyin tara. 
fmdan mahkemeye verilen anıubali 
okudu. Hilseyin; hidise gecesi, "Ben 
kışlada idim. Hiç çıkmadım. Cinayeti 
başkası yapmıf, metreSm. Şerife ile 
kavga etmiştim. Bana iftira ediyor.,, 

Bir gün onu çok diişünceli görerek yanma sokul 
dum: 

- Rıdvan, dedim; basta mmm? Seni biraz keyif 
siz görUyonım. .. 

Yüzüme kinle, nefretle bakb. Bu baluşlıarm altın 
da tuhaf bir ürperme duydmn. 

. . . . . . . . . . 

~azife Baıında Öldi 
Biga, (TAN) - Köylerde toprak 

yazmu ile meşgul altı numaralı ko
misyonun retai ve Karabiga nahiyesi 
mUdüril Şevketin kaympederi Yahya, 
Çmardere köyilnde işinin başında 

iken ansızın ölmüştür. 

Serseri Kurıun Öldürcll 
Vezirköprü. (TAN) - Kasabamı-

zın pazarına gelen Bafranm Belalan 
köyünden Hüseyin oğlu 338 doğumlu 
Osman, Çilingir Aslanın dükkanına 

gitmiştri. Bu esnada Aslanın tamiri
ne çalıştığı parabellum tabancası pat 
lamrş ve çıkan kurşun Osmanı ö'ldUr
mUştür. Aslan hakkında takibat ya
pılmaktadır. 

Gölköyü Yangınının Zararı 
Vezirköprü, (TAN) - Gölköyil 

yangınında, yanan evler hariç olmak 
ÜT.ere mal, zahire ve hayvan zayia
tından doğan zararm 15 bin lirayı 

bulduğu tahmin edilmektedir. 

ÖLÜM 
Eski $6ra71 Devlet nıahkemi temyiz aza 

nndan Mahmut Nedim Pqanm otla ve 
muharrir arkada,ıanmısdan Eaat Mahmut 
Karalr:urchın küçük kardeti Hakla Kara 
kart, dün aabab tedavi edilmekte olduia 
Cerrahpafll baıtaneıinde vefat etmiıtir, · E 
aat Mahmuda ve kederli ailesine taziyet 
lerimizi bildiririz, 

diyordu. Reis: 
- Bunu evvelce kıf]adan sorduk 

ve cevabını da aldık dedi ve karann 
tefhimi için muhakemeyi ayın on do. 
kuzuna bıraktı. 

Yarın Akşam HELEK'te 
BüyUk rejisör ERNST LUBlTSCH 'in eaeri ve ili.hl 

MARLENE DIETRDC 
tarafından Fransızca söıJlil olarak nefis ve emsaö bir surette y 
tıla.n en güzel filmi 

rn.::!: HERBEIT IARCHAL MELIYI OOUGLI 
Numaralı mevkilerin bugünden temi ni rica olunur. Telefon: 40868 

J •Bütün filmleri mükemmel olan yeg ine sineıma aktörü•••~ 

GARY COOPER 
GEORGES RAFr ile beraber çevirdiği en son 

DENiZ 
Kahramanları 

FRANSIZCA Sözlü Şaheserinde 
olduğu kadar hiçbir filmde bu derece calibi dikkat göıillmemiftir. 
Aşk ... Macera ... lhtiras... filmi. Mev zuu hlut ve mUeesir, sahneleri 
heyecanlı ve dekorlan büyük ve göz kam.qtmcıdır. Oniimibdeki Per-

gembe okşa.mından 1TlBAREN 

~ SXRA. V Sinemasında" 

Y arm ltJtşam Dalına güzel ve 
tehap f'ı.larileı- irösteren 

SUMER ~ioeınası 
1938 mevsiminin ilk programı için 

bir Fransız süperfilmi 

TROiKA 
filmini intihap etmiştir. Bq rollerde: 

-llEAN MURAT-Charıes Vaneı 
ihtiraalı macen.la.ıia dolu bakikf bir ~k romanı Cidden bir Şaheserdir. 

~ ............... "'"" .... lm!l!lllm .. ~~~l!llm .. ~l 

10 RI S • d Senenin en muht.eşem fflmJ Tols toy.-un 
rne.masın a meşhur eseri - Bethoven'in en güzel müziği 

KREUTZER SONAT 
Her kadm ve her erkeii alikadar eden en cazip aık romanı Fransızca sözlü 

LlL DAGOVER - PETER PETERSON - JOHAN HEESTERS 

------·· Ili.veten: EKLER JURNAL •------· 

Togo Albümü Çıktı 
Muhtelif gazetelerde ve Karagöz

de uzun yıllar zarif karikatürlerile 

kendisini tanıtan ressam Togo arka

daşunız, yedi senedenberi her yıl 

bqmda bir albUm neşretmektedir. 

1938 için neşrettiği yedinci albüm, 

evvelkilerden çok daha güzel, daha 

dolgun ve zariftir, 

lstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

; 

D R !~ 20.~ 1 ! M 1 

n Erkek ve Hayaletleri 
n Piyes 4 perde 16 tablo 

ERTUGRUL SADI 
rEK TiYATROSU 

Bu gece 

Bakırköy 

(Miltiyadi) 
CEZA KANUNU 

Bugttn.trtt pro~: 
ISTANBUL RADYOSU 

oGLE NESRIYATI: 
Saat 12,30 Plllda Türk maaildal, 

Havadis, 13,05 Pllkla Tllrk m 
13,30 Muhtelif pllJı: neıriyatJ, 14,00 

AKSAM NESRlYATI: 
Saat ı 7 ,00 lnkıllp deni, U • 

den naklen Yusuf Kel ..ı Teuir9'1 
11,30 Pllkla dana ınasildsi, 19,00 
Muzaffer ve arkadatJan tarafından 
muaikisi, 19,30 Konferans: Beyofla 
evi namma Nizamettin Nazif (KitaP 
sisi), 19,55 Borsa haberleri, 20,00 
Türk musikisi: OkuJ'Ul Nuri Halil. 
man Rept, kemançe Kemal Niyazi, 
Sedat, tanbur Dürril, kanan Vecihe. 
fiye Ballhattin Candan. 2,30 Hava 
ru. 20,33 Omer Rıza tarafından ar 
IÖyln, 20,45 Vedia Rua ve arka 
tarafmdan Türk musikisi ve halk 
lan. (l&at anrı), 21,15 Orkestra: 1 
Flotov: Marta avertür, 2 - Jıfuao 
Boriı Godanov, 3 _ Bach: Reveil 
PrintemPI, 4 - Strausa: Ballnacht 
PIJhi. 5 - Def9ae: Bercease, 
Ajana 1-berleri, 22,30 Pllkla IOI 
opera Ye OPwet parçalan, 32.SO 9od 
berler Ye erteli &ünün procramı, 
SON. 

ANKARA R&DY081l 
OGLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30-12,50 Muhtelif p1lk 

riyatı, 12,50-13,15 Plik: Tdrk mu 
ve halk prkıları, 13,15-13,30 Dalıill 
baricJ haberler, 
AKŞAM NESRIY A Ti: 
Saat 18,30-19,00 Muhtelif. pllk 

~~"ııt~wn··· 
ları), 19,30-19,45 Saat ayan ve 
neıriyat, 19,45-20,15 Türk musiki 
halk prkıları, (Servet Adnan ye 
daıları), 20,15-20,30 Sıhhi ko 
Dr, Zekli Tahir, ~,20-21 oo p 
dans musikisi, 21,00--21,15 AJans 
leri, 21,15-21.55 Stüdyo alon or 
u. l - d'Ambro.to: Napalitaaella. 
Donizetti: La Pille da Reclment, S 
Strauss: Le Beau Danube bleu, 4 
d'Ambrolİo: lnatand de Reve, 5 -
Seid: Le Premier bal.er 21 5 
Y armki procrarn •e Istikİaı M:.rp 

SENFONiLER 
17,15 Roma kısa dalpn: Benfoalt 

ter, 21.20 Biikrq: Senfonik radyo 
trU1 (~hwnann) 22 Vart<>Va: v· 
Senfonık koD1er nakli, 

DANS MUSiKiSi 
20,05 Biikrq: (Pinnola caz) 2S: 

IOftt 23•15 Varto\'& (Dam ve hafif 
lilıd) 23•3.0 Floraoa, Napali, 23,30 
zlc, (Hafıf lll1Uikf ve dana), Kolo 

- Ah, bu nasıl iş yarabbi! .. Elilem ne der?. 
- Atkınızı bir samah §el'ide feda edecek kadar 

çUmaymız! dedim. 
Iki adım geriledi; ellerini yUzUne kapadı. 
GUndtbden verdiğim talimata göre dört kili 

va.na aynlan Jd1çt1k odada bekliyorlardı. 
dan biri imam, ikisi llhitıer ve dördüncüsü kızm 
.kili olacak adamdı.. 

YAZAN: K ER 1 M E NA D 1 R 
Kurduğum pli.nı başardım. Sonbaharm sıcak bir 

akşamında düğün şenlikleri başladı. Kız tarafı bir 
meydan düğünü yapılmasını istemi§ti. Geniş meydan 
da bütün kasaba halkı toplanmlfb diyebilirim. 

Bir yanda saz, bir yanda oyun, yeryerlnden OY, 
nuyordu. Bu kıyamet benim içindi demek! .. Ortalık 
karardığı zaman rğaçlara renkli fenerler astılar, 
dört tarafta meşaleler yaktılar... Cofkun halk ha.va 
ya fişekler atıyor, tUrlil eğlenceler icat ediyordu. 

-41-

Evdekilere birfeY "'flSdhmeden arta ~ 
çük merdiven~~ alt kata in~. Oda kapmmı 
yarak igeri girdim. Rıdvan bır kÖ§ede dalgın 
yor, ortadı.. dönen şeyleri anlaY&ttuyordu. Yavaı 
le dedim ki: 

Herkesin gözUnU üzerimde duyduğum içıin sikılı 
yordum. Şu kalabalığın dağılmasını, taaarladığım işin 
bir an önce yapdmasmı istiyordum. 
Düğün şenliği gece yarwnda bitecekti. Nihayet 

gece yarısı oldu. Halk yavq yaV&f dağılmıya başla. 
dı. Güvey namazını kıldım dualar okundu. Sonra 
Zeyneple yatak odasma çıktık. 

Ben parasız bir adam olduğumu llÖylİ.)'el'ek düğU 
nUn bütün masrafım atlatmıtt.J:m. lçgtlveyiai 6' gir 
diğim için, geline verilecek bazı ufak tefek hediyeler 
den başka cm para harcetmemi§tim. 
Kanın zengindi. iki katlı, geniş evi bir konak gı'bi 

döşeliydi. Yanımızda ihtiyar annesinden baoka kim 
ae bulunmıyacaktı. 

Karımın duvağını açtıktan sonra oturduğu b.n& 
penin kenarına iliftim. O çekingen 1iuruyor ve SUBU 

yordu. Va.kit kaybetmemek için hemen eöze bqby& 
ra.k : 

- 1.eynep Hanım, dedim, bazı ,eyler aaracapn. .. 
Yalnız. suallerime çabuk ve doğru cevaplar nn 
eksiniz .. 

Zavallı kız öyle p.şırd:ı ki gözlerini açıp hayretle 
vtlzUime bakmaktan baska biney }'&lMLDUMlı. addi 

-ve hl.kim bir tavırla llSzOme devam ettim: 
- Benimle, evleneceğinizi söyledikleri zanbw si.J 

beni tanıyor muydunuz?. 
- Hayu- efendim! .. 
- Hayır efendim!. 
- Bana karşı hiç bir meyliniz, hiç bir allkanız 

yoktu değil mi?. 
- Yo]Gtu. •• 
- Benimle evlemniye hemen razı oldunuz mu? 

- ....... . 
- Ça.buk cevap verin rica ederim... 

- Hayır! .. 
- Sonra? .. 
- Sonra Bizi g&-dibn .. Birçok methiııizl dinledim.. 

Nihayet ~nlUm oldu. .. 
- Peklll.. Benden evvel aevdiğiniz birisi vaı 

mıydı? •• 

- Sevdiğim birlai mi?. HL.. 
- Hayır demeyin.. Yalan s5ylemeyin.. 
- PW, niçin bunlan sonıyorsunuz Beyefendi! .• 

- Sbıe ne? Siz ban& cevap verin.. Bir aevdJiin.is 
'VV ml)'dl!. 

- Evet... Vardı.. 
- ismi? .. 
- İsmi?. lmninL .. 
-Haydi.. korkmayın.. sl5yleyfıı ismjnt,. 

- Rıdvan.. 

- Peki benden önoe Rıdvan sizi istemiş olsa.vdı. 
hiç dütünmez hemen razı olur muydunuz?. - ..... . 

Cevap versenize! .. 

- OlurdllDl.. Fakat. .. 
- Yalnız soıduğum eeylere cevap verin ... Ben Rıd 

vanm sizi istediğini ve hattA birkaç defa kaçırmıya 
bile kalkıttığmı biliyorum.. Fakat sizi ona vermedi 
ler .. Sevmediğiniz bir müJAzime verdiler... Bu da 
doğnı değil mi? •• 

- Evet efendim. 
- Oyle)'lle dinleyiniz .. Yerimi bu geceden itibaren 

Rıd'Y8na bırakıyorum.. Nasıl? Meımnun musunuz? .. 
Zeynep irkildi. Gözlerini Uniformamm sırmaların 

da gezdirmiye başladı. Dudaklan titriyerek : 
- Aman! diye mınldandı; nasıl olur? .. 
- Orasını siz ban& bırakın ... Cevap veriniz.. Mem 

mm oldunuz mu!, 

- Oldum... 
Bu "oldum" pek zayıf c;dmmltı. Ben lUı fazla u 

mtmama.k için hemen ayağa kalkarak kapıya dof 
ru yUrUdUm. 7'eynep te ayağa kalkın$. Ellerini b& 
na doğru uzatarak bozuk bir aesle: 

- Rıdvan sizin emirberiniz değil mi? dedi. 
- Evet; dedim; ne olacak? 

- Herşey tamam! .. ~ceın Zeynep Hanmı bu 
ikadan itibaren bot dÜ§!DU,tür... BiD•enıaleyh 

c:alllkamm niklhmı emirberim Rıdvan efendiyle 
ı .anm rica ederim. •. 
Rıdvan yerinden fırladı, Bir çıtgm gibi nwu-illm 

gelerek: 
- Nasıl! Nasıl? •. diye haykırdı •• Sahi llli? 

vonnın beyim?. doğru mu!. 
Parmağmu dudaklarım. götOrerek : 
- Gürflltil etme Rıdvan, dedim; ben sana 

hakkını veriyorum.. •• 
Emirberim bir aantye dilştındll. O çrlgm aeviı. 

korkunç bir kedere dömnüşt11: 
- Onu bana bırakırlar mı acaba! diye mnf}d 
- Niçin! dedim; niklh)J karm olduktan soll'a 

.. e kanpr!. 

- Ah beyim. .. Ktlfvil değil diye ayntır1aı ... 
- Hiç korkma.. Hem sen ilin ilerisini ba.dL b 

Senin arkanda ben varım.. 
Sessiz adımlarla tıet kata çıkbk. Vekil~ 

lap.rak Zeynebe, Rıdvanm k&n8t olup olıdYaca 
sordu. LA.znn gelen cevap atmdıktan l!K>n.rl eahi 
huzurunda bnam, nlklhı kıydı. Biz de al~ aada 
duasını ettikten sonra hepsi çıkıp gittilef. 

( ArldSI var 
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TAN,m hedefi: Hıaberde, fikirde, 
ber geyde temiz. dtırtlst, p.miml 

olmak, kariin gazetesi olımıya 
çalışmaktır. 
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-ABONE BEDELl-

Türkiyo Bc:Debi 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 • 6 Ay 1500 • 
400 • S Ay 800 • 
150 • 1 Ay 300 • 

Milletleraraıı posta ltt[hadma dahil ol 
nuyaıı memleketler için 30, 16, 9, 3.S lira 
~r: Abone bedeli pefllldir, Adrea deill 
tırmek 25 kuruıtıır, Cevap için mektup 
lara 10 kunqluk pıal illve81 lbnncbr, 

H <®~aırpaıre 
nasn~ paıra~andln? 

