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rgün num~yişler yap1l1yor 
Müşahitler telkikierine devam ederlerken Atatürk İstanbulu 

ey landa da Fransa, Suriye 
~~~y~ine nümayişler yapıldı 
~ U ri Y e 1 i 1 e r İlkmektep çocuklarile 

n.ustemlekecilere müşahitlerin gözlerini 
manmaymız!.. bo,amak mı isti,orlar ,, s 3 ":1 

el gider Royter işi müzayedeciliğe döktü 
Kum kalır s . , 
~~elllcrt MUstcmlckccilere u· 

Ya~k~~~-~~;=::::::::~ ~ "ger b' · - ız.un hududumuzda 
~rkcslik, Alevilik E 'lik 'bi 
y k , nncm · gı 
o tan lllescıcı -k cr çıkarınağa kal • 
ışırsanız. t 'h' -

- an ınb.in en büyük ha· 

Yazan: 1\tuJıittın· B' 
ırgen 

ancak lUeselesi kal'Şlsında Fran· 
sız nıüst l 

vaziyet, b'~ ekecilerinin aldık -
olan :.zun Cenub kom§ulaTı -
birinc·~nasebetlerimiz meseltt· 

ı erecede bir ehcmnıiyet 
ınCı.cib olacaktır. Çünkü 

f. kılerini taıık· b~ davada kendi 
z uley'h·nd un ıçin bizim siyase -
a girişrn\.şı e ~eniş bir prapagan -

Ellerine Suriye bagrakları verilerek herşeyden habersiz 
müşahitler önünden geçirilen masum ilkmektep 

çocuklarının gezintisini "Nümagiş, gibi gösteriyorlar 

• 

şereflendirdiler 
Büyük Şef Eskişehirden geçerlerken 

Orduevinde saatlerce kaldılar 
Atatürk Haydarpaşa istasyonunda " V arol , seslerile 

karşılandılar, aksam şehirde bir gezinti yapblar 

• 
Cumhurreisi Atatnrktbı son aeyabatleri esnasında Konyada 

alınan blr resimleri 

Evvelki gün saat 16 da Ankaradan ı 
ayrılan Cumhurreisi Atatürk, husuat 
trenlerile dün şehrimizi şereflendir- 1 
mişlerdir. 

Atatürk'ü karşılamak ve görmek 
üzere kesif bir halk kitlesi daha erken· 
den Haydarpaşa garının etrafını tar
mışlardır. 

Saat on beşi otuz bet geçe Büyük 
Şefi getiren tren Haydarpaşaya vardı
ğı sırada halk kendilerini ccyafa>> ve 
<<varoln sesleri ve alkışlarla kartıla-lllebzu.ı erdrr. Ellerinde bulu -

.nı rın ale ~e ~uvvetli vasıtalarla 
~' t~ :rnani y lınunız:. yapacakları tah· 
Pluzü dö to alk uzere bizim de gö· 
~Urkıye ~ aÇtnamız icab ediyor. 

Antakya sokaklarmda halkı teclhlt lçln rezdirilen zırhlı otomobillerden birl ınışBtı~: .. k Ö d 1 'tt 1 t b 1 V .. uyu n er zmı e s an u a-
iskende:r'Wlt 10 (Röyter) - İ&iten"l muhafazasını tstemekte ve Türkler i· , .. M h'dd' 0 .. d .. 1 t b 1 k 

derun.ve Antakyanın vaziyetiııi teUtik 1e ikiye aynlmaktadırlar. Muhafaza • 41ısı u ı ın stun a~, 8 an u o-

~urnıYesi .1utn'hurtyeti, Türk efkArı 
ıen bu 

1 
e tamamen mütabık ve 

Olarak, z~~l Ulnumiyeye terCÜ -
(D utun bu ~lerde muayyen 
~ 2 inci aayfada) 

etmek üzere Milletler Cemiyet! tara • kArlar Surıiye Ielı.'inde ve gençler ise ınutanı General ~alı~, H~ydarpaşa 
fmdan tayin edilen mUşahidler ma • Suriyeden müstalcil olmak arzusun - garında d~ or?u ~ufettışlerınden Or
bant hallan f.iki~erlni istimza9 ot • dadırlar. general Alı Saıt, Tumkomutan Osman 
miŞlerdir. Müşahidler dün BeyJ.an'dap geçer - Tufan, Harp Akademisi komutanı ge-

AraWar ve Ermeniler statükonun (Devamı ll inci aayfada) neral Ali Fuad, General Suphi, Üni
versite Rektörü Cemil, Hatay Cemiyee 
ti Idare Hey'eti, hükumet ve Parti er· 
kanile kalabalık bir halk kitlesi tara· 
fından büyük tezahüratla selamları
mışlardır. (Devamı tt inci sayfada) 

Anadoluda kış 
Atatürk Haydarpaşada trenden 

inerlerken 

Kaş, göz işaretlerile 
)· Yapılan bir kongre 
ıl~izler için Jıunduracılılı, marangozluk, el 

.. _ ışleri gibi san'at atölyelerl açılacaktır 
)agır d' . 
rıu k~~ız ve körleri koruma ku-

4 ko uı ~~i dün saat 13 de 

Zilede kar bir 
metreyi buldu 

Kızzlcahamamda evlerde 
sobalar yanarken 

sular donuyor 

Fener- Güneş muhteliti Rumenieri e 
2 • 2 berabere ka ldl 

ı ~ıncı~~~nı kurumun vilayet 
red~ 1

1

3 
~ınasınd.a akdetmiş'tiT. 

}etin A aza hazır bulunmu~tur. 
Suıe)' nıkara merkezi baŞkanı 
buıu ınan Sırrı da kongrede ha· 

tin n~~ tur. K.o;ıgre reisliğine 
Ib i şkanı olan Bay Medeni 
r ın · ~· kongrede bulunan bir mu· 

: intıbalaınn:ı şu şekilde an-

·an 1\1 . 
r lıy ~enı geçQn bir yıl zarfın· 

etı .. 
'll~r gö.stercn raporunu oku • 
ı kCl(f (' ayağa kalktı. Salonda ben, 

ı b ~a~· ve bir polis memurun • 
Usuyo li kimse ~k. Biz de dilsiz 
okunı ~z. BaŞkan Medeni rapo

bizim aga başladı. Fakat bu oku· 
(D okwr..arnıza benzemiYQr. E

evanu ll inclaayfada) 

• 

Dibizler Cemiyeti Relli Medeal 

... 

Zile, 1 O (Hususi muhahirimiz· 
den) - Soğuklar şimdiye kadar gö-
1l'Ülmemiş bir şiddetle hüküm aürmek
tedir. Mütemadiyen yağan karın yük
eekliği bir metreyi bulm~tur. 

Kardan yollar kapandığından Sam· 
• lSundan hareket eden tren Çamlıheldc 

kalmıştır. 

Kızıicab amamda 
Kıulcahamam, (Husuat) - Bu 

sene kış şimdiye kadar emsaline tesa
dUf edilmemiş bir derecede çok flddet
!i geçmektedir. Evlerin Içinde bir ta• 
raftan sobalar yandığı halde, diier ta· 
nftan suların donduğu hayretle aö-

.(DevaDU ll bad Ayfada). DUDkll maçtan bir inbba [Y uz ısı spor sayfamızda] 
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1 Resimli Makale: ihtikiirı halkın kendisi yapara •• ergun 

Suriyeliler 
/vlüslemlekecilere 
İnanmayınız!., 

• __ .._ Yazan: 1\tuhittin Birc~n-

( Baştarafı 1 inci sayfada) 
bir prensip dahilinde hareket eder; bu 
pı cnsip de: 

ı - Suriye Suriyelilerin, 
2 - Filistin Filistinlilerin. 
3 - Hicaz Hicazllların v~ 
4 - Irak Iraklıların 
maddelerile ifade edilir. 

* 
1 

Tüıid) e C\ur.lhuri~ eti, kendi varlı-
ğını cebren alem<! ka bul ettiri.:keın or
tn) n bir prensip kO) muştu: TURKİYE 
T ··mKLEHİNDİR! Bu prensip Türki • 
ye .çin n~ kadar doğru ise Irak için de, 
Surıye ç n de, sfur shl>ık Osm~nlı İrn
paıatoı L ·u paıçaları için de aynen 
dogru oln • k .azım gelir. Bunlardan bi 
r n n i nk ·m, hatta !n karı da değil, c;a· 
dece ihmali, bizım dayandığımız pren
<;ibin de :nkfır ve ihmal manaS1nı ifa
c.w cd eec·. ine göı e ke-ndi da vamızı nı! 
kadar ş"dde-t.le mitdafaa edersek on'a 
rın da\·alarını da o kadar sadakat!e 
mudafaa etmeliyiz. 

Suriye, Suriyclileı in; Irak, Iraklıl~
rın ve ılh.. demek, bu memldketler 

Tramvaydan ineriken bir yankesici 
cebl:m.izden bir mondiıl çalsa zabıtaya 
müracaat ederiz, kanun a~mın ya -
kasına yapış.ır, gideceği yer hapisha -
nedir, çaldığı şeyin kıymeti beş ku 
ruş olsa dahi. 

(s 
Madam Simpson'un 
Kullandığı 

Marul Jırem 
., 

Her gün zarurl ihtiyaçlarımızı te -
min için alış veriş yaparken rnuhteiif 
sahal'ard.a bizi aldahrlar, malı değeri
nin fazlasına satarlar. Bu da bir hı:- -
sııılıktır, fakat karşısında Uıkayd ka 
lırız. 

A 
1" HERGü BIR FIKiif"l 

Jübilede ağhyan 
çocuk 

halkının kendi kendilerini idare hu -
su unda istedikleri yolu tutmalannda Mqhur aktörlerden birinin jü· 
~ulbest olmalan demektir. Biz onlara bilesi yapılıyordu. Aktör sahneye 
karışmayız. Kinrsenin bizim işlerim:ze çıktı. Halka teşekkür etti. Ve an· 
müdahalesini kabul etmemekte nasıl !atmaya b~ladı: 
mi.ıtaassıb isek ba....<4kalarının işı.erine - Bundan tam yirmi bet; yıl ev 
karışmamakta da o kadar dikkatli ol- vet ben iJk defa bu tiyatroda eah· 
nı:ımız liızmıdır ki kendi prensipleri· neye çıknuştım. Fakat o zaman ti· 