Hakikatten Kuvvetli 

Roman, 

Romandan Kuvveti 

Hakikat 

• alim tarihinde birçok 
1 zenain vezir ve valiler, 

bunların içinde de zeqinliii 
Karun derecesine yÜkaelenler 
vardır. Rqidln denilen ilk ha
lifeler zamanmda devletin kü
çiik fakat muvazeneli bütçesi 
vardı. lalim yurdunun ımır
lan ıenitledikten .onra 0-
meyye iktidar mevkiinde ka· 
labilmek için birçok fırkalan 

[Yazan: M. Zekeriya] kazammya mecbur oluyorlar-
'l'AN Od üç gtiııdenberl okuyucula- dı. Bunun için çok para li

l'llı l"Omaııta bpldlra.t &1"88Jllda Ş&§Ir- zımdı. Vergi toplamaktaki es-
11·•·•-- a.-.. ı .. _ ki esaslan tamamen attılar, 
~ bir faejanm blkiyesbıe .-.ı--
dı. valilere ıenit u.libiyetler ver-

M118111nı NDıat, Türk CemlyetinJn diler. Valilerin her çefit ıuiiı
leaelerce kafumdan .istifade ettikten timallerine, rütvet almalarına 
80lu'a, sıkılmlf bir Umoa gibi soyu ıöz yumdular. 
kaıınaYDıca bir posa gibi kenara attı- Te.rlhçi-isfahanh EbWferc <-!ı-.P 
ğı bir &ilamdır. lstanbul ~u- ni) adlı kitabında valilerlıı lııG lSlçü 
allllda.n mezundur. Edebiyat ve febJ&, süz salihiyetlerini ve suiisümalle 
feye \7Uaftır. Birkaç kitabı vardıı'. rini anlatırkea--der ki: 
Mn1ıt.e1tt melrt.ep mödttrltiklertnde ''Y alilel' tahsil ettikleri paralar 
baluamuştur. Maalllmlfkte otuz sene- dan bir kısmını kendi ceplerine in 
Ye Yakın hizmeti w.rdır. Memleketin dirirlerdi. Valilerde aranan en btl 
her tarafına dağdm't dört bet bhı yük vasıf ve meziyet HıaHfeye ka 
talebesı vardır. yrtsız ve şartsız bağlılık ve bu baf 

ll'a.kat bu eski mnaDlm, dtlşe döşe ~ılıkta eebattaıı ibaretti. Rüşvet ve 
ln-.rJığa düşm~. cemiyet ona bir ihtilistan dolayı kendilerinden he YAZ AN • 
Y&t.acak yeri, bir sıcak odayı. bir lok- sap sormak şöyle dursun, sadakat • •• • • • •• .. a. ·h· •

1
·_m· Hakkı . ~··0• ·n· ·y· • a. ··l·,····ı 

Dıa elmıeği bile esirgemiştir. te devam edebilmeleri için fenalık • 

Blzlm muharrir arkadaşla.rda.n larma göz yumulurdu-:~~~~-f~.J.D~ 
Bürban Felekte OD1lll eski bir tanı- valiler çok zengin olmuşlardı. O 
dığıdır. Bize ........ ilk defa tamtaın o ol- devirdeki bir va.linin senelik geliri ~ ............• 
~ -~~'"-;e1~~ ~; ;;:ı ~ ~ı..;ıa::;+;:o~. : 476 su değirmeni, 1700 köle, 2900 Q manlı saltanatının zengin 
dostunu gör:nıtıı, ve ona lıa.yatmin yon dirhemi aşıyordu. Valileri~ at, ll06 deve, 100 gümüşlü eğer, ve mürtefi vezirlerinden bi 
hlkAyesfai anlatımı. Btirlıan Felek te de Halifeye kafa tutanlar bile olur 500 altm ve kıymeW taşlarla süs risi de Sadrlzam Hezarpare Ahmet 
bize nakletti. du. !ialife AıbdtllmeUk bin Kervan lü eğer, 2000 zırh, 1500 güımü.ş Paşadır. Venedikliler yurdun BDlD" 

Merak ve hayretimizi mucip oldu. zaımanmda Horasana vali tayin e kaplı Bahtak, 1~ çift altm üzengi, larmı tehdit ediyorlardı. Boan& el 
Aradık, &ol'duk ve Muallim Nlhadı dilen Umeyye bin Abdullah Halife 760 murasaıı kılıç, 1000 gllınUıle do varında otuz kadar kale ve Palan 
lrsküda.rda Ka.racaahmet meza.rtığı ye yazdığı bir mektupta (Bora-. na.tılm.ıl nıızrak, 130 u ciltli olmak ga.mm alımışlardı. Donumamız bo 
~deki yeraltı in.inde buldok. nm HaracJ mutb&k maerafıma bile ğazdan Akdeniae çıkamıyordu, Det' 

Muallim Nihat matba•mJZ8. Dk gel- yetişmiyor) diyordu. üzere 800 k.u.ra.n, 5 bin kitap, 78 letin m4JI ve iktmacU vasiyeti mtlt 
dllJ ...... baldkatea merardao çık- bin duka altını 11,200,000 akçe kıy hiş bir buhran geçiriyordu. Fakat 
ını, bir heyuıa gibi leli. Ne gözünde, Q aman oğullan zamanında ve metinde. bir katırın zor taşıyacağı Hezarpa.ıe Ahmet Pap; kethtlda 
ne de Y6ztinde renk kalmlltı. Saçlan zirlerin, bUyllk devlet a mtlcevhent, 100 milyon (iki mil BI ArnaT .ıt Ahmet, Tezkereci Şam 
dağınık, sakalı uzanue. Bir möcrbn damla.rmm millf eerVeti yağına.la yon duka altım) akçe. Bu §ekilde lı zade Mehınet, Ç&NU§başı Turak, 
gibi, bir günaldri.r gibi iki btlkltbn maktaki maharetleri isllm tarihi r.engin olanla.r hıalkm gözüntl boya Selim C&VUIU San Mustafa yibi 
"-kak adımlarla içeri girdi. Ustun- ilin hiç bir çağında görlllmemiştir. mak ve kuandıklannm menfaatle pespaye adamlardan bir ağ kur 
de 1ll'tlk bir paıııtalon, yırtıkian iğne Buna br örnek vereyim : riJıl çoluk ÇOCU:k1arma bmUımalr i muş, halkı haraca bağlamış, açık 
119 111.ff,n-1.. --:ıı_. bir aeket, ayakla- Kanuninin l!l&drlamJa.rm. Rb tan açığa rüşvet alanıya blleJamıştt. 
... ~-........, ll'8IU çin cami, ima.ret ve medrese yapa D.. .... _ ... A--ı -u'---- d-' 
--.u ..a .... ...:11. bırakan ..... tem Pqa öldUiU aman metnıkltı raJı WJd-..:-• _..,..,_... .. ~ ~&~& m. ,~,.. cuı 

)'an111n1 ~-- r- m !llUuu y~""'erlerdi. Rüa len ada:hılan halkı d8verler, ~ .. sa 
""Jar--...:ıı. .arasında tunlar vardı: 815 çiftltk, tem ....... da bö le tı ..., •a.ou. ,.._,_ Y y&pmlf • hiplerine işkence ederler, zenginle 

~ oturttuk. Sıcak odada ·}tM u v . .&. I!! I!!! • M lıııııııl ~ .. den atrrJar ve vlinimtlerinin kasıtlsı 
llorkak ve·tlrkek bir Od adım attı. -------------------------! rin mallarını birer vesile ile ellerin 

.... gevşer gibi oldu. GörJerinden 4r ._ ~ ı- ~ 'T"' ~ rma oluk gıöi altın a.kttlrlardı. Rtıı 

~~!:...'"1::r...~ •OLMA.NiM SIRRl-1< ==~~ve ....... pal 
-._.çıplak göğlltlmtl siper yaparak Pa:d:Şi.h Deli tbrahimln hal'f!ı 
--....ioı 10ğok mermerleri lberln- B y b •r i M ff den bir gece evvel Ulemanın topla 
de ~onun. Bir lokma ekmeğe, bir unu apa 1 lfSeft Zı UYa akıyet nacağını ve kendisi aleyhinde bir 

~ yataga da iDi l&yık eleği- Mutlaka sizindir karar vereceklerini öğrenen Hezar 
, pare yanma baş telhisçisi Abdi Çe 

.._ 8-t f:ltıVor, heyecandan aflıyor- B • çllek ve tekele baydınm. bahıletmek ve bmaa 118811 elde ede- lebiyi, mahrem gulAnnı Balili aldı. 

..... Fakat balık avlmuya gitti. bDeoelderllil anlatmaktır. Buna Ustlerine de götürebilecekleri ağır 
o._ tut- llm pm•, olta,_ çilek ve teker not edbüz. Batkalannı lrvanma.k lık 

tuk. aenellk bocanın elinden ıaınnam. Çünkil balık, fek.erden tsf.editlaiz zaman bu yoldan ytirtl- ta para ven·· ve Süleymaniyede 
(ilk ::- 11cak bir oda g~ cleğll, kurttan bofllwllr. Babk av- yöaöz. bir dostunun kapıamı çaldı. Bur& ' 
...a.. ~rba temin ettik. ·-~ ~ de oltama ya midye da gizlendi. Fakat )"llkalanacağmI 
..., ~llecelhd söyledik. az- Meseli oocaiunuz sigara içmek 

O, ....... istemedi. Jnsa.nJa.nD, ~ Ja IBUrldye takanm. istene, ona b11BU11 sararlan hak- anlayınca Uzun Alinin evine gitti. 
elllllyetln gadrine o kadar alJtmlltl lnwalan lrememak için de yol londa vw vermeyiniz, ona l8t.edi- Fa.kat 111 cevabı aldı: 
ld, r.._ ...... ttı.ıc.. bu ı---- eU karii- a,.Udlr. Avllunak lstedlğlalz ill8a- ğlaUI kabal etlrmiye ça.hfmaymız. - Sizi saklıyayım. amma , llizl 
-~- .._ && ..._ • atacağmm olta,a GllDD 8evdlgl Fakat si ı---~ bir an tereddilt etti. tpırdo takmayı blliınJz. ona gara •'!ıi'OUI" iyi ıpor- aevdiğim.i bilirler. Itkönce benim 

f4tıeat gün meıarhğllı ölüm kokan ona- harbi e&D8Alllda mDletlerl- ea olamıyacajnu aıılatouz. evimi a.rarla.r, hayatmm tehlikeye 
~ Bilkerek t.ekral" insanlar ara- alD bepuk balanaD devlet adam- Kttçtik veya btiytlk herkesin en dilftl.nnek istemem. 

ayıt tarafı bodor. Kimse ukalilık-
._ ~ ve '.rAN'da çalıtJDJ19 bllş- lanDm çoju lıarptm IODl'a çekil- tan hotlanmaz. Kimse hatlmsmm ar 
lacJ. mlye mecbm oldular. Fransa.da msmu yerine getirmek için ı-.. 

Para lçinJn btittbı zehirini dökml· ıu---o, ltaıyada Orlaado, Anae- ki.rlığa katlanmaz. Fakat kendi 19-
Je, JıaY&tınm biltüD faelalarml anlat- rlkada wu.oa yerlerlnl batkalan- t.eğlnln tahakkukunu ister. 
~ "-~ verdL Ve bize bu acıklı na terkettDer. Yabm Uoyd George .. _.llıl' _...._.._. _.__. ttL 0 -•·u. Onun için blrlsbıl ikna ..._ ... 1r da 
~ra- --- me\ıa&UU muu.aaıa 8 vaaa.. ..,_, ., • .,_... d'-la .__ ---'-- nama kazanmak. sizin ~ 

J#e iki tto gtkadenberl Muallim NI- keD e uuuaa lllTllll • .......-. geçmesln.l temin etmek lllt.enealz, 
hat '81'1lvJıuı altmda aetrlne hafla- 111 cevabi verml!ttl: Oltaya takıla- kendi kendinize f11 llUall 10nmmı: 
~ Y-. bu ııAln fachn• b.&l- CÜ Jmnla bldijlm lcla. Ona bunu llUIJ ~teblllrlmf 
)'eıd#r. Bu lıtiyeyt yeDl baltala ,_. Sisi ........ .,. ed• 1187 lstedlll- Bu suaUn cevabmı baldoktlll 
-~ tberine alan arkadapn91• bugii· als feydir· 8llıbl llltellalsle '-tkuı soma yolunuz açıktır ve o adam 
ne kilar bir per! ıneeahn• aadmD bu alikllAN olmıyablllr. Falmt sizi de kazanı 
~ havaem vermek ltlD fan- ~-halka alikedar edm lmıştır. 
tast11 bir mukaddeme yapmakUID blrleY pktar. Bunu yapablllnenlz hayatta ma 
1r-.a•ı alamam_._, y--.a ... ltiba- O halde ................ ....,,..... vaffaloyetln bir anabtarmı elde et-
~ __ ______, ... , ...--- .__. __ _...._ .__.__ Ll-I mlJshts delnektlr. 
""' d• hlkl)'eJt oldaia gibi ......... " .-u- -- .....- um~ at.ıaadm ~ alk 1• ODiara lstedlklerlnclıa 

U Zllll Ali eaki velinimetini kur 
nazlıkla atlatmıftı. Derbe 

.der P8.f& bundan sonra Murat Pap. 
türbesinin ya.nmda Hacı Behram is 

nıinde bir adamm evine kapağı at 
tı. Hacı Behram çok kurnaz bir e. 
damdı. Bir ta.ra.ftaıı Ahmet Paaa 
ya iltifat eder gıöi g6rUntırken, 6 
bt1r t:a.raftan da yeııt vem Mehmet 
P&aaya haber gönderiyordu.. Elli 
kiti evi ll&l"dlla.r. Pa,a iki ailamile 
v,. Hstlerindeki paralarla beraber 
yakalanJDlltı. Abmet Pqa halefi 
zıhı önllne çıktı. Ona yalvardı: 

- Babacığım bana ~ Belii'" 
ehHl &Y&limle klbeje gönder • . 

Mehmet Paşa ona teselli verdi: 
- Uzlllme birşey yoktur. Kul 

tayfasının böyle hareketleri daima 
ola.gelmiştir. Bu işlerin ilacı para 
dır. Neniz varsa hemen veri"':~ 

• Bunda.n sonra_yeni vezir, Ahmet 
Paşayı ısa.raymın ha.rem tarafına 
geglrdi ve: 

- Pqaım orada, istirahat et. 
dedi. Bir taraftan dıa idam fetvası 
huırlaıiıyOnlu. Ahmet Pqa iri g6 
bekli, gok fipnan bir adamclL Bo 
yuna buzlu su lçlyai'du. Bir aralık 
yanma Mehmet Pqanm kethUdam 
lılehmet AP geldi, eek1 v ezirilz..L 
mı etekledi: 

- Paşam dedi sahibi devlet ba 
baım aellm ediYorlar. Elem çekme 
llilnler. Muradımız anlan kurtar 
maktu. Amma malsız kurtarmak 
mtlmktln olmaz, kendileri için yapı 
lacak teY ne mlkdıar mallan varsa 
hepeini v.ersUn ve emllkinin de bir 
defterini yapsun buyurdular. 

A hmet Paşa ki.ğıt kalem iste 
di ve §Wllan yazdı: 

- 300 keselik malım vardır, ..mu 
veriyorum. 

Mehmet Ağa itiraz etti: 
- Papan bu para son zamanlar 

da ka.za.ndığm bir partidir. Panm 
• aa.klamaymız. Malınım c.ınwza 

siper yapınız. 
Bunun tl7.erine Ahmet Paşa ver 

dili paftıım mikdarmı 3 bin kelle 

ye çıkardı. Mehmet Afamn IBl'&rI 

tıseriDe kendi cebindeki ve arka 
daflarmm koynundaki paralan çı 

• kardı. 7 bin ~ "lori tutuyordu. Meh 

met . \ğaya UF.attı ve yemin ederek: 
- Al, dedi. Sahibi devlet babır 

mJZ& hediye olsun. Gayri bir &ı.~~ 

n&kdim yoktur. 
Mehmet Kethüda da: 
- Yok Sultanım, Pışa baba: 

bndilıl için abiden hir habbe i8te
mez. Anm muradı asker gaileeini de 
fetmektir. Bunu da k&ptıa yaznm. 
dedi. P8f& böylece yazdı. Kethtıda 
defteri ve parayı Mehmet Pqaya 
getlrdL Bu sırada Ahmet Pqanm 
idam fetvası huırl&DJDittı. 

A bmet Pqa haremde boyuna 
buzlu su içiyor ve bqJnda. 

ki hartavt sai'lğmı Kafesi B&l'dır 
m&k gibi f&lkmlrk &llmetleri göe 
terlyordu. Gece olmııttu. Bir &rA 

hk Halil ile Abdtye emir verdi: 
- Sis yorgunınmuz. Yatmız uyu 

)'UDUL 
(Arkası 8 bıclde) 

Hııcın 
.KÖŞE 

Bir Kimya Oyunu, 

Bir Macun Oyunu. 
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[Yazan: Aka Gündüz] 
Şu dostumuz lngllizla makalesin. 

deki nükt.ell fakat yaeh§ hükmü dü. 
'6ntfiikçe hoşmna gidiyor. Ne demiş! 
Guet.elerı dolduran Uiç rekli.mlarm. 
dan anladım ki '.l'tlrklyede hallm 
dörtte ttçö hastadır mı demiş 1 

Döaktl köşemde bon1B1 üzerine oL 
duk~ gayri ciddi sayılabilecek mtL 
blm teyler söylemlttlm. Mevzmm tu
haflığını köşe bapnda savup ~e 
gönlüm razı olmadı. Bugün de gayri 
clddiUğe biraz daha revnak ve bıkl
taf vennlye ciddi surette çalıpeaı
ğrm. 

Bizde öteden.beri bu Uiç, lıasf;alık, 
doktorluk, mtistahzarcıhk, macuncu. 
lok itleri. edebiyat İfleri gibi pek ko. 
mlk safhalar geçfrlp gelmededil'. BD· 
mem Deriye doğru da gelip geçecek 
mi! 