m!zi kendimiz inkar etmiş olınıya:,m. yatro bu tekilde değildi. Sahne da 
Biz bu pıı nsiplere bir taraflan hak, bir ha başka türlü yapılını~tı. Loca-
taıaftan da vazife olarak bakarız. Iann vadyeti deii. ikti. Koltuklar * bu şimdiki koltuklar değildi. 

Buna rağmen cayır ki hakim ola - Aktör iki tarafına baktı. Paradi • 
sm!» düsturunu iyi bilen Fransız den bir çocuk ağlaması duyuldu. 
müstemle'kecileri, dönüp Suriyeye, Aktör: 
dönüp Irak'a, dönüp Mısıra, dönüp di· • - t~te, dedi, değişmeyen yalnız 

;! \ ~~\\ \\\1111(1~: 
1 ' \ • . ' : \ 

Kanwı menilekette ihıtik.arı mece -
der, fakat harekete gelebilmesi için 
haberdar olması ltızundı.r. Yankesici 
mendilimizi çabnca nasıl zabıtaya 

başvuruyorsak satıcı fazla para alın -
ca .eylece hassas davıranmazsak ihti -
karı kendimiz teşviik etmiş oluroz. 

I:»A 
20000 mes,ut 
Çifti evlendiren 
Bir çöpçalan 

J 

ğerlerine hitaben mütemadiyen diye - birşey var. Bugiinkü gibi hatırlıyo 
cekler ve derneğe <le .başlamışlardır : rum; ilk defa sahneye çıktığım za Madam Fi 

- GörÜ'-"'r musunuz, Suriyeliler, · uk did J !§er 
Traklılar, Mısırlılar, Hicazlılar, Tür - man aynı çoc gene parn e ağ· ngilterenin profesyonel çöpçalanı 
kiye emperyalizm hevesine düşmüş - Viyana gazeteleri Madam Simp- .~~·ordu. * 40 hk, iyi kalbii Madam Fişerdir. 27 
tür. Bugün Sancak, yarın Haleb, öbür son'un, her an tazeliğini muhafaza et- Deli bir senedenberi tam 20,000 rnes'ut çifti 
gu·· n Cebel, daha öb'ür gün Musul, eğer mesinin me~hur bir Amerikalı deri mü- D evlendirmiştir. Ma'dam Fişer evlendi: -

T ram d biz olmazsak, Türkler sizi birer birer tehas81sının tertip ettiği bir kremi kul- iği çiftlerden saadet içinde oldukla -
yutacaklar! !anmasından ileri geldiğini yazıyorlar. JJiuharriri rına dair ald~ı mektupları, birer kıy-

Küfe içinde götürülen ayyaşın so· Bu kremin terkibatı şunlardır: Nataniel Li meş metli vesika olarak çelik bir kasanın 
lkrl\ta sallonanılk ~de:n bir adamı 33 gram beyaz mum, 180 gram a- hur bir muharrir- içinde saklamaktadır. Mükellef yazı -
gösterip cSarhoşa bakın!» demesi tar· w - 40 &ı· bal - - dir. Aslen Ingiliz hanesinin kapıSlnda <cAşk müessese -
zmda bir şey olan bu iddia yalandır, gaç yagı, gram ma ıgı yagı, 

(. ··ı - r:;O ı· · 1 ::> olan bu muharrı·r ai)) diye bir levha asılıdır. Her hafta, boştur, iftiradır! Suriyeliler, Irakitlar ' gram gu yagı, ·> gram g ıserın, • 
vesair bütün milletler bilmelilerdir gram toz b..tine getirilmiş tebeşir ile on üç büyük tra- kadın, erkek bir çok kimseler bu meş-
ki Türltiye yalnız Türkiyelilerin va _ kafuru, 1 O gram halis alkol. jedi yazmıştır. hur müessesenin kapısını aşındırarak 
tanıdır ve Türniye yalnız Türkiyelile- Çiçekçinin Ruzveltin Trajedileri fevk~- kendilerine birer eş ararlar. 
rin menfaatlerini müdafaa eder. San- / / lade beğenilmi~- Madam Fişere göre, bu çöpçatanlık 
cak dün Türkiyenin bir parçası oldu - oğ una muzip iği tir. işi zannedildiği kadar ehemtniyetaiz 
ğu ve bugün Suriye istiklal yolunda Ruzvoltin oğlunun mi~onerlerden Işin garip ci- bir iş değildir. Bu işte mutavassıtın 
yürü~en bu parçanın Türkiyeye ia· Durand kızile nişanlandığı malumdur. heti, bu meşhur her iki tarafın da menfaatini gözetmesi 
desini isternek hakkımız bulunduğu Bir gün nişanlısı ile beraber gez:rke~, traje.Ji muharriri bir deli idi. Deli ol- için tamamile bitaraf olması lazımdır. 
halde yeni bir rövizion davası açma - kız bir çiçekçiden beğendiği bır gul, d uğu halde bu eserleri yazabilmiştir. Çinli/er bir çok hasfalık/arı 
mak, teessüs etmiş şey1ere riayetkarlık almış ve göğsüne takmış. Rüzveltin Sözde bilnzeden hırsızlık 
gösterrnek ve nihayet Suriyeli komşu· oğlu çiçekçiye para verecek olmuş. çayla tedavi ediyorlar 
lanmızı şüpheye dü~rmcmek 1ç:n ı -Kaç para demiş. ediyormuş Çinliler için çay, her derde deva ol-
onu bile istemiyor ve sadece bunların Çiçe.kçi karşısında evvela Ruzvel- Vallas isminde meşhur bir hırsız, maktadır. Yanıkiarı çay bastırmak su-
muahedelerle tesbit edilmiş olan mil- t" - ı b 1 bakmış ya · , ı. d ı.. h ,_le ·b· h 
li\•et haklarının, istiklaUerinin dava _ ın dogbu.nud u .muş1, sonra d - Ştrrl'"!liye ~a ar nemen er gece mü - retile tedavi etti&. ri gı ı, azımsız -

ı . B k b" d nın a ır e nışan ısı var, yara ana sı- teaddit hırsızlıklar yapmakta ve ada- lığı da o suretle iyi ediyorlarmış, hay-
cı ıgını yapıyoruz. aş a ır ava - k 
mız, iddiamız ve bilhassa hiç kimsen:n ğın mı~: letin elinden de kurtulma ·ta imiş, bir ,li uykusuz! uğu da geçiriyormuş. Çin-
toprağında gözümüz yoh-:tur. Dahılde - 200 dolar demiş. tarihte sair~ri:menam olduğum\ dair liler çay içmeden afyon t;ektikleri za-
de, hariçte de büyük bir prensip ada- Aksiliğe baktn ki, delikanlının ü - bir rapor almış ve muhitine kendisini man hasta olurlarmış ve işin en garip 

~ mı oldu.ğunu yirmi senedenberi bütün zerinde de 200 dolar yokmuş... o yolda tanıtmış ve gündüzleri n. mus- tarafı, sinir hastalıklarını da çay ile te-
faaliyeti ile isbat etmiş olan Atatürkün Nişanlısının yanında soğuk ter dök- lu bir vatandaş gibi bankada çalı~ır, davi ediyorlarmış. 
vatanı, kendisi için de, başkaları ıç"n meğe başlamış, şaşırmış ellerini cep - geceleri de sözde bilmeden hırsızlık e- A ·k d h i i 
de aynı prensibin aynı kuvvetle ta ~ - lerinde dolaştırırmış. d . men a a aşera agyare 
bikından baŞka• bir şey istemez; ~ün- Bu vaziyeti gören çiçekçi. Ruzvel- e~:· mahkemeye çıktığı zaman bu ile ö/dürülügor 
kü isteyemez, çünkü isternek ken.li tin oğlunu mahçup bırakmamak için: mazeretini ileri sürer, beraet edermiş. Cenubi Amerikada meyva ağaçla-
ke-ndismi in'kar etmek olur! · 

- ].}0 dolar verin ne yapalım de - Son bir hırsızlık daha yapmış, ve gene rını bir takım haşeratın istila etmesi * miş... Bu sefer nişanlısı Mis Durand snirüfilmenam olduğunu ileri sürün - üzerine, cenubi Amerika hükumet -Suriyelilcr, Fransız müstemlekeci -
leıi hilekarlık yapıyorlar, onlara inan· çantasını açmış 1 ce hakimin sinirine dokunmuş... leri, ha eratı tayyare ile öldürrneğe ka-
maymız. Biz sizinle dün vatandaşttk, -Ne münasebet demiş, evveln 200 -Artık hapishaneye gir! demiş ve rar vermişlerdir. Tayyareler u~uyorlar 
bugün komşuyıuz. Türkiye müstemle - dolar istedin, o kadar al. Ve 200 do- avukatının debelenme$"İne rağmen na- ve ağaçların üzerine gelince bir toz a
keci değ.ıdir. Çünkü, milli olmak is - ları fırlattığı gibi çiçekçinin yüzüne muslu banka memuru Valiası tevkif 1 tıyorlarmış. Bu toz bütün tartılları 
teyen müstemlekeci olamaz. Biz bu atmış. 1 etmiş. l maL, ediyurmu . 
hakfkati iyi biliriz. Sizler.ıe yalnız dost 
ve komşu olmak isteriz. Bilhassa SIZ- r 
lerle ve bilhassa Iraklılarla, öyle sıkı 
ve sağlam bir dostluk ve iyi bir kom
şuluk ki birbirimiıx:ien şikayet edebi _l 
leccğimiz arada hiç bir mesele bulun
masın. Hallta hududlarırnızı bekliye -
celk asker ve jandarma kuvvetlerine 
bile ihtiyaç olmasın. Hududlann 7.d -

bıta emniyeti için sizin memurlarm·z 
bizimkılc-re. bizimkiler size yardım c • '1 
sinler, komşuluk va7.ifesine dikkat ve 

. 
IS1 ER 