AbdWhamlt amamnda bir, eezael

lan teftlt heyeti celllesl vardı. Mü
fettişler eezaıneleri dolaşırlar, Uiçla. 
nn sayoum. tazesini, hayatım tefttt 
ederlerdL Fakat bu t.eftlş yalnız ve 
811C8k i'ürk eezaedann baflarma bk 
beli. ldl. Tllrk olmıyanlv, ya.nl Os. 
manlı olanlar yüzde seksen dok9an 
ya11 çizilir ve ecnebi eczanelerle ecza,. 
eılar ytbde birkaç milyon yokl...., 
mazdı. Çöınkti yoklanamazdı. Gide
cek, bakacak, icabmda eeza verecekt 
Hangi müfettişin haddlae! Bu ecza. 
Delere hutuma lliç almak için resmi 

i
l elblsell polis bile ~rek girerdL• 

Mtit}terl olduğunu sanmazlar da ha. 
karetle kovarlar diye! Oyleyse bu u
maru lspençlya.riye ve eczaclyeyl tef· 
ti§ lçln neye bir heyeti celile kurul
muştu 1 Neye olacak, eşe dosta, yL 
ran ve bendegina iş ve para temin 
etmek lçiın. A vrupada da böyle heyet 
V&l'llll!t diye değil. Babamın· amcası 

oğlu bile müfettiştL Hem eczacılar 
üstüne, hem gümrük klmyaha.nesinln 
üstüne. Buna o bile gülerek şaşar du. 
nırdo. ÇUnkti keadisl ndece ve bal gl 
bi bir da.biliyeciden ba.'}ka birşey değil 
dl. Ayni zamanda da Harbiye Mekte
binde kimya profesörlttğtt edenB. Ne. 
den olmasın? Ark881 çok kuvvetll 
idi: Tophane! Amire Mtqlrl ve Aske.. 
ri Mektepler Nazın Zeki Patanın aile 
dokt.oro ve sevdliJ adamı idi. lfabe
ylnd Ragıp Pata De pek dostta. Km· 
ctistn.la lfadeıliBe göre teyzesi oila o
lul mabeyin müşlrlerlndea Abdallah 
Pa§Ma enltteai Betlt Pafanm kar .. 
defi obmuH dotaymlyle adam a.kdh 
akraba saydırmıt. Eğer limdl sat oL 
saydı, aenaker Rıza Paşayı da, Şeh
remini Rıdvan Paşayı da, A.lm8a 
Golç ~yı da sayardı. 

Bu kadar arkası oluı bir ..ıamm 
göğsü hiç çapraza getirilebilir mi! 

O anlatırdı, yine böyle garph bir 
muharrir memleketimize gelmiş. Bet 
on ay gezmiş tomıut. Tetkiklerde ba
hmun11t. Memleketine .dönmtif. Sor
muşlar: 

- Neler gönltla bakalım! 
- Çok mühim blrley k8'fettha. 

Osmanlı devletini çok geri derler ya. 
Yala11 ! ()Nnanhlar ook Deri. ootr mL 
tefeDD.ln lnsuılar. Yansı dokt.or! Ya. 
mı diplomat J 

- Aman deme! N8811 olorf 
- Hangi bir kahveye, haagl bir e-

ve, hangi bir to)ııantı yerine giden. 
n1s, ''bqmı a.ğnyor, dlylais. Size bir 
çırpıda bla bir türlü ~ tarif ednr
ler. DUnya polltlkasJ yoktur ki hal. 
letmemlt olsunlar. 

Bugünkii mulıantr de bu tuhaflılr 
bafka ttlrltl ediyor. Od fıkrayı blrlet
tlrerek bir hWdim çıkarablllrls: llaDr 
bu çeeit doktorluğu mUstahzaratrda
ra ciro edip çekildi. Dlplomattılr 
da ehline bll'a.ktı. 

Bahunm ameası oğlu bir de macun 
hlk&yeel anlatırdı. O zaman memle
kette dit fırçası. dit macuııo, dit tom 
~ o kadar rağbette deiftmlt. Kal
IMmaaı kara kitapça mekruh.mut. O • 
ama yerine bir cln11 ağaç kökllndn u.. 
CUDD dövtlp flrça haline getlrJrlermlt. 
b-- adma misvak derlermıt. Ham
ııp sfdenler, vaaz verenler yılda bir, 
Od b1111anla dlflerlnl flrçalarlarmllo 
A.daU mtlstaluJeneden mübarek bir a
Pcmlf · Bir de cı.en ~ptlnden kir
dan Val'IDJI ki O da mtlbarekmlf. 

Bir atin m81hor Tilrk eczaerlana. 
dan A.ksarayda merhum Pertev. Seh. 
iade bqmda merhum Hamdi, htoı
t.e Peptonca merhum KAarn demişler 
ki: . 

(Ltifen sayfayı çeviriniz) 
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Milli ASKERi LiSELERiN SPORCU GENÇLERi 

K • • latanbalJalti Aalıeri LiaelerJe ••nçlifin apar luır;eket ve oe-Um e rimi •eneJen •eneye yüheliyor. Ba •ençler kemli GTalannJa 
nk nlı miiaabakalGT yapıyorlar ve laer sahaJa iyi neticeler oe-

Maçlar I riyorlGT. Bu •ençlmn aralanna -~ pnlerJe Barsa A•keri 
Liaainin •porcu gençleri Je birkaç mii abaka ~n kahfmlf 

14 fllbatta başlryacak olan milU bulunuyor. AfGlıki raimler, dün Kaleli Liaaüule yapılan 
küme maçlanııın ildnclai için icap e. miisabalttı'ar aıuuuula tabit eJilJi. 
den bUttln hazırlıklar b'.tirilmek tu.e !~!!!!!!!!!!!!!~ • • • 
redir. Futbol federasyonu geçen se. 
neki tecrU besine göre bu maçlann • 
daha muntdZa.m bir şekilde yapılma.. 
m için oyunlara ait bütün teferrUatI • 
tesbit etmiştir. Tanzim edilmekte a. 
lan fikstür birkaç gUne kadar allka 
dar mmtakalara gönderilecektir. 

Tnrk Spor kurumu deplasman maç • 
lan için lzmir ve Ankaraya giden W 
takımlara verdiği tahsisattan yüzer 
lira eksiltmiştir. Mal\ım olduihı Uzett 
k'Hntere tzmfr icfn 900, Ankara iç'n • 
800 lira veriliyordu. 

Aynca haber aldığımıza göre. şeb • 
rim'me yap·lan mUsabakala.rm fazla 
hasılat getirmetıi için maclann hepsi 
Taksim stadında yapılacaktır. • 

Romanya • Türkiye 

Atletizm Müsabaka11 • 
Atletizm federasyonu önllmtızdela: 

atletizm mevsimini açarken b'r mil1f • 
atlet takımmı Türkiyeye getirtm~k 

fikrindedir. Bu iş için Romanya fe. • 
deraayonu ile muhabere yapılmış ve 
bir anlaşma olmU§tur. Her iki fede
rasyon arasında yapılan muhabere • 
neticesinde 29 mayıs tarihi tesbit e
dilmiştir. Romanya ve Türkiye atle. • 
tizm takımlan arasmda yaPtlacak o. 
Ja,., bu mUaabaka Ankarada yapıla.. 
cakta. • 

Evüp Klübünün Sahası • TUrk Spor kurumu. Eyilp klUbU
nUn vapacağı saha için teşkillt mi- • 
marı Şinasi Reşidin saha Uzerlnde e. 
u~h bir keRif vanmaıt:nı !stf"miştir. 

CütbiU clelikanlr, tUkac:la11nı yennaiye ,aı.,.yor 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Yavrucağmn ilk elden hakikati 
anlaYJ§ kabiliyetini, ilk evveli ben 
ve anası zincirlemiye kalkıştık. Ze. 
k8aı .tafa taamdan dışarı, yeni gö. 
riiflerle fırlamasm diye; bütün 
deliklerini, gözünü, kulağını, duy 
gu1annı kendi görilş1erimizle mü. 
bUrlem.iye kalkıştık. Zekleını, kafa 
tasmm karanlığına hapsettilr Mer 
hameti varsa onu felce uğrattık. 

"Güzel!,, dedi. ''Zırvalama., dP-iik. 
"Eyilik!" dedi. "Saçmalama" de
dik. "Hak" dedi. ••Kuru laf" dedik. 
"Sevgi!" dedi. "Sa.km ba!" dedik. 
Zaten bu dediklerimizi dedikten son 
ra bqkı diyecek kalmamıştı ya, 
biz yine söylenmekte devam ettik • 
Evvell ona 1\ç kaide öğrettik. 1 -
Hiç vermiyeceksin: 2 - Hep ala. 
ca.ksm, 3 - Ve her ne olursa ol
sun onun hakkında kaç.para kıy 
meti "nLrdır, kaç para çıkacak diye 
eoracaksm dedik. "öğrenmek.," 

dedi Onun baklanda da kaç pllra 
geliri olur, diye soracaksın. Çünkü 
öğrenmek · ,in kazanılmaz. kazanıl. 
mak lçin. öğrenilir dedik. Ve e?de 
gt1rWtU yaptığı için erkence bq • 
tan defetmek Uzere onu mektebe 
go?ıc:terdtk. . 

S abah c_:ıocuklar mektebe gi 
derken. mektepten çıkıyor. 

larken gibi sevine sviııe hoplaya. 
nplaya gittiklerini hiç gördünftz 
mtt! Meyus giderler, memnun kur 
tulurlar. Sim.tek binlerce eene gö 
zilmüziln öntlnde çaktı. ve yine biz 
e1elrtrltl ~remedik. Bizim sahil 
şehrimi?.de çocuğum ve arkadaştan 
sene nihayetinde imtibanlannı biti 
rince. deniz kenanna koşarlar, o 
senenin kitaplarmı hep denize atar 
tardı. Kıyı yftzleroe c;ocuğun cJVtl 
davı~yle dolardı. Ve derin gönUIIn 
denizin dalga.er kJVt çaktlJan Qzerln 
de oklavayla yufka açarın._ gı"bi. 
tomar tomar kftaplan. evirir krvt 
nr: marlfetle~mlzi balıklara <Siret 
mek Uzere bağrına ceker götilrllr. 
dU Biz baba1area. eh ertesi sene bu 
kitaptan okumrvıacaklan iein para 
ca zivan yok dtve pek o kadar al. 

Akıbet Evladını· 

Anllyan 
Yazan: i 

Hallkarnas Ba•kÇISI ~ 
----.~~~....._..._.__....-.._.-.._.-....~~ 

Baba 
bi acısmm daha derin! daha &rtD. 
içime ielediğinl iatiyorum. 

Aqa.m oluyordu. Onftmbde 
ki myda s111r6t vardı. K1Bll 

salJh hllil geklindekl bvsine, de
niz kemaıı Uzerbıe yay çeJdyormq 

içinde beynJ vardır. ÇllnkU 0 bey gibi uzun uzun fısıldadı. Bir dur. 
Din bakika.ti varda. Dotuttan ha. gunluk vardı.~ Yenim& 
ldkat için yanan gönltlne kahraman halle yokuşunu çıkarken dört ya. 
1.ı. ... _, .-.a- f!Dd& çocuk annemin eteklerine ya. 
&&&o p.n. ~--· terbiye. -P· ser. ~:- -Kzl plfDWJ. annCQ:w.u 6"' erine balmııf 
vet.. refah diye ~ ders veriyor. bm. itte bu koyda. annemJn grup& 
duk. Belki ,anaıs ft parum haki. 
kati pııh ve paralı yalana tercih bakan g&lerindekf uzak silkat var 
ediyordu.Siz bir çocuğa, bir insana dı. Musiki gibi sil~t. Açıklarda de 

. doğruyu nasıl anlatıyorsunuz? doğ Dizde bağıran bir lruşun. ba.şk& 
ru yekten anlqı)Jr, insan uyanık dünyalardan gellyorm111 gibi bira. Mimar Şi,.,as' Re,it. busrllnlnd.- 1 

,ehrimtze srelecek. hu ""h"a" tt-tkt. 
k"t vttPRrak verecefi rapora göre in • 
pata bqlanacaktır. 

• ~a,..<h'k~ !urtta 11ftt!ltatt'8n ~ 
dikleri için tekrar bir senelik mas.. 
raf ve n&Tadan olmrvacaitz dive 
kahkA.halanmm cocuktarmkine ka 
n8tmrd1'k Halbuki farkmda defi] 
dik. masum ~uklar hem kendile 
rfne ~ti1Anler hakkmdıt. hem de 
bizim panıdA.n eıkmıvacaftmrz t~ 
k'"""""'rA.~17! luılrkmda kati hU.. 
kümlerfnl veriyorlardı. 

JteD... UDIJık oldwlıuuL bildli:i 2ibl tUşO vardı. 
bundaıt8iestTse klbuSmi',~ıs:;,t.;ytLWI';..M,';ıl,-~··----.---... -

etti. "Yavrum gördüğünü söylemi. 
uyanıklık değil yecekti, anladığmı blldiremiyecekti 

Klüplere Yard.m • • 
Her eene Spor kurumu tarafından • 

kJUplere yapılmakta olan para yardı • 
mı bu sene bö1~ başkanlıktan tara • 
tından yapdacakttr. • 

Ttırk Spor kurumu bu huws için 

ayırd·ğı tahshıatI mUtesaviyen Tak. • 
sim etmek Uııere b<Slge b&.fkanlıklan. 

• Ve yüuek r.: .. claoetl; ~iitleai, yeni ne•lin tlinç çoculılcırım, 
iftihar ve t..Julirle seyrediyorlar 

• 
• na yollıyacaktır. 

--n.--

Denlıcllik Federasyona 
Baıkanhğı 

Den'zcilik federuyonu reisi CeıL 
Un vazifesinin Ankara.da olmamaSt 
dolayısile TUrk Spor kurumu mnomf 
merkezince mnata!• addedildiği ma
ltmdur. 

Uç aydanberi mftnhal bulun11n de. 
nizcililr federasyonu bqkanhfına 
Manus savtavı Alladdin Tiritoilunun 
eeq'leceği kuvvetle aöylenmektedtr. 

- Bls de yerli macun, yerli fU'Ç& 
,...,.._, lklel ele temblilla. 91bh.U,. 

medeniyetin levaammclMdır. 
Jlatlamlllar yaplDf1&o 
8m ....... ,.,... bire Tlrk! Sen 

.... bet OD para kazaamıya befh
JM bire yerli mala! Sula bir 0)'1111 

oJJU7abm 1d s&r cUalntl! 
PlyMada ee kadar ...-- vana 

toplamltlar, birkaç ytb çuval da Fu
._ Yemendem slperlt etmlfler. 

Bedava mangal ldUtl tA>plamqlar. 
elemlfler, içine blru nane 111J11 dam
tatmqlar. olm1111 bir dit ton. 

llabeyhıcle ıvfnnltler, ŞehlAIAm 
...... da kıvmnlflar, Sıhhiye Nea
ıetlıll altmla. kimya koml9yoamu 
stirn1$1e llflemleler. nld1' ı&nltllderl
Dl dltlemltler, '6yle bir yualı emri 
pkannlltlar: Meveat elit ~ iL 
aetleme hwmr tnlmaa yapddıjl mer
~ ve maean1ara ırellnee anD"ett 
.......... kullaaılaa maean1antan 
pyrl amatn dllf macunlan ve d1' tos
tan mekmha fedlt ne mekruh oldu. 
pndan ahaıp utrlma11 ve lmllMul
_. edvlnl meıtraa lmmiQ'oaanea ,....1c edftmı.tlr. Ahalt ~ ,..me 
.,.Cllk mlsvalı ve maean yerine ( - ) 
marka lliel şertdf!ll kuOMahillr. O.
lal' mM:bat ve plktlr. 

Banaa soara ae oklolmu anla11-
wnnek •r dell-

Bursa Askeri 
Lisesi Gençleri 

Denizcilere Yenildi 
Dlhı Kulelide yap!lan millıabaka. lar ilrlnciaf Deniz lh!ıe ve harbiyesi 

lamı tafsilltma gelince; lstanbulda. taknııile hentbol mtisabakaaı yapa. 
ki ukert okullar tarafmd&n bir kaç caklardır. 

eenedenberi muntazaman yapılmak. DUnldl gUreı, mUaabakaımım tek. 
ta olan spor temaslarına iştirak et. nik neticeleri şöyledir: 
mek il.zere şehrimize gelmiş olan 56 clo: Denizden Sungur - Bur. 
Bursa ukerf heaf sporculan mnsa. sadan Şefiğe tufla galip. 
bakab.nna ba.elamıttır Bu yolda alı 61 kilo: Buraadan Feyzi _ Deniz. 
nan bir karan g6re. Bursa liaeSi den Kemale tuşla galip. 
sporculan evveli t11tanbuldaki aske. 66 kflo: Sıkletler nizami olmadiğm 
rf okullann mUsabakalarda ikinciliği 
'kazanmıe talmnlarile temaa edecek- dan rUretilememfttir. 
ter ve eier onlara galip gelirlerse 1 72 kilo: Denizden ErcQment -
ukert okullar şampivonhıtu tein bi. Burudan Eytlbe tutla galip. 
'"'"et gelen takımlarla çarpıf8.C&klar 79 kilo: Denizden Fethi - Bursa-

dır. dan Mustat.ya tueta galip. 
Bu karar mucibince cuma gUntl 87 kilo: Denizden Necmi - Bursa 

Betlktq ıtadTDda Bul'I& asken lise.. dan tamaile tutla galip. 
"'takımı. ukerf okullar ikincisi olan 
Ku1f!1f talnmı il~~ ve 2-0 _.,. __________ ._ 

mail~p olmuştur. Sökecle Y erleıtlrllen 
DUn de Kulelide Bursa tille8i gtı- Muhacirler 

relJ takımı. Orgeneral ll'ahrettbı Al. 
tayın huzunında Deniıı lisesi ve 
Harbiyesi gUret takımile ça.rplf&!'&k 
4-1 yenilmiştir. 

Yine Bursa sporculart, bugthı Be. 
vo~ halkevinde saat 16 da askerf 
okullar voleybol tldnciwi Deniz Hae ve 
harbiyee'le voleybol mftaabakur ve 
pentembe gUnU sa.at 11 de Kumıpa. 
pıda Gedikli eabuında aüed otul.. 

SlSğUt (TAN> - Geçen yıl ge'en 
ve köylere yerleftirilen on alle mu
hacir için yaptınlmı evler bitmJe, 
kendilerine verUmiftJr. 

Yeni gelen muhacirlere de a.rul. 
yemlik ve tohumluk butday verilmiıt 
tarlalan ltlrllltlp ektfrllmlştir. 