-
~~~AN İS 1' ER 

. 
IN ANMA! 

Ankarada oturan hir ad~adaşımız SÖ)ılcdi: 
Kısa bır müddet kalmak üzere Ankaraya gelmiş olan 

bir ecnebi döneceği gün hatıra ollnak i.izere gözlerinin 
biri siyah, diğeri ise san renkte bir Ankar.a kedisi götür
mek istedi. Vakit dar olduğu için deıhal bulunamadı. 
O zaman hatıriandı ki b ir :zatın evinric 32 tane kcdisi. 

vardır. Kendisine haber yo.J1andı, Kedilerinden bir tane
si para mukabilinde istendi. Fakat adam: 

- Kedilcrim canundan kıymetlidir, diyerek reddet'ti. 

Ankaraya giden ecnebi de Ankara kedisi bul31"Jldaın 
me.:nleketine dönm~§ oldu. 

iSTER İNAN i~TER İN ANMA! 

ı 

(Devamı JJ inci sayfada) 1'------------------------·--------------------------J 

r-
Sözün Kısas 

Cennetteki Eşrefin 
Ruhuna açık meklııP 

._ _____ lamet Ha~JOf 

Büyük üstad, 
Bil'i'yıorum ki sen; ölmeden 

' 

veı: 

cTabiat eylemiştir mayei eınr, 

cHarap oldu vücudüm aleıJl tıC 

cCihana hasta geldim, hasta ~· 
rı 

c Uyıuşmam cenınetin de korkıt 
}l 

Demiştin .. Ama ben senin er 
da cennetin abü havasile iJXlt 
bilıniş olmanı düşündüm. 

Açuk mektubumun açık za 
cCennetteki Eşrefın ruh~' 

mektup» adresini ya:zxhın. •. , 
Büyük üstad, belki bu dtJ11 

telerini öbür dünyada otk011 

Belki de okursunuz. Ben her 
mali de düşündüğüm içindir ttı 
tubu ya7..mak mecburiyetini lll .n 

Dün çtkan İstanbul gazt: ' r 
de bir haber vardı. senill ~rı 
taşını çalmışlar .. Eğer bunU b r. 
ilkinci defa söylemiş oldu~ul11 ~ 
lll müteessir olmazsın. Eger 
san da gene müteessir olma .. 

Gerçi sen, , 
- istemem ben fatiha, te" 

l. 

e 
sınl'ar taşımı!. • . { 
Derniştin ama, istemedigıP ı ti· 

okumayanlar, çalmnmaları'l'lı · 
taşını çalmıŞlar. 

Müteessir olma dedim, gene 
sir olma diyorum .. Hatta sıııı 
nun olmalısın bile derim. P~ 
nin gfbi o diyarda bulunup 'ta 
da mezarının yeri bili.nıneYeJl• 
hangi kaldırırnda çiğnenildigı 
miyen ~aha kimler, kimler '~ 
Büyük Üstad, bunların arasın 
benim değil, senin de üstadi 

çok. d ""Jl) 
Bu ciünyadakiler, sizin ı:. }1 

re karşı öyıle 15.kayttırlar kı. 
oraya gidenin burada bir do; 
anılır, ne de mezarı var ırıı l 
mudur? Nerededir? Ne oımoŞ t 
nılıp sorulur.. 1' a 

Hiç değılse senin mezarını 1 
bilenler çıktı. Ve taşının çalı 
dıuğunu söylediler. . 

Hani bir tarihte ne demiştııı 
cVakit, fırsat gözetir şabı cih, 
cTutar elbette elinden kaçB111

' 

cGene sahip olur inşallah• 
cMısırın kaldı elinde koçanır 
Taşın gitmiş, ama mezarını~ 

li ya .. Belki bir taş yaptırnca 
yır çıkar! Jl 

fsıııet 

- -· . . ~-·- . ·-· ' -·~ 
Biliyor musun'!!; 

ı - Kan1ı ve zalim bir )lil 

olan İngiltere Krah 6 inci }'l 
kmda opera yazıan kimdir? 

2 - ı 5 7 ı de Osmanlı doJ'l~J'I 
yapılan Lepante deniz harbı ı 
yük bir şöhret 1kazanan ispB 
nera li kimdir? Hangi taribte 
tür?. . , 

3 - Loon şehri nerededı!' 

( Cevapfııtl ) 

* ,_~ 

(Dünkü sunllerin ce~P fo 
- Macar Kralı Sarnuel tJ11 

den 1 044 e kadar krallık e 
2 - İkınci Katerinin sD 

Prenses Za11bovdur. Kral l' 
nında ölmüştür. IL' 

3 - Volga nehrinin uztlfl 
kilometredir. / 
---·- ·- .. ·---- ' __.... 
Çekoslovakgada {ı:r 
mısırlarda altın bıı t 

P - .. . . . batııt rag unıversıtesı ne . ıı 

ı d f "I . d bil> geçen er e en a e.mın ~ e bıl 
retler uyandıran bır keşı~t çe~ 
tur. Enstitü profesörlerı ti' 
yanın şark ınıntakasında ye ·ıl 

"' \) ı 
sırlarda altın bulundugun 11 müşlerdir. Yapılan tecrübe~~~~ 
mısır içinde bir m i' ~ eı.ı 
lunduğun u İlibat et ı. .ır· ıtl 
den !onra bütün \cövliiler 
rneğe başlamış 

• 



İŞLERi SARPA SARIYOR ______________ _: __________ . _____________________ __ İSPANYA 
• 
spanyol sahillerini 

ab ukas düşünülüyor 
Alman gazeteleri Fas hakkındaki haberler üzerine 

Fransızlara şiddetle hücuma başladılar 
lr~aris, 1 O.-: Jurnal gazetesimn Lon·ı Alman, İtalyan cevabı ye Ru:'lnr Ileri ~yaklar altına a~ıy~.. .. .. . 
... mu!habırı İngiliz hükfunetinin İs~ Moskova 1 O (AA.) - Izvestıya ga- lspany.n~ İng0ız gonullusü 
... nya Sahil ' · · • lelın 