Altı mhhat memunı k6ylere git
mft ve çocuklara çiçek aow yapm1t 
trr. 

•• 
O yle ya, yavrunun ahllkmın 

fena yerlerini, yani gövdesi 
Din pia kokan defi hloet eden yer 
terini. bıçakla oyup atarmış gibi 
nasihatle budayıp. dayakla bma.r 
ediyordum. Çocuk aman etmeyin. 
canımı çıkartıyorsunuz. Dünyaya 
geldiğime bin pitman oldum. ben 
şimdi nereden defi hlcet edeceğim 
dedikçe. Hayır! Adam oluyorsun. 
her tUrlU tevsi ahllkfden. her çeşit 
kerahatten plk oluyonnm. Çocuğu
mun ayağı yer yüzüne yapışık ol
duiu halde boılazma bir tasma ta. 
kıyor. ipin ucunu irfan lmbbemizlıı 
tavanmdaki halkadan geçirince. o. 
huıca kuvvetimizle asılıyorduk. Ço 
euk aman boynum kopacak diye 
haykırdıkça. biz korkma. b8.§ım 
yftkseltiyonız, neredeyse tepen ir
fan kubbesine tak diyecek ve irfan 
kubbesile kubbeleneck diyorduk. 
Çocuk bqrm kopmasa da bu kadar 
tq, toprak. kireç. kerpiç. molozu 
bqımda nasıl taşmm? diye yalva 
nyordu. Zarar yok frfan diploması 
nı almca. onu bq yerine kullanır. 
11111: dedik Yavruya "sınıf arkadq 
larmı ye!'' diyorduk. Aman ben ta 
pek defilim ! maamam, mmnıam 
yutamam, yutsam kusanm. Ay be 
nim nesU hep birJ"birini yemekle 
mi vakit geçirecek? eli ye sordu. Oy 
le ya dedik KardetJlerlnden en faz 
lumı yiyene birinci mevki bileti 
verilir. 

C ncuk bu valulan tnanmı. 
VOTdu. fakat beni bftyilğü 

diye biliyor ve babası diye seviyor 
du. tc;in için birfeyler duyuyor ve 
benden hakikati cllnlemaini özıtıyor 
du. Ve benden bekledif; hakikati 
bir tUrlU dinleyemedifinden dolayı 
bTT'ÇID.lqıyordu Kuşun yumurtada 
bile kanad1 vardlT. ~nkU ı-ök ve 
hava vardır. Balığm sUrfede kuyru 
ğu yeleei vardır. Çtlııldl engin ve 
derya vardır. Çocuiun kafa tam 

• ı itten geçtikten sonra pek 
1 geç olarak dUnygya geldik 

eanıyonız. Sanki olan olmuş. impe. 
ratorluklar ve Adetler teessn11 edip 
kwıılmut. Dünya hiç elbtikiyeti 
kalmıyan sapa saflam bir kazık ol 
mu,. Evlldım. bana her gUn '"bu 
gün yepyeni bir gUn doğdu!" di.. 
yordu. Bense "bayır hep eski gUn 
ter tekrar ediyor" diyordum. Ço. 
cuk "Tanyeri işte timdi ağarıyor" 
dedi. ''Dantevf. Şeksplri git oku. 
orada bir f&fak tarif'mi gör •• de. 
dkn. Yine bana geldi USaba bu. 
gUn ağaran ı,ık. g5zthne parlıyor. 
bana (iste bak ben ~ !) di
yor. ve Tanyeri aydmhn1Tken ya. 
radTlrsm vıeni ~u $ekspir. t>an
te. ve Homerin eefa'kathıl hep ge 
ride bırakıyor .. dedi. Ben de "mtı.. 
cerrep 1"k değil ld "1k oldufu beL 
U olsun. Sen geqmifteki qığJ topla" 
dedim. Çocuk ertesi gtlnil bana gel 

di. Dt1n odamdaki ıtık dıpn kaç 

munı da toplıyaynn" diye pence.. 
re kapaklarım lllkl fıkı kapadım. 
Oda kapkaranlık. oldu! Bu sabah 
odaıma girdim. hiçç itik yoktu. Ka 
paklan açtım içeriye bugUnldl ı

pk girdi. Dtlnk1l lflk nereye gitti?"' 

Çocuğa oevap verdim. "Senin 
llJlk dediğin aôylediğim gıbt 

lflk olamaz. ÇtlnkU mtlcerrep de. 
ğlldir Senin karanlık dediğin ~ık
tır. Btztm irfan kasalanmızda sala 
muraya batmlmrıış çolr ı•ık vardır. 
Ne b1tlr. ne aôner. ne kokar M1s 
gibi aydmlatrr •• diyordum. Yavru 
mun kafatasım. içine ışık gt.rmL 
yeoek kadar dar fakat para gire.. 
oek kadar bol bir menfecf olan top 
ra1r bir para kumkumA.Stna benZet 
miye ~IJIYordum BunlaTT ne i. 
çln 111na anlabvonım. bmvnr mu. 
sun. ;efm vansm "ive Evl!ldnn il 
te 91Jr&CTJrt& bu RdA.nm ~nftntiP m. 
dU Ben de arbk bu"'dan :ıvn1ma.. 
dnn Bu denizlere baka kaldmı 
Yavrum. onun iein cekecefim .«ed*' 
re 1lvik deftl mivdi ki eidiJ> onu 
unutavrm' Teıııelli 11r11va1"8 Jr kAdP 
tinden mi kacavnn., (')tı 11,, v.mml 
unutmak ihtimali aklıma gelfn
ce o zaman delirecefiım geliyor. 
Sihıg0'8 ı~n dayayan aüer li 

madem, ondan evvel gelen ben. ve 
benden evvel glen binlerce nesille. 
rin ne ltlzUmU vardı? Bazı geceler 
işte bur&CJP gelir, sabaha kadar 
denize baka kalınm.. Kayıktaki o 
manzara göziimUn ~nttnden sillnml 
yor. Hatıl etrafıma bakmdıfım za 
man ır&inat bolJluğunda giden dUn 
yayi bile. enginde yUmı o kayığa 
beDZfJtiyonım. BeteriyetJ o kayı. 
ğm içindeki insanlar sa~rum. 
Çığlıklar. hınltüar, y&]vanelar! ~ 
man diyorum. ÇOCufum botu bota 
na alınftıt olmunı Kendhn tc:tn fte.. 
ğı1. ben kendimin ne umuruııdayıml 
ÇocUIWD için adam olayım. 

Fakat inaanın g(Szft açrlımMI 
için fellket mi lbımdır! .. 

BalrıDJZ. bu kadar pa.rçalaYıt ve pa 
ralayıta rağmen bir gttz.ellik var,. 
Kayıkta giderken önU.mtızde göreli 
ğUm alliml seın.a yok mu! O itte 
utuklarm lberinde yay gı"bi ea1r. 
DJYOI'· Serap diyip bazan bafdlll 
l&llıyorum. Serap diye gördUğllml 
zDn hakikat olmadığı ne belli. G. 
ce kehketanm ağartım etrafmd& 
pırdda'8ll yıldızlar o gecenlıı boy. 
lu boyunca uzanan duvağı a.rdm.. 
dan acaba gelecek insanlann gG.. 
len bakışları mı? Bu giU.el dünya 
ya ya.rl.98.n bakışlar mı? Hani ya.! 
Allah vere de yavrum botu boşuna 
ölmllş olmasa! Ya.şua! Yaşa.sal 
Belki o parhyan gözler yavrumuıs 
gözleridir. Bana her c;ocuğun g&. 
ztınden bakan bak~ yavrumun be
kıfıdır Hayır bofuna ölmiyeceJr
ler. ölmediler 

- işte onlar! Onlar galiba! tşte 
gtlltlyorlar. 

1 Düzcede Genç&k 

Çalıımalan 
Dnzce. (TANl - Vali Salim t;tııı-ı 

doğan buraya gelmiış. pnçleri tıaı
vhıe tophyara?r spor ve halkevi falııl' 
liyeti hakkında konu~uştur. Bun • 
dan sonra. mevout ik; spor ııı:ıuta 
birJe.,tiı;lmiış w (Düzce G1lcll) l~ 
li kuvvetli bir te,ekkUI nıeydann p 
tirtlmietir. _..I 

Halkevfnde daha eBUlT faal(~ 
geçbmeet ele~-





ıt 

Gemlikte 
Tuz Buhranı 

Başladı 

Bafranın imar PICinı Erzincan 
Yolunda 
Uç ölüm 

Gemlik, (TAN) - Bu yıl zeytin 
mahsulü harikulade bereketlidir. Yur 
dun birçok yerlerinden gelen amele, 
zeytin işlerinde çalı§mıya başlamış

'br. Zeytinyağ fabrikaları geceli gün
düzlü çalışır vaziyettedir. 

Planın Tatbiki için 50 
Bin Lira Harcanacak Erzincan, (TAN) - Bir haf tn 

içinde üç amele kazalara kurban git
miştir. 

Zeytin mahsulünün bir kısmı, tuz
suzluk yüzünden çUrümiye başlamış
tır. Bunun neticesi olarak piyasa, 
müstahsilin aleyhine çevrilmiş, fiyat 
lar düşmüştür. Sebepleri şunlardır: 

1 - Zeytinler toplanmıya başlanır 
ba.5}anınaz, mahsul fazlalığı dolayısi
le inhisar idaresindeki on bin çuval 
tuz satılmıştır. 

2 - Fazla tuzu olduğu ümit edilen 
civardaki ambarlardan tuz istenil
miş, fakat bulunamamıştır. 

1 - Kemah )'Jlu üzerindeki demir 
yolu köprülerinden birinde motörle 
su çeken ameleden lbrahmi oğlu Şev-

i 
k gece nöbetçisi olarak kalmış, sabah 
leyin ölüsü motörün içinde bulunmuş 
tur. Zavallının, motörden çıkan gaz. 

'ı larla zehirlenerek öldüğü sanılıyor. 
Maamafih cesedinde otopsi yapılacak 

l tır2. Be gü el d • k 00 
•• 

ı - ş n evv e, aynı opnı 

de çalışan Rizeli Bila.J oğlu Sabri bu 
şekilde motörün içinde ölü olarak bu 
lunmuştur. 

3 - Sıvas - Erzurum hattının 20 
inci kısmında Sa!!sa deresinde bir tü
nelde çalışan Erzurumlu Aşkalenin 

Duzup köyünden Mehmet <>ğlu Halil, 

3 - 1600 çuval gibi pek cüzi mik
tarda tuz yüklenmiş olan bir motö
rün lzmirden derhal yola çıkarılaca

ğı bildirilmişse de zamanında gelme
miştir. 

Balranın umumi manzaran başına düşen büyük bir ta§ID altında 
kalarak ölmüştilr. 

işte bu sebeplerle Gemlikte şid
detli bir tuz buhranı hasıl olmuş ve 
r.eytinciler zarara uğramıştır. 

Atçada Asri 
Bir Mektep 

Binası 
Atça (TAN) ...:.. Atça, Aydm vila 

yetinin nüfusu çok, toprağı gayet ve 
rimli bir nahiye merkezidir. Beş bin 
lirası hususi muhasebeden alınarak 
yirmi bin liraya asıi bir ilkmektep 
binası yaptırıJ.ınŞ.ır. Bu binanın 
dört smıfmda derslere başlanılm~ 
tır. Dört odasının ynlnız döşemeleri 
yapılamamıştır. Bunun Hususi Mu 
hasebece ta.maınlanacağı vilayet ta-

• rafından vadedilııilşı.ir. 
C. H. Parti.si şubesi, Belediyeden 

yardım görerek ve deve güreşi hası 
la.tından 1200 lira temin et.miş+"Jr. Bu 
nunla bir parti binası yaptıracaktır. 
Kireç, taş ve tuğla hazırdır. Kumu 
da halk getirecektir. Binanın, Hal
kevi ihtiyacını da karşılıyaca.k bir du 
rumda yapılması kararlaşmıştır. 

içme nıyu için depo 
Belediye, sıhhi i9JI1C suyu işini ya 

n yarıya halletmiş, su fenni bir şe
kilde kasabanın yanma kadar geti
rilmiş, deposu da yapılmıştır. önü
müzdeki yıl tevziat şebekesi tamam 
Janaca.ktır. 19 bin lira keşif bedeli o 
lan elektrik tesisıtınm 10 bin liraSI 
hazırdll' ve santral binasının inşası
na başlanrlnu§tR'. Atçanın bugüniü 
elektrik ihtiyacı 13 kilovat oldu. 
ğu halde, linyet kömürü yakacak 40 
beygirlik bir lokomobillc işliyccek 23 
kilovatlık bir dinornadnn elektrik is 
tihsal edilecektir. önümüzdeki yıl e
lektrik tesisatının taımamla.nacağı u
muluyor. 

Kasabadan lstasyona giden yol, 
15 metre genişliğinde ve 500 metre 
uzunluğunda bir bulvar haline geti
rilmiştir. 

Geçen yıl burada ölen bir hayır sa 
hibinin, bUtUn mallarını hastane ve 
doktor temini için teberrüünden isti 
f ade eden belediye, bu mallann geli 
rile bir doktor getinniye ve hayır sa 
hibinin evinde bir dispanser açmıya 
karar vermiştir. 

Bafra. (TAN) - Belediye meclisi 
son toplantısında, kasabanın beş yıl
lık imar programını yeniden tanzim 
etmiştir. Kabul edilen program şu

dur: 
1 - Kasabanın halihazır haritası

nın yaptırılması. 

2 - Müstakbel şehir pl&nııuıı tan
ziıni. 

3 - Mevcut içme suyunun fenni 

Karamanda 
Ath Spor 

Karaman (TAN) - Şimdilik 60 
azası bulunan bir atlı spor klübU ku 
rulmuştur. Klüp aza.sı , Kızılay Ku
rumunun 60 mcı yıldönümü münase 
betile, ilçemiz civarmdn cirit müsa
bakaları yapmışlardır. Seyirciler a
rasında Konya veli.si Cemal Bardak 
çı da bulunmuştur. 

Kazananlara hediyelerini bizzat 
valimiz vermiştir. Galipler ve aldık
lan hediyeler şunlardır: 

Aşra.mlı Mustafa bir gümüş saat, 
Yörük :Mustafa bir gümüş saat, Gü 
neli Hasan bir gümUş kırbaç, Aşram 
lı Asmı bir başlık, Akar Avni bir baş 
lık, Güneli .Mehmet bir güımüş kır
baç. 

Mağazayı 

Soymak 
istemişler 

Petürke (TAN) - Dçemizde on 
senedenberi bir tek hırsızlık olma
mışken, son günlerde ufak tef ek bir 
kaç vaka görülmüştür. 

Macar Xamil llhana ait mağaza
nın arka dıvnn meçhul şahıslar ta.
rafından delinmiş, samanlığa kadar 
açılmıştır. Mağazaya girebilmek için 
ikinci bir duvarı detmek lfizımge!di· 
ğini gören hırsızlar işi yarıda bıra 

kıp kaçmışlardır. 
Ali ağanın kahvehanesindeki çek

mece krnlarak içindeki para çalın
mıştır. Tüccardan Fahrcttin Selman 
oğlunun evi etrafında iki gece şüp
heli şahısların do}a.ştığı görülmüş, 

Selman oğlunun kasten yaptığı gü
rültü üzerine bunlar kaçmışlardır. 

şartlar dahilinde kasabaya isalesi. 
4 - Elektrik fabrikasının satın a· 

lınma işinin bitirilmesi 

5 - Fenni bir mezbaha inşası. 
Hemen tatbikine başlanmış olan 

bu program 941 yılında ikmal edile
cektir. 

Bütün programın tatbiki için bele. 
eiyeler bankasından elli bin lira borç 
alınacaktır. 

Bilecikte Su 
ve Yol İşleri 

iBlecik, (TAN) - Belediye; Zira
at Bankası caddesiyle Gülistan, Ga
ripler, Mektep sokaklarının kaldırım 
larını tamamen, lbrahim Bey cadde
sinin kaldırımını da kısmen yaptırt
mıştır. 

Mevcut şularm kafi gelmediği için 
evvelce Haylar diye anılan su Hayır
lar suyu adıyla kasabamıza getirtil
mi§tir. Bununla beraber. getirtilen 
sula.mı adedi üç olmuştur. 

---o-
Yangına Karıı Tedbirler 
lznik, (TAN) - Buradaki eski 

yangın tulumbası tadil ve taımir etU 
rilmiştir. Yeni bir tulumba da tefer 
ruatile beraber saıtm almmıştır. 

Kütahyada 

Su ve 

Elektrik 
Kütahya, (TAN) - Su tesisatı fa

aliyeti devam ediyor. Kabotaj, isale 
ve depo kısımlarında inşaat ikmal e. 
dilerek şehir içinde boru döşenmesi
ne başlanmıştır. Havalar müsait gi
derse su işi §Ubatta bitirilecektir. 

Böylelikle, mezbaha, hal, kasaplar 
çarşısı, Tahal pazarından sonra §eh
rin fenni su işi de halledilmiş oluyor. 
Diğer taraftan son yıllarda artan e
lektrik ihtiyacı göz önüne alınarak 

mevcut santrala ilaveten yeni baştan 
350 beygirlik bir santral vücuda geti 
rilmesi belediyece karnrlaşmıştır. Bu 
nun için Iktısat Veka.Jetinden müsa
ade istenmiştir. 

RESiMLi ZABITA ROMANI: l 

yanılmadı r<na ~mraım -oha1cletirt bı,.<ına. 
•tteı-ıencı bu beyin K~ 'ttt seris imı ~yoksa 
q~s ırıa iit b8"'" 1 bi, S4Jtgın i ı emı '-. 
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Adliye, her Uç kaza hakkında tah
kikata başlamıştır. 

Sındırgıda 

Yeni İnsaat , 
Smdrrgr, (TAN) - C. H. Partisi 

ve Halkevi bine.larmın inşaatı bitiril
miştir. Halkevlerinin yıldönümünde, 

Sındırgı Ha.lkevi 7 şubesi kurulmuş 

olarak faaliyete geçecektir. 
938 · yılında, C. H. Partisinin yar

dımlarile kasabamız elektrik ışığına 

kavuşacaktır. Kasabamızın müstak
bel planı da yaptırılmaktadır. 

Kasabamızın bu sene yetiştirdiği 

bir buçuk milyon kilo tütün, piyasa 
açılır nçılmaz, kırk sekiz saatte 13 ec 

nebi firma tarafından satın alınmış
tır. Sındırgı. tUtiln yetiştirme · husu
sunda ve nefMeti baknnmdan Garbi 
Anadolunun adeta bir yıldızı olmuş
tur. 

-0--

Koçarh Müstahsili 
Şikôyetçi! 

Aydın (TAN) - Her sene 1,5 mil 
yon kilo zeytinyağı ve bir milyon ki 
k> pamuk kozası elde edilen Koçarlı 
kamununda müstahsiller bu sene §i 
kayetçi bulunuyorlar. Bu yıl pamuk 
rekoltesi biraz eksikse de ziytinyağı 
çok bereketlidir. Her iki mahsul fi
yatının da çok düşük olnıa.stdır ki 
müstahsili şikayete sevketmcktedir. 

Pamuk müstahsilleri, Nazilli pa
muk fabrikasının doğrudan doğruya 
kendilerinden veyahut mahalli fabri
kalardan pamuk almasını dileyorlar. 

Zeytinin kilosu 100 parada.n satıh 
yor. Maamafih son günlerde 3 kuru 
şa çıkmıştır. Lakin toplama ve fabri 
kaya getirme masrafı 60-70 parayı 
bu1maktadır. 

-0--
--0--

Kastamonuda Okuma 
Kursları 

Kastamonu, (TAN) - Hiç okuyup 
yazma bilmiyenlerle az bilenler için 
Halkevinde iki ayn kurs açılmıştır. 
Kaydedilenlerin miktarlarından, az 
okuyup yazına bilenlerin hiç bilIIJ-i
yenlerden Q.'.>k olduğu anlaşılmıştır. 

TARIHTEN SA YFALA.R 

Hezarpare Nasd 

Paralandı 
(lla§ı 5 incide) 

Kendisi de esniyordu. Bir a.raltk 
içi geçmişti. Sabaha ya.kın katip 
Potur Ali içeriye girdi. Paşanın di 
zini dürttü. Paşa gözünü açmca 
katip Ali eğildi, Paşanın dizini öp 
tü ve: 

- Buyurunuz Sultanım dedi. 
Ahmet Paşa dehşet içinde sordu: 

- Nereye ... 
Katip te: 
- Asker sizi istiyor, Paşa baba 

ruz aranmı girip sizi kurtaracak 
cevabını alınca Paşa zangır zangır 

titremiye başladı. Katibin yardımi 
le merdivenleri iniyordu. Bir ara 
lık sağ koltuğuna bir adam girdi. 
Bu C:elli'ı.d Kara Ali idi. Cellad: 

- Ha benim devletli efendim di 
yerek eğildi ve eski vezirin göğsil 
nü öptü. Sol koltuğuna da Kara Ali 
nin yamağı ham.mal Ali girdi. 

Paşayı sarayın Ahırkapısınm ö 

nüne doğru getirdiler. Paşa birden 
bire irkildi, çırpınmak istiyordu. 

Kara Ali alışkan bir çeviklikle kır 
mızı tak ke9ini çıkara.ııa:k kendi be 
line soktuktan sonra vezirin sarığı 

nı da başından kaptı, kendi ba.şma 
geçirdi. Cella.d yamağı Paşayı zor 

la ahınn içine süıilklerken hemen 
Kam Alinin yumruğu Paşanın ka 
fasma indi. Alımet Paşanın dizleri 
nin bağı çözülmüştü. Kara Ali der 
hal kemendini paşanın boğazına 

geçirdi. Bir ucundan kendisi, öbür 
ucundan da yamağı tuttu. Çektiler, 
srktılar. Paşa boğulurken bile: 

- Hay kiı.fir kahbe oğlu diyor 
du. 

Ahmet Paşa cansız olarak yere 
yuvarlandı. Kara Ali cella.d elbise 
sini soyundu. 

S abalı yaklaşmıştı. Cesedi bir 
atın Ustüne çuval gıöi at

tı. Atın yulannı yamağınm eline 
verdi. Kendisi de cesede dayanarak 
Atmeydanmda getirdiler. Meşhur Şe 
cerei Vakvakın altına attılar. Ce 
set burada te bir ediliyordu. Paşa 
'run arkadaşlarından -me:şımr 

mürteşilerden Rumeli Kaza.zkeri 
Muslihiddin de ertesi gün Sultan 
ahmet camiine gelmşiti. Asker ve 
halk onun üstüne de üşüştü: 

- Nasıl saçı bitmemiş yetim 
paralarını bile rüşvet olarak alır 
mısm be hain... diyerek onu da öl 
dürdüler, cesedini Ahmetpaşanınki 
nin yanına getirdiler. Bu srra verdi 

-- --- .............. 

Çektiği ıstırapların 
mes'ulü kendisidir 
NEVROZiN 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid baş ağrısından 
eser kalmıyacaktı. 

NEVROZiN 
Biltün ıstıraptan dindirir, baş ve 
diş ağrılarile üşütmekten mUte
vellid ağrı, sızı ve sancılara karşı 

bilhassa müessirdir. 

NEVROZiN 
HldeJ1i bozmaz, 
lfalbi ve böbrelf

lerl J10rmaz. 
icabında günde !3 
kaşe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat. Taklit 
terinden sakınınız. 

ği rüşvetlerden cam yn.n.a.ıı birisi 
meydana atıldı: 

- Bre ümmeti Muhammet! w 
san yağı mafsal ağrısına (romati• 
maya) bire birdir. dedi bir Yeniçe 
ri saldırmasını çekere.k şişman ve 
zirin cesedine yanaştı. Onun etleri 
ni, yağ1armı :parça parça ed~ 
~. oua~a.h~ ;ı,a.t;ıuıyii4 b a.ghf 

dı. Halk kapışa, kapışa aldı. Bun\lll 

için Ahmet Paşanın adına -öldi11' 

ten sonra- Hezarpare vasfı eklefl 
di. 'Turihi Nalına bu hadiseyi a.nıat 
t.IktaJ1 sonra yazısını: 

- Ahmet Paşa, menasıp ve er" 

za.kı nası para ile satardı,, diye bi 
tiriyor. 

ISaş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keaer. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir 

-·~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..~iiiiiiiiiiiiiiii • 

Grip, Baş ve Diş Ağrdarı. 

Nevralii, Artritizm, Romatizma 

T.Q.ltıp ~ 

eJ e<(>k"1i rit 
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Nasıl doQdu? • Nasıl yaşadı? • Nasıl battı? 
Gunun 
Zahire 
Satısı 

Bu Seneki Pamuk 
Mahsulünün Kıymeti 

26 Milyon Lira 
No. a 

• 

- iKiNCi KISIM -

Preıu Sabahattin Bq 

Salih Pqa, bu davet 1ral'fl. 
amda en ktlçük bir u.daıntı 

hiuetmemit: 
- Bekleyiniz, hazırlanayım. Be 

raber gidelim. 
Diye cevap vermı.,. 
Pqa, b&rern dairesine ~ 

Ista.nbul muhafızlığma gideceğini, 

refikası sultana haber vermiş ve 

80lll'&, komiaeri yanma alarak açık 
bir faytona binmiş... Yola Çilmue 

lar. Tam tngilis lefarethanednm 
&ıUııdm gecerlerken, arabacı, ba. 
§mI damat Salih Paşaya çevirıni§: 

- Sefarethaneye girivereyim mi? 
Mlnasrnı ifade eden tanda bir 

ip.ret etmig .. Paea bu ifarete, açık 

tan açığa cevap ftnDlf: 
- Bayır •• Bayır .. Yoluna devam 

et. 
Demif ... Pervamzca latanbul mu 

hatmlığma gelmlg. Derhal divanı 

harbe gönderilmif.. orada aorulan 
nallere de gaıyet sarih cevap ftl'8 

ret, bu cinayet itinde hiçbir a.lüa. 
• oJ.madıimı söylemle. 

8 ..:.. Fakat.. yine Htlrriyet ve L 
tbU fJrkumm efradmdan ve bu 
cina'9t vakawmm mUretiplerinden 
o1aıı Gözltıkltı Emin, Muhip, Azla 
Nmi Beyler; Salih Pqamn ifade. 
lerini tekzip etmıifler- Cinayet t,ln. 
de onun da allkam olduğunu - it. 
tifak ve mrar ile - iddia eylemit 
Jerdir, 

3 - HUrriyet ve ttiltf fJrkumm 
ilk mtıeaialerlnden olan aablk Da. 
JılltJe Nazaı Relit Bey, ba cm. 
,.m vuku buldu#u malarda, Av. 

rupada bu]unmaJrta idi... On&ye 

tin failleri: bu meeeleuln b8flangı. 
cmda. Romanyada yapılan ilk mtı. 
a)rerelerde Refit Beyin de allkul 
o1d1Jlmıu iddia ederek, ba atı da 

böylece ip bnfbrmlolardır· 

4- TOrrfyet ve ltnlf fn1m. 
lllDlll perlf8D enkazı be. 

rinde saltanat a11rmeye kallntaD, 
metJıur GUmUlcUneli Jamall 8e'9 
pımce. .. Babılli bukmmdan eon.. 
ra. camm kurtarmak için. ı.taııbul 
muhafızl Cemal Beye: 

_ )(emleket; tabif hale avdet 
edinceye kadar. elyuetle utrafmJ 
yaeatma ve bilhı.- muhalefet 

~· yemin eden bu .. 
tm. _ din ve namun berine ver 
dJii yemine rajn)eıı - bu cinayet 
Je aJl:kMr t•mamlle teepit edDmif.. 

(Bu faaJi)ıetl lbtiWiyenhı ... 

11 alleeinden olup, ordu ile temu 
ve mUDUebette, dflerlerlnden sL 
,. faaliyet ibraz e.vlemit> ol-
dutu. - hiç bir ret ve iDklra 
taJıımmtll etmiyeoek pkilde - ta 
Jaakkuk qtemiftlı'. Gtlmtllalhıell 
r-ao Beyin bu meae1e Ue alüa. 
111. c1n&)'9tln vukuu abbtlıde. der. 
bal firar etmem De uhfttlr, 

1 - YfDI lllrri,.t ft ıtillf fır 

Y C1ZC111 : Zi7G Şakir 

7 - Clnayetle f"ıilen allkadar 
ohınlar, ve bizzat katiller; Htlni
yet ve Itilif fırke"Dlm ya.bancda,. 
n değillerdir. Vllaa bunlar, fır. 
bnın mümtu birer ph91)'9tl ... 
yıJamaglar, Nitekim, cinayetin en 
bq mürettibi katillerden T<>
pal Tevfık, vaktile birer (ittihat
çı) iken, sonralan (cemiyet) ten 
aynknıtlar; (HUrri~. ve Itillf 
tırkaaı) mp kapıla: da kendil&-

rine kımnet arama baol•mı~ 
dır. 

8 - GörUlUyor ki: - o tarih
te, ortada (Hilrriyet ve ltillf fll'
lr&m) namile bir te,ekkW mevcut 
olmamakla bera.ber - bu fırkanın 
aall erki.nmdan bazı 8"attan ~ 
kUnttllerlne varmcaya kadar m~ 
telif §&hsiyetler; Mehmut Şevket 
Paşanın katli hadisesinde al&ka-

dar !öörilnmllalerdlr. 
(ArbmVar) 

1 
Din ,.,......... ~ gtlDJtlk 

mewrudat olarak 98 vagoada 
1485 ton bulday gelmlttlr. ott• 
ye bdar deftm eden boruda 
ful& mal ytiztlndea öğleden tlOG· 

ra ela 1&tltlar yapd11111tır. Gelen 
mallarm hepsi m~rt bulm111-
fakat. plyua gevşek olarak b-

pumuttır. ·~ mallar s.so 
~ ekstra ekstra Polat-
tılar 8.1'7,5 ve ebtnlar 6.14 ku
l'QffM verllm)ftlr. S - 4 ~v
darlılar 6,10, •ıra mallan &.85 
sert baidaylar 15.25 kurut tut
rnaıttm". Çavdarlar 5.15 ve ar,. 
tar 4.06 - 4,0'7.S karaea satd
m9'to'. Bir mUdrtetenherl ~ 
uda h~ mal •tlmyMa Zlrut 
..... ela Mld atoldarmclan .. 
- ~ ......... tlmdlllk 
lstanbul ve &mirde mel plmelr. 

Wır. 

Bu Hafta 25 
Bin Çift 

Balık Satlldı 
davalarm dalma değişmekte oL 

mut balıkçılanmızm açıklarda avlan 
ma1arma mini olmaktadır. Bununla 
beraber mtleait hava bulundukça ba. 
hk tutulmakta ve }imnımızda bekli. 
yen ltalyan ve Yunan genrlerine iL 

tıımaktadır. Son hafta içinde Batılan 
balık 25 bin çift kadardır. Kıyı r.ıla 

rmda kolyoe tutulmaktadır. Bofu 
içinde muhtelif koylarda da balıkçı. 
larm faaliyeti eksik değildir. Mev 
sim dolayısile balık fiyattan b'raz 
vUkselmi!rtir. Cinslerine göre. kilosu 
15 - 200 kuruşa kadar satılmakta. 
dır. Karadeniz ve Ça.nakkaJeden be... 
1Ik gelmemekteclir. 

LOkMAN
-MEKIMIN 
eGl!!JTLER i ~ ···:·:.:···:·:·:·:·:+;·"·:···· .;.:.·.·.· ... · .·.·.·•·. 
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Kıılık Eller 
............ ellerl ,_ ft .... 

1-lka batka Mlrlll GIQor. Y-. 
herkflllba elllllde oldaia ...... derW 
1"""11•• ft .... ....... ..... ............. ~-
harda bile, ell ............ ....... 
bu gibi olar. Dedal eert.leflr. par 
titk ptlrttlk olur. Bengi donnlrl..,.. 
Soma lberlade monuntnk, blllm 
mhdrnhal ytb JIUU*lar u.ı.r. lllr 
~ ...... olur. Da~,..,,. 
gittik~ böJlr. D bl8btlt8D mo .... 
nr, fller, b8Jtlr. Hekimler b1J1e el 
lere ~ el,, derler. 

Kili* ti ba ............... ,.. 
ile ~ bir teT old1lfa belde. .. 
tlae bir de flddetll ..... _ ....... 
Eli ..... IDOr&rell •ftlb OBU mil 
temadlym hpmü ister. Da ela ola 
ldDllp kaJdMI bir rahMemldr olar. 

Teda'VI edlhn-11 ba bdaıla da 
hlmag, llodlltlml derlala .._.. 
de yanldar peyda olar, eoara bma 
lar bbak a.tJarlar ve ellıl s,Vlda 
lltlal arttınrlar. 

Derlala blJle lllerek morarma 
• vtleudaa ..... tan.flanada ela, 

fakat - sl)ı&cle havaya kar,e acık 
duru ,.ııat, gok 11111• yerleitade 
de olar. KJmlıaln'a kulıtldan eopk 
ta l;yle monnr ve tller. Klmllll 
lda .,..ıdanDda olar. O valdt "laf 
bk ayalı,, denQ=eae de Jib'lrkm 
kg na ook mtuap verir. 

Ba balla llldla lise~ .... 
tolaktar. 8ol1lk ellerde. ,... ... 
...... >'erde. ... '1loe .... 
...... -- olar ela, -- ..... el monnr, ....,, ıanbr. .... ....._ .......... .. ,._ .............. _..,.... 
Br - blJte lllDnnp ı'ı - -
ollaldeclabadel'tlltllrtlebelllftr-
"'-elıtlr. Bir taran.. .. - ..,. -----............... 

.,., .... monnp ..... ooeak-
.... _ ..... hallerllle dikim& eder-
..... ...,... dedllfn*. dar &llUa 
HL ..... aefM aJamıyaa "nje+nn
da wjetuyoa balaw goaalrlar ol
duılma ~ Çocakhddaa 
..,. ellul lalbk ....... U'lll da 00 
mld1IP )'lae lyle ....,......_ 
o.it Defee ......,_ oocak, bil 

1'lk •er ldm ohna olsUll, bm ok
..,,_ belrm•cı. ....... olar, on
.. dola,, blru 80tak telılr ... 
... bn elleri belllyema. ... mo
ranr, Pler ve JU'llır. 

Ba llale bir ... te a.11111 lfn
-- buadd .. ......_udar. BoJUD)arm
dald tiroit pddeel - lfn.s edealer
de lapa el lllOl'U'lllMI daha gok o-
lar- Kaı gocaldarmdM budarmm 
eUeıt. böyildtUdert wıldt bile, mo
nnp tlltlil halde evlmlaee plıat 
ooaak dolm'anea ba l9tldat blnı. 
bire kaybolar. Ba da elclekl araa-
11111 dabDI ltruatm boaaldaimdaa 
Dert pldltlnt ~. faka& km 
nleadlrmek tıe her nldt Be .. 
rü lmDandır bir .....ı olanlu. 

Bana ....... ellerl ee9ls ,..,... 