1 1 
. ve buduUarının bilfiil bey zetesine göre İtalya ıle Almanya ta - . gıdcmıyccck 

le .le bır ab1uka altına alınmasını rafından gönüllü gönderilmesinin Londra, 10 (AA.) - Gelecek haf· 
nı:: eden ~bir ıko~trol planı hazırla - men'i hakkıJ:da verilen cevablar b.u tadan i~~b~r~~ İngil_iz tebaasında olan-

Umum müdür muavini 
istifa etti, bir memur 

tevkif edildi 
Ankara, 10 (Hususi) - Ziraat 

Bankası Umum Müdür muavini Suphi 
istifa etmiftir. Banka muamelat me-
murlarından biri de tevkif edilmiştir. 
Daha bazı tebeddülat olması ihtimali 
de vardır. 

Bu tebeddülatın Ziraat Bankası 
muamelatından olmayıp bu zevatın 
şahsi vaziyetle.ri dalayısile olduğu tah
min edilmektedir. 

dldugunu bıldhiyor. iki devletin lspanyaya daha fazla mu- ların gonullu sıfatile İspanyaya (ı · 
ı.ras ~:a ... ~o- Dütı Eden ile Corbin dahale etmek istediklerini göstermek- demi~e<_'€kleri bildirihnektedir. Hava vekaleti 
· 

1 
oglcden sonra )"apılan gö - tedir. Asıler Muvaffak Olamadılar 

.a:~ erden halihazırda Fas su,. İzvestiya diyor ki: Madrid 10 (AA.) - Havas ajan· •hd d•J • 

.ngil a dbu~unınak.a olan Fransız V~ Yalnız İspanyada değil Fasta da as· sının muhabiri bildiriyor: ı as e ı mıyor 
Jlr ~il enız kuvvetlerinin her hangi k eri ve sivil idareler tamamile ecnebi yedi gündenberi devam eden şid- Ankara, 1 O (Hususi) - Hava V e-
arı ş ih~ ~e t~iki mesaide bulunma - müdahalecilerinin ve bilhassa A1man- detli muharebeler Madrid müdafaası- kaleti ihdas edileceği yolundaki haber-
Ur. ımalı mevzuu bahsedilmiş - lann ellerine geçi~;>r·.. ,. . nı sarsamamıştır. Madrid ile Escuriel ler teeyyüt etmemektedir. Bu habe-

Alınnnı Almanlar Fnsta ussub.ahrıler tesıs arasındaki yol gerçJ kes'ilmiştir, fakat rin, teşkili düşünülen bir hava kuman-
Berlı'n 1atı0 n Fransızlam biicuma cdcceklcnnış L _ k 1 d ı ~ d 1 Id ~u anlaşılıyor , (AA ) M . 

1 0 
A.A \ _ ın· transı'geant ıuaş a bir yol, daha uzun o masına an ıgın an ga at o ug .. . . · 

n k · · - atbuat, Al - Parıs, ( ' ı • d t kk 1 b ıt'aların İs t . R b t'da. n istihbar ediyoc: ırağmen, Sierra de Guadarrama'da Dahiliye V eka etın e ~u eşe ı ır 
naları dola ı.n panyol Fas'ına çık- gaze esı a a k ı k b · · b k nun pro Y il F Al ' ıs· p"'•ıyol Fasının muhtelif mevzi alan milisierin iaşesi için u - omisyon unun ıçın ır a -

yapt.ıw ıs e ransız gazeteleri - manya .,.. . . k"l · 
e etrne'l.+~ ... ~eşıiyata şiddetle mukabe- noktalannda üssübahriler tesis etmek ~anılmaktadır. ıesı hazırlayarak Başve a ~te v.7rmış-

Voik' ""~ır. tasavvurunC!adır. Madridin, bugün daha geniş bir ne- ti. Hazerde ve seferde vazıfe go~ecek 
1 

ti: ~ Beobalı:te.r gazetesi diyor 1 - Sıcll - İfni'de, burada denizaltı· fes alarak istikbale emniyet]~ baktığı olan hava müdafaa komutanlıgının 
Dünya etk"' lar için bir üssülhareke vücu~a geti·- söylenilebilir. muhtelif sahalardaki çalışmaların na· 