R11ma batmm11t uarltl tlrltl 11191' 

·--IÖl'llleJ'I. kollan ........ 
nlaıt etthwJI. Jlmn-ulr ,..._.. 
JI. .,...__ya blJtlk ve lmlt 
..-0 gl)mql, .... ele o ...,. 
............ goqa Jel JlrtbneJ'l tav ..,. ...... . 
... __ ...... "'fe1len1lr .... 

daha .,... ellerln ,Uat apldarm 

m'Ulp ..... ·- ........ --... ............. dMll pclcWerta bo 
..ıdwl•a dftıııeltelımektlr. L.1-
fatlk gomlrlva ...... ,. lt.4ımk 
...................... _ da ... 
met ..W. Daldl! p&lehrtu baml=·-da ----tllbl .... lleldm 
dlwlMA. 

Pamuk yeti,tirme,.e el.eri,li olan ikl;.tlerimizde pamuk ziraa
tinin inki,afı için alman tedbirler çok iyi neticeler vermiye hatla· 
Dllfbr. Ziraat V ekiletinin pamuk iataayonlannda yaptırdıfı tet
kik ve tecriihelere dayanarak tatbikat .ahuma ıeçrilen yeni ve 
iyi cim pamuklardan mahsul alınmaktadır. 

Milli endiistrinuin dtt pazarlann ı-
istediği mallan yetiftirmeai yurdu. , .,T.. k 
mwaın ihracat ba}mnrndan da kıy • 
metini yi1kaeltecek ve her sene TUr ur Borcu 

18,50 Liraya 
Yukseldi 

kiyeye milyonlar getirecektir. Bet 
yıllık pamuk programmm çok eeaalı 
olarak hazırl&DIDJf olduğu bu seneki 
mahsulün verim ve kalite niabeti ile 
de anlqılmaktadrr. 

Yurt içinde mevcut bilttın doku. 
ma ve iplik fabrikalarının tam ekiple 
çalıotık1an takdirde 2'-30 m.m. uzun 
luğundaki pamuk ihtiyaçlan tl.lmben 
18293 ton ve bundan &f&it uzwılukta 
ki pamuk ihtiyaçtan UM! 7444 tondur. 
Bu eene yurtta 24.30 mm. uzunlu. 
ğmıda 20 bin ton ve bundan agaiı u. 
zunlukta ise 40 bin ton pamuk istih
sal olunacağı tahmin olunmaktadır. 

Bu rakamlarm açık ifadesinden. 
daha bu seneden iibaren yurtta ça. 
ltf&C&k btltiln dokuma fabrikalannm 
muhtelif uzunluktaki pamuk ihtiyaç 
lan tatmin edildikten başka ihraç e. 
dibniye hazır 34.263.000 kilo pamuk 
elde edileceği meydana çıkar, 

Bu yılın umumJ pamuk tstihsalltı 
bugttn kısmen dnttık olan ~uk sa 
~ fiatlanna göre krymetlendlrecek 
ve çiğit tutan da itlve edilecek olur. 
I& takriben 26 mllycm lira gibi bir 
rakam elde olmıur. 

Son •enelerin ütilwalatı 
Usun ve fenni tecrilbelerden IOnr& 

yurdun muhtelif bölgelerinde vutf. 
lanm bozmadan yeti ıtirilebilea pa. 
muk ~itlerinin c;iftçiye temin ettiği 
faydalar say~\nde son senelerde pa. 
muk 18tihealltımızda bariz bir yilk 
aeklik görlllmektedir. A.şailda'lal cet. 
vel keyfi~ baklanda bir fikJr vere. 
bilir. 

Ekilen -.ha Alman malı8111 

1~ 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

Hektar Ton 

1158116 
1821.W 
191060 
209MS 
253635 
317000 

20209 
28M2 
3'865 
522157 
517'19 
60000 tah. 

mini 

Bonuunmle. dünkü muameleler u 
olmUftur. Un:itürk 18,'5 liradan açıl 
mif 18,50 liraya kadar yillaıeldikten 
IODl'a 18,'5 lirada kapanmıştır. Pa 
ria borsasında ise, Unit11rk 219 frank 
tan muamele görmüftür. Anadolu 
tahvilleri .W,35 liradan ve Anadolu 
mUmeailleri .O liradan sablımttır. 

Londra bonast bir sterling kaqtlfı. 
m H7.32 tank ve 5,004 dolar pter 
mişti.r. Şu halde frank ve dolar da 
bir miktar düşüklük görillmektedir. 
Merkez Bankam bir sterline 625 -
128 kuıııt fiyat vermiftir. 

Kanıık ipek Kumaılar 
tcra Vekilleri heyetince, kabul edl 

km yeni lir kararnameye göre. 1937 
mali yılı iptida! maddeler tenzillt ceıt 
velinde btlkfunlü ve bükümsüz ipek. 
ten k&rlflk olarak yapılan kumq1ar 
için ytızde altmıe nisbetinde iptidai 
madde tenzilAtı yapılması kararla,_ 

Dllfbr. 

Bozöyük'e Cins 
Boğalar Geffrtrcl 

BorıSyllk ('r.ANl - Karacabey ha 
rumdan bir mllteha•111 De villyeıt 
ı.ytan Osman Oüut taritmd&n zl,: 

raat Veklleti Me&bma Balya ve X.. 
rablgadan atm alman 35 cim bola 
getlrilnıiftb'. Bun1U' köylere dfttıtl
lacaktlr. 

Hayvan nealinhı nslahı yolunda, 
Kaymakam ilmin Cofkan ve kl•ba 
1D1S ı.ytan Şerif Altmay btlyt1k gq 
ret aıfedlyorlv. 

Son ~ lçlncle pamukçuluk pllm -----------• 
fÇbıde Urettlen ymi çeıflt pamuk to. 
humlarlle. AdanL loeJ. Malatya. EL 
Ulf. Diyarbakır. Urfa. Marq. Gui. 
antep, tsmır. 'Mania ve Antalya vL 
tlyetlerile Nuttll ve Iznik hzal~n 
UJD eeld ve bomlm:uş açık kozalı pa 
mut tohumluklan tamamen delifti
r'lmlttir. Tohum meeeleai halledilir. 
ken bir yandan da pamuk maliyet ti 
yat1armm dilşilrtllmeıel c;are1eıi an.. 
mlnıı.ıır. Bu hususta Adana. Nazilli 
ve Sakarya vadisinde kurulmut olan 
ziraat veklletine ait pamuk tıretme 
ve mlah ietuyonlan bf~k fennf tec 
rilbelere ırtl"'emhrl.-rdlr. Buralada L 

lnıan neticeler çiftçilere göeterllmek
tedir. 

En uygun ziraat metotlanm ve 
pamuk ekiminde makine kullanılma. 
smın lkb8adf faydalanm ameli olarak 
çiftçiye göaterip ötretmek üzere bu 
y11 73 giftc) ne devlet ort&kc;Wtı ya 
pılmıetır. Bu tekildeki beraberce ça. 
bpıa ea,..mde. ortaklar pamuk e. 
kiminin en verimli wtotıarmı ve 
makine kullandmaamdan elde olunan 
1tln ve bu makineleri kultanmaamı 
bimat çabpak nretne öfrenmiller 
dlr. Aynca. bu matem dahilinde elde 
olunacak fazla pUr keeelerine gir. 
mit olaca.imdaD fennt ziraat uauUe. 
rlnin verimli neticelerini 1tulakla d&
fil. fakat gös ve el ile görerek talrdir 
edeceklerdir. 

Bir Ayda Mezbahada 

Kesllen Hayvanlar 
Geçen ay mezbahıdı 37523 kara. 

man. 37M clalbç, 23815 kmrcrk. ~ 
kum. 4!56 keçi. bet oflak. 1M4 81dlz. 
ıos inek. a dana. 9 bofa. 187 man 
da, '18 m.ıü olmak bere 49l58f 
.,.,.. b!ilmiltlr • 

r ., 

BORSA 
S-1-831 

PARALAR 
SterllD 

624- --

~- w.- 1aa-
Pnnls ao- .._ 
Lint 99.- 106r-
Seıcaa Pr. ao.- 14.-
.>rabau 11- 22.50 
lPICI'• Pr. 170.- --lAva ao.- ıs.-
Plorill u- 7D.-
Kroo ~ 78.- a.-
$i1tn AYUtar78 11.- il.-
Mark 26.- IUO 
Zlod ao.- za.-
Peqo z1- 15.-...., ız.- 14.-
Otaar ·- u.-
Kro" tavec so.- 12.-
Altm 1080.- l...... .ol 

Banlmo -- vo.- ' 
ÇEKLER 

Acdl9 ea,...... 
Londn U5,50 U5r--
N"70rls 0,7997 0,8004 
Parla 23.5475 23,5171 
llilano . 15,2022 15,2144 
Brilbel 4,7136 4,7175 
Ada& 17,37 17,44 
Cenevre S.4564 3,4593 
8of7a U,9480 64,..--
Amaterdam 1,4363 l,4375 
Pns 22,7650 22,7792 
\'bana 4.225e 4,2211 
lıtadrlt 13,7490 13.71 
Berlia l,9164 l,SlllO 
VartO" 4,2151 4,2193 
••dasıette 4.0180 4.0114 
Btikret 106,795 106,11 
Belsrat 34,4125 34,52 
Yalmbama 2.7465 2.7417 
lloüa.a aum 2UOJ5 
ltolrbolm a,1ou 1,1037 .. ..ıl 
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Mecliste Yeni 
' 

Münakaşalar 

No. 3 

Karacaahmette 
ilk günler 

(Başı 1 ln<"ide) 

ra, şQra çağmlacak, deniliyor. Eğer 
böyle ise, Maarif Vekili arkadaşıIIll.1-
dan soruyorum: Vekalet ayn, talim 
ve t~biye heyeti ayn bir teşekkül 

müdür? 
Sonra... Tallın ve terbiye heyeti ta

rafından, aradan geçen dört buçuk 
sene zarfında şüranm gözü önüne ko 
nacak bir program yapılmamış mı
dır? Yapılmanuşsa, Allah kuvvetle
rini artırsın, demekten başka çare 
yoktur. Eğer yapılmışsa, meydana ge 
len eserler, şfıra. önünde hakiki isti. 
kam.etini bulsun .. 

Senin adın ne taş dedem ? 
- Sana bir tekerlenen kah 

kaha ile ıağlaımalL Ben dede deği 
lim. Ne ta.ş dedeyim, ne yer dede, 
ne ay dede .. Ben abideyim, bir abi 
de! Kanbur felekle cömert mey ha 
necinin şereflerine, eş dost eliyle 
mezarlığa dik.ilmiş bir hayat abide 
si! Ba.k bana! Olüler ortak bana! 
Solınuş çelenk tak bana! Yaşamak 
yasak bana! Çakmağını çak bana., 
bir sigara yak bana! Meyhane irak 
bana.! 

Oturma! Ustün tozlanır. Kalk 
ma ! yine kimsesiz kalırım. Git! 
ölWeri rahat bırak .. Gitme! Dur git 
me ! dem.im yok, demim ! 

- Beraber gidelim. Sa.na çarşı 
da dem sunaynn. 

- Sen ne komik adammışsın yol 
cu! G?ldürme beni! Beraber gide 
mem. Bay usulü muaşeret, Karaca 
ahmedin her kapısına bir yasakçı 
koymuş, beni şehre sokmazlar. 

- Seni otomobille götürürüm. 
- Soför bindirmez. 
- Araba ile götürürüm. 
- Beygirler çifte atar. 
- Sen söyle, neyle götüreyim. 
- Bir eskice püskUce ta.butla.! 

- Sana rakı göndereyim. 
- Getiren, yolda içer. 

- Ben kendim getireyim. 
- Sana adama benziyorsun de 

<lirnse de, o kadar hızlı demedim, 
aramızda. konuştuk. 

- Getirirsem ne verirsin? 
- Papucuımun sol tekini. 
- Çok gelir, ihtikar Y.a.pma.m ! 

- Ne isterSin? 

- Sadece adını. 
- Adımı mı? A.dmıı alıp ne ya 

pacaksm? 

- Vicdammm boynuna tasma di 
:v.e uecağım. 

- Aferin eana, adam! 

- Hızlı deme onu. Adını ver. 
- ~ir şişe rakıya "Muallim Ni 

had" ı sattmn desene. 

- Bay mualliım. Nihat! Bir fıçı 
getirirsem ne verirsin? 

- Papucumun tekini değil ya, 
zan.ık bile vermem! Git işine. 

- Bir şi§eye adını verdin, bir fı 
çıya.. .. 

- Ben bir damla.smduı. bile kur 
tulm.a.k istiyonıın. Beni kurtar, ca 
mmı değil ya, pantalonumu bile 
veririm. Tek beni kurtar. 

- Yaparsam adından sonra sa 
mm da verir misin? 

- Sanımdan ne çıkar? Sana me 
zar kovuklannda dem çeken, ölü 
etlerini bıçakla külbastı yibi doğra 
)'Sll, insan kanlarmı güverte suyu 
gibi süpüren muallim Nihadm ma 
salmı söylerim.. 

- Ben de onu istiyorum. 
Kurtaracak mısın? Başkası 

mn meyhanesini kapat demiyorum. 
Benim şişemi kır at! Yapabilir ani 
sin? 

-Söz! 
- Fakat dinlerken komiklik et 

miyeceksin ! 
- Hadi, bizim eve gidelim.. 
- Sizin eve mi? Aca.ip şey ! 

Senin evin var mı? Senin evin de 
benim evlerim gibi mi? Bak! Ka. 
ranlık bastığı için pek göremez 
sin. Buradaki bütün kagir evler, 
tuğla evler, çarpık evler, çökmüş 
evler, mermer evler, toprak evler .. 
Hepsi benim. Senin kaç tane evin 
var? 

- Bir tane. 
- Aradaki fark çok büyük! 
- Evet. Sen kendi evlerinde otn 

ruyorsun, ben kirada. 
- Merak etme. Nasıl olsa sa.na 

da burada bir ev veren bulunur. 
- Hadi, dayan koluma. Selimi 

:vede bir arata buluruz .. Bay usulU 
muaşeretin bekçilerini tarurmı, gör 
mezlikten gelirler. 

- Pekıi amma senin de adın ne? 
Bileyim, bakayım emin adamın ye 
rine mi gidiyorum? Yoksa, sonra. 
burasını da elden kaçırırım!. 

- :Benim adım : Tan. 
-Fena değil. Sabah, sabah doğ 

duğun için mi Tan dediler. 
- Tahmin ederim. 

Vekil cevap veriyor 
Buna Maarif Vekilıi cevap vererek 

dedi ki: 
"- Refik Şevket arkadaşmıız di

yorlar ki, Maarif Vek!letinde bir 
Maarif Vek.8.leti, bir de talim ve ter. 
biye heyetıi. mi var? Eğer Maarif, 

- Sa.km değiştireyim deme. Ge 
ce mi çöktü, gözlerim mi kararı
yor ? Seni görmüyorum. Göğü gör 
müyorum. Kız kulesi sönmüş mü? 
Ahırkapı feneri yanmıyor. Yavaş. 
Biraz beriden yürü, sağındaki çu 
kur derindir. önünde sivri bir taş 
olacıaık, üstünden adını at. lleride 
dikenli tel var ... lşte burada .. sola 
sapalım, üstünü ta.ktınp yırtma. 
Yavaş! Burada birkaç kurbağa v~ 
dır, basmıyalım Ne kadar karan 
Irk! Sen mi sallanıyorsun, benim 
mi dizlerim tutmuyor? 

ınerkez teşkilatı kanunınıu mUtalea bu 
yursalardı, göreceklerdi ki, bu maa
rif şurası da dahil olmak üzere, ta
lim ve terbiye heyeti.maarifin merkez 
teşkilatının içindedir. Ayn, gayrı bir 
tesekkül yoktur.,, 

Titriyor, sendeliyor, yalpalıyor, 
dili dolaşıyor, kolumu tutacak 
kudreti yok. Ben onun kolunu tutu 
yorum. Durakla.ytp duraklayıp çet 
refil mırıltılarla kon uşma.k istiyor: 

Adamım! Vadine sadik ot da 
Yolda mey bul bana, mey bul yolda. 

Bir devrik mezar taşmm yanın 
da biraz durduk. 

- Hoşkal Sa.naaka! Ben bu A. 
lemden göçüyorum. Orasını beğ•.m 
ıı:nezsem yine dönerim, bekle beni! 
Tuttuğum koluyla böğrümü dür 

terek~ 

- Sen Sarısaka'yı bilmezsin. 
Bağdat seferinde Aynlıkçeşmesin 
den su dolduracak yerde, tulumla 
rma şarap doldurmuş. Oracıkta bı 
raıkıvermişler, sonra buıacğma 

gömmüşler. Yiğit bir adam. Ah 
baplığım eskidir. Şu köşeyi dönün
ce şoseye çlkabilirsek çıkarız, şaşı 
rır da çık.aımazsak geri döneriz, 
bu gece misafirim olursun. Yarın 
gündüz gözü ile gideriz. 

- Bir araba sesi var, bolaki boş 
ola. 

- Vay, caddeye çıkınrşız ha ! 
Ne hikmet, ne hikmet! Öyleyse 

yolda mey bul bana, mey bul yol 
da! (başını arka.ya çevirerek) Sı 
nsaka ! Hoşça kal! Toprağın sedir 
ola! Kız!lapta.l'a., semercinin geliııi 
ne, Okçu Davuda, dini bütüne, bü 
tün eşlere komşulara selam söyle. 
Gelmezsem beni unutmasmle.r. Am 
ma mutlaka ne yapıp yapıp bir 
gün geleceğim ! 

(Arkası Var) 

Çin Tayyareleri 
Nankini 
Bom baladılar 

(Başı l incide) 
Dört Çin murahhasmm Şimali Çin 

deki Japon ba.şkumanda.ru general 

:Ma.tsui ile sulh şartlarını müzakere 
tıtmek üzere ya.kında N ankine gide

cekleri hak.kmdaki haberler k.atiyyet 
le tekzip olunuyor. 

Şanghaym beynelmilel saha.srnda 

tethiş h8.diseleri devaan ediyor. Ya,. 
kala.nan tethişçiler askeri makamla,. 

ra tealim olunmaktadır. Bomba at -
ma:k hidiseleri, eksik değildir. Bir 
bomba Japon konsolosuna aWmış, 

fakat isabet etmemiştir. 

Kıa.izo isimli siyasi Japon mec -
muası dahiliye nazırı Suetsuou ile 

yaptığı bir mül&katı neşretmektedir. 
Na.zır diyor ki: 

"- Beyazlann, san ırkların boyun 

larmda.ki boyunduru.kla.n, ortadan 
kalkmalıdır. Tabii istihli.sın süra.tle 
tahakkuku, umumi bir iştiale bais 
olacaktır. Fakat iyice bilmeliyiz ki, 
ittnıaz edeceğimiz ihtiyati tedbirler 
her ne olursa olsun, netice, ayni ola.. 
ca.k:tır: Umumi bir iştial!.,, 

Saffet Arıkan, maarif ş(lrasmm 
toplaınamamasmı ve talik sebeplerini 
de izah ettikten sonra, sözlerini şöy 
le bitirdi: 

"- Maarife istikamet verecek, yö 
netim verecek olan herhangi bir ali 
ş\ıranm müsaade buyursunlar da 
gayet güzel bir rüznaımesini hazrr -
layrm, kendilerine takdim edeyim.,. 

Layiha, bundan sonra., Vekilin tek 
lifi veçhile müstacelen görüşülerek 

kabul edildi. ]; 

Yardımcı muallimler 
Orta tahsil mekteplerinde yardım 

cı muallim ça.lıştırrlması hakkındaki 
salahiyetin tlç sene daha uzatılma
sı hakkındaki projeniın müzakeresi 
esnasında yine B. Refik Şevket söz 
aldı: 

- Acaba, dedi, Maarif Vekaleti 
üç sene evvel çıkardığımız bu kanu 
nun, daha üç sene uzatılımasmın kA 
fi geleceğine kani midir?. Sonra, bu 
sene içinde alacaklarını söyledikle -
ri muallim yetiştirme tedbirle 
ri nelerden ibarettir? 

Refik Şevkett.en sonra, Kazım 

Nami söz aldı. O da mekteplerdeki 
lisan muallim vekillerinin yardımcı 
muallim olarak tayin edilmelerinin 
faydalı ola.eağmı söyledi ve bu hu
susta bir de takrir verdi. 

V ekQ verdiği cevapta, bundan üç 
sm.e evvel görülen ıttzum üzerine 
ortamekteplere yardımcı muallim 
yetiştirmek mere veWetin sal&hi
yet aldığını, o zaman eJde mevcut 
vesaike göre talebe adedinin takri
ben, 7 - 8 bin kadar arttığmı, ve 
bu nisbetin son zamanlarda 17-18 
bini bulduğunu, önümmdeki sene
de de 20 bini aşacağmı söyladiktem 
sonra dedi ki: 
- Bu sıkıntıyı hisseden Vekilet, 

talebe tehacilım.U karşısında yardım -
cı muallim bulmak için bu salahiye
ti daha o tarihte alınağa mecbur 
ka.tm.ı.ı,tır. 9 sene zarfında orta ted
ris&t kadrosuna 246 mualim getir -
miştir. Geçen sene buradaki Gazi 
Terbiye Enstitüsünde orta tahsil mu 
allimliği yapabilecek gençler yetiş -
tirmek üzere tedbirler aldık. Geçen 
sene bu enstitüden 9 senede çıkan 

246 muallime mukabil kadromuza. 
giren muallim miktarı 375 tir. Gele 
cek sene ve öbür sene bu miktar 
tekrarlanacak ve orta tahsil mual 
lim ihtiyacmın temiınine çalışıla. 

caktır. Bu kanun kabul edildikten 
sonra üç sene zarfında muallim ih
tiyacmm yüme 80-90 azalacağı ka 
naatindeyim. 

Vekilin bu izahatinden sonra, la
yiha reye kondu ve aynen kabul e
dildi. 

Fenerler /Jarai 
Bundan sonra Fenerler ida.resine 

verilecek 500 bin liralık tazminat 
karşılığının ne suretle temin edilece
ği hakkında.ki projenin müzakeresi
ne geçildi. 

Kanunun heyeti umumiyesi hak
kmda ilk sözü Emin Sazak (Eski§e
bir) aldı ve ez.cümle dedi ki: 

- Encümen mazbatasında oku
dum. İdarenin tesis masrafı yü7.de o
nu geçmez, deniliyor. Böyle ise, bu 
adamlara verilecek cevap nedir?. 
Dllnyanın en adaletli memleketlerin
de de olsa, bunlan linç ederler? Biz 
bunlara 2 - 5 miyon lira tazminat, 
üste de 300 bin lira vereceğiz. Buna, 
benim aklım ermiyor. 

Paris Canavarı 
Anası ile Kon·uştu 

Mısır Parlame 
tosunda Şidd 

Hadiseler 

- Ne yaptın oğlum! Feryadını du 
yunca yaralanmış bir sırtlan gibi ye. 
rinden fırlamıştır. 

Ölecek hale gelmiş, hetecandan bo 
ğu1an anasile göz göze gelince, da
yanamamış ellerine doğru kapana • 
rak kucaklaşmak ~stemiştir. 

Doğurduğu ve emzirdiğtl çocuğu

nun en vahşi canavarlardan da.ha kor 
kunç olduğunu öğrendiği halde Veid. 
ma.n'm anası oğlunu görmek üzere 
Almanyadan Parise koşmuştu. Za • 
vallı kadın, Veidma.n'ı gömnek müsa 
ad.esini aldıktan sonra baygınlık ge. 
çirmiş ve hemen hapisaneye koşa - O sırada jandarmalar ana ile oğlun 

kucaklaşmalarına mani olmuşlar, 

görmiye Veid.man, arkadan memurlar tara • 

mamrştır. 

Katile anasının kendr.ni 
geldiği söylendiği vakit: 

- Anamı göremem! Diye bağır. 
mıştır. İstintak h8.kiminin zorile ana 
sile karşdaşrnıya razı olan Veid. 
man'a hapisane elb'selerini çıkarıp, 

kendi etıbiselerini giymek müsaadesi 
verilmiştir. 

lstintak hakiminin odasma alman 
betbaht ana, ikıi jandarma ortasında. 
elleri kelepçeli oğlunu ilk defa gö • 
rünce birden inme inmiş gibi sende
lemiş, rengi kefen gıôi beyazlaşmıŞ
tır. Anası bu bUyük heyecan altında 
ezilıirken, katil o ta.rafa bakam1yor. 
du. tki ellerile srktığı başını arıasma 
doğru bir türlü çeviremiyen Veidman 
kadıncağızın: 

B arışı Tehdit • • 

Edenler! 
(Ba.~ı 1 incide) 

hütlerine riayete azmetmiş olduğu
nu, fakat ayni muameleyi görmekten 
emin olmadığmı izah etmiş ve ''mu
ahede taahhütlerine bu riayetsizlik, 
hükQmetlerde demokratik ve temsili 
şekil}.erden uzaklaşılması cereyanını 

takip eder gibi görünmektedir. Sulh. 
demokrasiyi atan, yahut demokrasiyi 
hiç tanımamış olan milletler tarafın
dan daha çok ve daha vahim bir su· 
rette tehdit edilmektedir.,, demi~ ... ir. 

B. Roosevelt da.ha sonra dahili siya 
set meselelerine temas etmiş yevmi· 
yelerin fıazlalaştırWnası ve serma 
ye ile işçi arasında bir ~birliğinin te
sis edilmesi suretile sa.tın alma k.abi 
liyetinin arttırılması ll.zım geldiğini 
anlatmış, daha sonra büt~ açığaım 

azalacağını, yoksullara yardıma de
vam olunacağını, fakat vergilerin 938 

senesine nispetle artmıyacağmı serma 
yenin suüstiınaline imkan verilmiye
ceğini izah etmiştir. 

Düğünde Cinayet 
Mers:ıı, (TAN) - GUlnarm lshak 

lar köyünde feci bir cinayet işlenmiş 
tir. Bir düğünde çalgı çalmak mese 
lesinden dolayı gençler arasında çı 
kan kavgayı yatıştırmıya gelen Mnh 
mut, Sofu Veli oğlu lbrahim tarafın 
dan tabanca ile öldürülmüştür. 

Katil kaçmıştır. 

Kaynar Su ile Ha§landı 
Yeşildirekte Tarakçılar caddesinde 

12 numaralı evde oturan Civanın 3 
yaşındaki kızı Mari, mangalın üstün 
deki kaynar su ilıerine dökülerek 
muhtelif yerlerinden fena halde yan. 
mıştır. 

Emin Sazak sözüne devam ederek 
şunları söylemiştir: 

- Bu idarenin masrafları neler
dir?. Tesis için ne earfetmiştir?. Hü
kilmet hissesi nedir?.. Devlete 
vermekle mükellef oldukları hisseyi 
ödemişler midir? .. Eğer bunlar hesap 
edilirse, üste de borçlu kalacaklar
dır. 

Eınrn Sazaktan sonra kür,üye ge. 
len Hüsnü Kitapçı, hiç bir tesis ser
mayesi koyma.dan, bu şirketin bu şe. 
kilde satın alınmasından dolayı Ce.. 
lal Bayar hükumetini tebrik etmeyi 
bir vazife bild"ğini söyliyerek dedi ki: 

- Şirket, bize ancak geriye para 
vermesi lazım gelen bir müessesedir. 
500 bin lira. vermek hakikaten actk
hdır. 

Bütçe encümeni namma. hatiplere 
cevap veren mazbata muharrirıi Raif 
Karadeniz şirkete verilen bu paranın 
tazminat olduğum.ı söyledi. Bunun 
üzerine bazı münakaşalar oldu. 

Kanunun müstacelen müzakeresi 
kabul edilerek maddelere geçildi. 
Da.ha. bazı: münakaşalardan sonra, 
kanun layihası hükfımetiaı teklif et. 
~ şekilde aynen kabul olundu. 

M eclmn tatili 
. Ankara, 3 (Tan muhabirinden)

Büyük Millet Meclisi, bu ayın on be
şine doğru kış tatiline girecek ve ta
tü 25 §Ubata kadar devam edecektir. 

fından çekilirken kelepçeli ellerinde 
kalan anasının ellerine dudaklarını 
sürebilmiştir. 

Zavallı kadın, biraz kendini bulduk 
tan sonra: 

- Oğlum, bütün günahlarını söy 
lem ek en doğru yoldur. Bunları sen 
mi yaptın'! dı'yebilmiştir. 

V eidman, her şeyi itiraf ettim, 
Söylediklerimden başka bir cinaye -
tim yoktur, cevabını vermiştir. 

Betbaht ana oğlundan ayrılırken, 
Fransada artık kalamıyacağını, ya.1-
ruz kendis!ıne sık sık yazmaz.sa son 
hakkını helal etmiyeceğini hüngür, 
hüngür ağlıyarak söylemiştir. 

Gaziantepte 
Yol lnsaatı 

r 
Gaziantep (TAN) - Antep - Ki 

lis - lslahiye yolu üzerindeki büyük 
Afrin köprüsü taımamlandıktan sonra 
şose üzerindeki birçok menfezler de 
inşa edilmiştir. Bu şose Islahiyeye 
çok yakınlaşmaktadır. 
Eksik kalan kısmı da gelecek yıl biti 
rilirse vilayet çok mühim bir yol ka 
zannuş olacaktır. Fevzipaşa yoluyla 
Islahiyeye gidenler o zaman Kilis ta 
rikile bu yolu tercih edeceklerdir. 

Gaziantepte avcılık 
Gaziantep (TAN) - Bu yıl yağ 

murların zamanında yağmamış olma 
sı, ziraatçılan çok müteessir etmiştir. 
Nızip gibi ilçelerde kuraklık yüzün 
den az m.ahauı aimmıstır. Gecen-SU 
da beklenilen derecede mahsul olma 
mıştı. 

Nizipte mahml az 
Gaziaintep (TAN) - Gaziantepte 

av merakı gitikçe artıyor. Inhi.sar 
başmüdürü Aziz Akıncanm teşebbüsü 
ile kurulan ve Halkevinde ilk toplan 
tısını yapmış olan A vctlar birliği, köy 
lerde av gezileri tertip etmektedir. Dk 
geziler ve avlar çok muntazam ol 
muştur. 

Fransa - Yugoslavya 
Arasında Yeni 

Ticaret Anlaıması 
Fransa Hariciye Nazınnm Belgrad 

da bulunduğu sırada Fransa ile Yu 
gosla. vya arasında yeni bir ticaret an 
laşması imzalanmıştır. Bu yenıi anlaş 
ma.nm esasları şunlardır: 

1 - Transfer muamelelerinin mer 
kez bankalarında temerküz ettirilme 
si şartile tediye serbestisi ve k.liringin 
ilgası. 

2 - Ecnebi memleket lehine mun 
zam b'.r plifon tanınması kaydile, mü 
tedahil matlfıbat teşekkülüne ına.ni 
olmak üzere mübadele muvazenesinin 
kontrolü. 

----n--. 

Altı Gra m Esra r Bulundu 
Kendinıi bilmiyecek derecede sar

hoş bir halde Beyoğlunda dolaşırken 
polis merkezine getirilen Mahmut 
Şevketin Uzerinde altı gram esrar bu 
lunmuştur. 

"Öz Dilek .. 6 Yaıında 
Hudutlarımız haricinde bir kasaba 

da ikıi yaşına girdikten sonra Lülebur 
gaza taşman "Oz Dilek,, gazetesi, ye 
ni yurdunda 3 sene fasıla.sız çıkarak 
6 yaşına girmiştir. Tebrik ederiz. 

mesini iirteyince Mahmut Paşa 
hinde ve aleyhinde vuku bula 
tün ntiırna.yişleri bertaraf 
söylemiş ve nümayişçileri d 
dağllmaya davet etmiştir. 

Nümayiılerde yaralananl 
Ka;hJire, 3 (A.A.) - Son günl 

payitahtta sükun hüküm sürmü 
de bazı eyaletlerde Nahas Paş 

V efd partisi lehine nümayişler o 
ve polis ile çarpışmalar vukua 
miştir. Tantada bu gibi nüma 
esnasında 45 kişi:nı!n yaralandığı 
lenmektedir. 

Vefd partisine mensup gaze 
yeni hüklı.mete şiddetle hücumd 
vam etmektedir. 

Diğer gazeteler ise, bugün ilk 
olarak, seçimin taliki ahtima · 
ba.hseylemektedir. Bunun için 
rilen sebep, son seneler zarfınd 
fusun çoğalması dolayısile, ye 
çim listeleri tanzimi Jüzumudıur 
1se uzun zamana muhtaçtır. Ta 
olunduğuna göre, parl.Amento 
üç ay toplanamıyacaırtır. 
· Kahire, 3 (A.A.) - Yeni ka 
nezaretlerde, vilayet idarelerind 
matbuat direktörlüğünde tasf 
başlamrştır. Yalnız dahiliye ne 
tinde, bir kısmı büyük memur o 
üzere on dokuz kişi azledilmP.şti 

BULMACA 
DUNKU BULMACAMIZIN HA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ı S A R J K A MI 1 Ş 
2 ö.\L\j). UIBIUIR• 
3 z•TlolzlulMIAI 
4 Ll•IB. u s IK\A 
ı> EIBIE•IKl•Nl•la 
6 fıuı•ısıu•ıAlzlt 
1 M•PIA\L\Alzl•F 
8 EIKl.IKIAIKIA • 
9 Ki- IB\AIG IIRIMIA 

KALIIIN.flS 
BUGUNKU BULMACA 

90'169 

e SOLDAN SAGA; 
1 - Bolluk (çokluk) - Emir ,· 
z - Peygamber (arapça) - D 

naruıda çoktur 
3 - Dikit dikme - Topluluk 
4 - Eşeii.n garip bir adı 
5 - Demir fabrikasmm kuruldu 
6 - Olüm vadesi - lnce yarıa t 
7 - Ateıli bir hastalık - Senlik 
8 - Vilayet - isyan eden - Göz 
9 - Afili 

10 - Bir nevi küçük halılı: - Rabıt 

e YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Bir ıeyi ıemirtmeye koymak 
2 - Bir nevi meyva - Sıska 
3 - Kekemelik, 
4 - Bir nevi halk oyunu 
5 - Para mukabilinde oyun - E 
6 - BV- aza - Emir sigaııı - S 
7 - Mezar - Ehli hayvan 
8 - Ufak - Bir aza 
9 - Sardmq ip - Ne sıcak ne s 

10 - Masııeden - Uzun baston 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER 

BUGUN: 
• Bu akaam saat 20,30 da Eminöllil 

kevindc Universite coğrafya doçenti B 
Darkut tarafından lstanbulun col1" 
mevzulu bir konferans verilecektir. 

• Universite edebiyat ordinaryüJ 
sörü Bossert tarafından bu akş'111 
18,30 da Beyoflu halkevinde (fiiti 
mevzulu bir konferans verilecektir. 
HAFTA iÇiNDE: 
· • Beyoğlu halkevi tarafmdan tert" 
len (Türlı: Kitap Sergisi) yarm ac; 
bir hafta ıürecektir, Serci her ıiin 
10 dan 20 ye kadar açılı: buluna,aktıt 

• Doktor Osman Scrafcttin, önilm" 
perıembe günü ıaat 17 ,30 da Emlnönil 
lı:evinde (Hekim ve halk) mevzulll bir : 
ferana verecektir, 

• Ticaret odaunm yeni amaiıi d 
ilk toplaııtmuu yarm ısa.at ıs te 1 
calı:tır, 

• Kant&rcılarda oturan MclsmediO 
7aamdalı:i kl%J Avniye kömUrden zcbİJ 
miı, hastaneye kaldırdııuııtır, 



) 

4-1-938 

•1939 ..... 
Matbuat Almanağı çıktı 

KiitUJ>banenizin G1 süel •eridir, 
1937 1dnıuı tarihi m metbar mallar 

riflerin 1!1able1eri '_ Gilndclik, haf 
talık. •Ylılr ıazete ve mecmaalarda 
iatnleıiııi rördiituniı. bfittln mabar 
nıerin resimleri iatatiatilder - fU 
~bil • riler, 

FiYATI 50 KURUSTUR 
Bütün kitapçılardan ara71ms 
ToPtan 1at11 :yeri: ı.tanbal 

rSIN KURUMU - Takııim 

Her banyodan ıonra saçımz 

BU ŞEKLE GiRERSE 

BRiYANTiN PERTEV 
onları düzeltmeyi temin eder. 

TAN 

Biçki ve Dikiş Yurdu 
Teü tarihi 1923 - Müdürü: Noemi Aaduryon 

En son ve kolay bir 111alle dikit bilen ve hiç bilmiyen bayanlara FransJZ liikı 
metoclile tayyör, tuvalet, reelin, rob ve beyaz çamaeır tefenıaatile biçip dikmui 
u saman zarfında öiretilir, Yiikaek Kültür Bapanlrimdan tudildi ıebadetna 
me verilir, Mfieıısesem senelerden.beri yüzlerce talebe, san'at hayatına yetiıtirmit 
ve birı;ok ba~endi bqlarma mektep açmaia ve makastar ve terzi olmaia 
mavaffak olmutlardır, Derslere 18 ikinciklnanda bqlanacaktır, Pazartesi. car 
pmba ve perJembe gUnleri talebe kaydedilmektedir, htanbal, Gcdikpqa, Balipa 

.. yokuıu Vahan Aaadaryan eczanesi üıtlinde No: 1 ___ ... 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü 

Ticaret Kaleminden : 
Istanbul lkincl 1flis Memurluğun 350 ton kurşun satm alttıacaktır. 

dan: Mahkemece 1flisına 29-9-937 İsteklilerin 2&-İkinciki.nun-1938 tarihli Cuma gllnil Baa.t 14 de % 15 
tarihinde karar verilen Salmona ve teminatlariyle birlikte Ankarada Askeri Fabrikalar Ticaret kalemine 
J. BenS880ll şirketi ve ortaklarmm is gelmeleri. 
tih.kalt iddia edilen ev eşyalarından 
başka mallan olmadığmdan icra ve Şartname: Her l'iin saat 13,30 dan 15,30 za kadar Ankarada Ticaret 

- - ıı 

OKSURUK ŞURUBU 
En muannit ökıürüklerle 

brontit, utm, ve bofmaca 
öksürüğünün kat'I ilicı

dır. Göğüsleri zayıf olanla-

ra vikaye edici teıiri pya

m dikkattir. 

Bitin eczanelerde 
bulunur. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoflu, lıtanbul 

Muhanr.men bedeli 2694 lira 40 kuruf olan 7 kalem muhtelif cins ~ 
eb'atta duble silt beyaz, duble buzlu ve tel örgülü cam ile Marsilya biçı
mi cam kiremit 10. 1. 1938 pazartesi gUnU saat 10,30 da Haydarpaşa.da 
gar binası içindeki komisyon taratmdan açık eksiltme ile satın alınacak· 

~ 8 Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 202 Ura 
k~ruşluk muvakkat temina.tlarile birlikte eksiltme gllnil saatine kadar 
komisyona mtlracaatlan li.zrmdır. 

Bu işe alt şartnameler Haydarpaşada Gar binası içindeki satın.alma ko-
misyonu tarafmdan par88IZ olarak dağıtılmaktadır. (8556) 

Avrupa ve Amerika ve lstanbul 
Üniversitesine Talebe Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden: 
ı - Maden mühendisi yetiştirmek üzere 13 ve madenler için ]eolo31 

tahsil ettirmek Uzere 7 Talebe Avrupa ve Aanerikaya ve kezaılik jeoloji 
tahsil için 6 talebe de İstanbul üniversitesine gönderilecek ve talipler 
arasında müsabaka yapılacaktır. 

2 - Jeoloğluk müsabakasında 1 den 7 ye kadar sıra ihraz edenler Av
rupa ve Amerikaya gönderilecek ve 8 inciden 13 üncüye kadar olanlar ise 
Enstitü hesabına İstanbul Üniversitesinde okutturulacaktır. 

3 - Taliplerin aşağıdaki p.rtlan haiz olması li.zmıdır. 
A - Türk olmak. 
B - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyeti ve Sıhhati tam olmak, 

"Sıhhi muayene Anka.rada yapılacaktır.,, 
C - Olgunluk imtihanı vermiş olan lise veya Kollej mezunu olup 

Fra.n.SIZCa, Almanca ve İngilizce dillerden birisini okuyup yazabilmek. 
D - Yaşı 18 den aşağı 25 ten yukarı olmamak. 
4 - Mühendislik için mUsabaka 3 Şubat 1938 Perşembe, Jeologluk için 

müsabaka 4 Şubat 1938 Cuma günleri Ankarada :M. T. A. Enstitüsünde 
yapılacaktır. Talebelerin İmtihanda Ossü mizam doldurmuş olmaları 
ıart;tır. . 

5 - Maden MUhendisliği imtihanı hesap, Hendese, cebir, mihanik, l"i
zik, kimya ve yabancı dillerden biri '"lııgllizce, Fransızca, Almanca". 

Jeologluk iıntihanı: Riyaziye "Hendeee, Cebir" Hayvanat, nebatat, 
jeoloji, Fizik, Kimya ve yabancı dll lerden biri '"lngilizce, Fransızca, Al
manca.,, 

6 - Tahsile g&ıderilecek olanlar ileride tahsil milddetleri kadar mec
buıi hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tevsik et
mek üzere bir taahhiltnanı: verecekler ve bunun için de muteber kefil gön 
dereceklerdir. 

7 - İsteyenlerin Nüfus Hüviyet cll7.danı, Hüsnühal varakasmı, Mek
tep şahadet.namesini veya bunların tasdikli birer suretleri 4 Kıt'a Fotoğraf 
ve dileqelerini 29 - Kinunusa.ııi - 938 Cumarteai gllnU öjleye kadar An
karada M. T. A. Enstitüsil Genel DirektörlUğlhıe göndermeleri ve 31 Kl 
nunusani 938 pazartesi gUntl Silıhl muayeneleri yaptırılmak Uzere sabah 
leyin saat 10 da Adliye Sarayı karşısmda M. T. A. Enatitüsil Dairesinde 
bulunmalan ilan olunur. (8622) 

217 · --..ııdesi kaleminden, fstanbulda: Fındıklıda Asker! Fabrikalar Yollama. :Mildtır-
iflis kanununun ncı wau Türk olmak, Elektrik lokomobil makinesini ;-.1ettiğine dair musaddak 

karar lilğUnden parasız almabilir. (4740) (8707) ~ 
mucibince tasfiyenin tatiline ehliyet vesikası göstermek prtUe yüz lira ücretle Yozgat belediyesi için 

t.1akinist Aranıyor 

venımiştir. Alikadar ala.cakhlar ta- ------------------------- bir makinist aranılmaktadır. Talip olanların mtıracaatıan ilan olunur. 
rafında ilin t.a.rihinden bilitibar o- ı·!!ii!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!ii!i!!i!i!!i!i!liil!iii!i!!!ii!i!i!!!!i!!i!!!!l!!!l!!!iiii!ili!!!!l!!!!li!i!!i!!!!!!!!iii!ii!ii!ii!!ii!!iiiiiii!!i!!!!i!!ii!i!i!iii!!!!!ii!i!!!!!!!!!!!!!I- ~ (8625) 

tuz giln içinde iflisa müteallik mu- T • • k H K 
::::e~:~:v: ur ava urumu 
eliği takdirde tflism k&patılaoağı i-

ı a.n olunur. (36S5) BUYUK PiYANGOSU ~öprll asliye hukuk ma.lıkeme 
3inden: Ta,fköprUnün Çayla.klar kö
yünden Abdurhahman Yılm.azm Boş 
nak köyttnden Kokceoğlu Sa.tıımış 
ve saire hakkında &A;mlf olduğu ve 
raeet davaamm icra kılman muha
kemesinde bunlardan Satılmıpn ika 
metg&hı meçhul bulunduiu anılqıl-

Üçüncü Keıide 11 lkincikanun 938 dedir. 

Büyük ikramiye 4 5. O O O Liradır_ 
cbğmdaıı mahkemece i1lnen tebligat Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
·crasma karar verilmekle hukuk u- (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükifat vardır-

Müflis llya Zalmanın Sıra Cetveli 
No: AlacaklDUn Adı 1sted iği Kabul olunan Kabul olun- Red o-

1 Avukat Danyel Behar 
2 Mehmet Osm.a.ıı Yucer 
3 David Kutoryan 
4 David Goliştayn 
5 Mob Haııanel 
6 F.ıdvar Zarfyan 
7 Eliza Slmpatyan 

8 M. Na.hum 

Para Para duğu ma lunan para ~ 
L. K. L.K. L.K 
578 42 578 42 6 o o 
185 74 185 74 6 o o 
100 00 100 00 6 o o 
15300 15300 6 00 
137 85 137 85 6 o o 
150 20 150 20 8 o o 
136 00 156 00 mUmtueu O O 

14 00 

1475 21 

Kiradır 
14 00 mUmtazen O O 

ıigorta 

1475 21 sultl muhakemeleri kanununun mad Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden 
rJei mahsusalarma teviıkan yevmi Masa merouru avukat: Danyel Behar 

muhakeme olan lO-l-
938 

tarihi- bu piyangoya iştirak ediniz... Istanbul ikinci tflls memurluğun daıı: 
ne mtısadif pa-.rteei gUnU Satrlmr- :Mi1flis Sultanbamammda 8/1 No: da Tuhafiyeci Dya Zalma.nm Borç 
pn Taşköprü aaliye hukuk mahke • # Iarma ait tetkikat bit.mit ve tanzim kılman sıra cedveli daireye bn-akıl· 
mesinde huur bu:bmm8AJ veya tara ------------------------- ımetır. 
fmdan bir vekil göndermesi a:lmi h41 • ----------• Kadıköy ikinci sulh hukuk hAkim Alacaklılar ikinci toıplanmuı 24- 1-938 Pazartesi saat 10 da yapı~ 
de muhakemesinin geyabıım. ri1yet ZtthrevS ve cilt haatallklan liğinden: KadrköyU.ııde :Muw.kkitlıa.- cağından alankhlarm o glln adliye kinci lfIAa dairesinde hazır bulun-
olunVAix llAıı olunv. H o·· ne ea.ddeainde 37/l No. lu hanede malan ilAıı olunur. (36f58) 

Dr ayri mer mukim Dimotooe oğlu Komna Da.- -----------------
KAYIP: Aylık kuponumu kaYbet- niilidia'in K. M. 858 inci --~.!.11--m· e Elektrik Makinisti Aranıyor tım, ,eniafni alacağlmm.n hükmü Oğleden aonra Beyoğlu Ağacamı uıauuen 

karşısmda No. 133 Telefon :4.MSf tevfikan hacrile kendisine km lılar- 135 lira Ucretıli ToJııat Hidro Elek trlk Santralına eh!iyetnameli bir ma 
yoktur. Yalova B:.dtçlftlitl mtıtıekalt ~--••••••••-= yantinfn 80-12-937 tarihinde vasi kinist alınacaktır. isteklilerin ehliye tname, bonservis, ve difer vesikala-
öfretmeni Ahmet Mekki Ueıeıt. tayin edi1mi§ olduğu illn olunur. rivle Tokat Beledive ReisllıHne mü ra<'.aatJan. <8476) 

• 
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Yağ'ı ve yağsız acı badem, yağs!z kar va yarım yağll gece ve gün.düz 

HASAN KREMLERi! 
Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen izale Eder. 
ihtiyarlan Genç'eştirir, Gençleri ·Güzellestirir. 

HASAN ismine ve Markasına Dikkat .. _ - .. HAYATiMiN 

Soğuğa . Karsı 
Tedbir Ahnız 

Yalnız sıln giyinmek 

kafi değildir 
Cebinizde bir tilp 

kate 

GRIPIN 
ie bulundurunuz! 

U§iitmekten mUtıevellit bq, diş ade le, bet ağrılarile kırıklığa ve emsa

line karfı en seri, en ka.t't tesirli ilaçtır. 

icabında gü1tda 3 kaıe alınabilir. 
T alditlerinden u1muz 'ft her ,_de urarla GRlPIN iateyiniz . .. - --·-
NEVROZi . 
Bat, di9, nede, pip, romatizma, ve bütün ağrılarınızı 

ke.er. lcabmda günde üç kate almabi'ir. 

Tabip ve Eczacı Ahnaeak: 
~skert Fabrikalar Umum . Müdürlüğünden : 

.. 

En Büyük 
HelJecanı 

HELLA 
P\TT 

YENi SiNEMA 
YILDIZI 

Uç merasim gününde adi bir pudra 
kullanmak mecburiyetinde kaldım. 
Pudra, cildimde parça parça yapışı.. 
yor ve yüzüm "makiyajlı,, bir şekil 
gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfı nazar ettim. Ve havatandınlmIŞ 
ve krema köpüğü ile karıştırılmış ye 
ni ve tamamen görünmez bir pudra 
kullanmıya başladım. Beni görenler 
şaşıyordu. Cünkü ben artık a.vni de. 
ğildim. 

1 Pudra i.lem\ııde keşfed'Imiş en bü. 

yük sırdır. Bu yeni pudranın formülü 

ve istimal hakkı bUyUk mali feda.kar 
lıklarla hemen Tokalon müessesesi 

tarafından satın alınmıştır. Şimdi To 
kalon pudrası nam:'le ve her gün da. 

ha taze, daha nermin, daha güzel gö. 
:tki tabip ile bir eczacı alınacaktır. lsteklllerin şartlan anlamak üı.ere rününUz. 

istida ve birer hal tercümesi ile Umum Müdürlüğe mUracaatlan (8731) 

GRiP 

• 

KAYIP: Diş tababeti mektebin
den aldığım 378 numaralı hüviyet 
cüzdanımı kaybettim. yenisini çıka
racağımdan eskisinin hUkmü yok -
tur. Bedros lskon. 

KAYIP~ Eminönü malmUdürlüğtbı 
ıen 3 aylıklar maaşı almakta oldu
ğum tatbik mUhUrUantı zayi ettim. 
Yenisini ald.ığnnda.n eski mUhilrüıı 
hilkmü yoktur. Emine Kamer. 

~ . 

~g ~~~" 15 kuruştur • 
.-..... • YEN1 ÇIKT • --

s ES 
Sabc.hattin Ali'ntn en gUzel 

hikiı.yelerinı ihtiva eden ıWn ki· 
tabı çıktı. Yüksek edebi bir kıy· 
metı olan eseri. zevk ve neşe i'E> 
okuyacaksınız. Fiyatı 30 kuruş· 

tur 

,. D tHC::"' "1 C::A Ml ., 1 
qakteriyoloji l aboratuar • 

Umumi kan tahlilatı frengı 1 
rıoktal nazanndan 1 Wassnmen ı 
ve Kahn teRml\llPril \cRn klirev 
vatı !'levılması Tifo ve ısıtma 1 
"ııtst.11 hkhtn teşhisi ıdraı bal 

.. 

----------------------------, 

1 
iç ve dı, basur memelerinde, basur meme1erinin her türlü 

ilt'. haplarında, cerahatlenmit fistüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daime muvaffakıyetle •ifayı temin eder. 

l{am ceMthat k117.urat vP su tah 1 
1il~b fhtMl m~rnq~n~ husu~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l\ştlar istlh7ıın KRnrlıı üre. şe 
'<er Klorür KnllP~hırin mi1rhr 
lı>rmrn tıwint Oivanvnh• N n 11~ 

~ 1'P1 ?00~1 I 

[02. ~.~ r.~L.Ş:.~::.:"I 
Beyo~lu Yıldız tUnema.sı karşı 

sı Leklergo Apt Tel 43924 • 

Sahıbı : A.hmel Emin V Al.MAN 
Umwm N~ny11tı ldar• Eden. 

S SAi.iM 
nuetecilik ve NtıŞnyat rurlr Limit" 
Sırketı Bas•ı tığı yer TAl'lııi mattmıı . . . 

inh sarıar stanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Çamaltı memlahasmda sureti mahsusada tesis edilmiş olan ine 
tuz değirmenlerinde fennf bir surette ihzar olunan ve evvelce kiı 

ıu "5.25" kuruş hesabile elli ki loluk çuvalı "262.5" kuruşa satıla 
nutfak tuzunun 1-1-938 tarihin den itibaren halk tarafından ko· 

\aylıkla tedarikini temin maksadiyle kilosu 3.80 kuruş hesabıyı 
elli kiloluk çuvalı 190 kuruşa indirilmiştir. 

• 

Çuval bedeli. tın: fiatma dahil olduğundan mUşterilerden ayrı~ 
" " D' t..P;t,.1; al..,,mnl"IH'ı:ı1'-+T.. fj:l7~\ 

k 
t 
k 