P. ikierin ;rı um~miyes'i~de'kd ger- rilecek ,-e otuz bine yakın efrad ile hi· Ingilterenin Yeni T~ehbüsü zımı olacakbr. 
şimdi: \'Şemesıne mani olmak maye edilecektir. . . . Londra 10 (A.A.) -Ingiltere hü- --------

larbe ıı.. ... ~. e Alı:nanlarm Fasta bir 2 -Deniz tayyarelerı ıçın Plage k.. . b - p . R B ı· Denı·zyollarının ~~ı d ' .. . n ek .. "l l!metı, ugun arıs, . oma, er ın, 
\Jl' ransız g a ıklan iddia ediliyor. Blanche da vucuda getırı ec ussu- L' b M k dak' .. ·n · 

:ı allar a~~etccilerinin 'icad ettiği hateke Rio - de - O ro arazisinde ka in- ız ~:ı dve d·~ ?s talov~ ı rnkumessı erık· yenı• vapUr lari 
(. kadar be ~a~ca tertib edilmiştir ve dir tn e go n er ıgı ınıatta arışmama 
~Zad ıeşıJenilen Fransız zekasile bi~ 3 - Bir üssülhar.eke de ViUa • Cis- komitesinin salahiyetini lspanyaya gö~ 

Fııı etındktedir. neros'da vücuda get'irilecektit. Bura- ınüllü, asker ve harp levazımı girmesi-
Paris, 

1 
Onsı(~nAnn nıuknbelesi sını general Franko Almanyanın em· ni de kontrol edebilecek bir şekilde 

an kıt'ala · .) - Bir kaç gazete rlne funfıdc kılrnıst.ır. tevsi ve mez'kur komitenin bütün İs-
. leri ~~~ . İspanyol Fasma 1\les'~l kim? panya liman ve hudutlarını nezaret al-

13 e. ediyor. estnı tekrar mevzuu Vaşington, 10 (AA) -İspanya ve tında bulundurması teklifini yapmış-
Petıt Parisien di . Fastaki vaziyet bütün Amerika mat- tır. 

ansa C Yor kı: buatını meşgul. ediyor. Dün akşam çı- Madrid 10 (A.A.) -Milli müda-
İspa' ezayir ve Fastaki kıt'ala· kan gazetelerin baş makaleleri İtalva f 1 .. b'ld' · 

nyoı Fas . • aa mec ısı ı ınyor: 

Yeni vapurlar gelecek sene 
teslim edilecek 

Ankara, 10 ( Hususi) -De· 
niz yollan tarafından Krup mü
essesesine ısmarlanan 6 vapur ~38 yı· 
lı zarfında ikişer, üçer aylık fasılalar· 
la teslim edileceklerdir. Vapurlardan 
üçü üçer bin, üçü de 1700 tonluktur. 

Cezayirde olan bitenler 
e Alman- japon 

anlaşması 
e Alman diplomasisinin 

faaliyeti 
Y az;an: Selim Ra gıp 

B ir hayıli zaman var ki Cezayir
de derin bir huzursuzluk göze 

çarpıyur. Fransız himayesi altında 
mahmi bir memleket olarak idare edi· 
Ien o koca Cezayir, hakikaite en sert 
muameteye ta'bi twtuluyor. icabında 
muharebenin en ön safına sevkedilen 
eVlatları, sulh 2amanında, en basit va
tandaşlık haklarından bile mahrum bı 
rakılıyor. Böyle bir vaziyette, Ceza · 
virin ve Cezayirlilerin sağdan, soldan 
yapılo.cok şu veya bu propagandaya 
kapılmaları kadar tabüne olabilir! Ni
tekim bu güzel mcm'le'kette bir müd • 
detienbcri göze çarpan huzursuzluk ta 
iş'te bundan doğmuştur. Esasen lxıştan 
başa fakir olan insanrrarına, sırtların • 
dan çı'kanlamıyacak, vücutlarından 
ayrılarnıyacak bir chram gibi yapışnn 
komüni:mn de, arizi bir dert değil, ta
bii bLr mide tezahürü gibi gelmiş ve 
kapkara kanaıtlaronı bu biçare insan
ların üzerine sarıld himayetkar bir ce
nahmış gibi germiştir. Son zamonda 
şimali Afriika Yıldızı, Afrika Müslü -
manları .istikliM bülteıni gibi ııaınlar aL 
tında çıkan gazeteler, Fransız emper · 
yalizminin verrnek istemediği hakkı 
alınak vaadile ortaya atılınış sahte 
şampiyonllardır ki biçare Cezayirliler, 
bunllara, denize düşen YJ.lana sarılır 
kabiUnden san1mışlardır. 

uyor. İn 
1
• • ı~ın yanı başmda bu- ile A'lrnanyanm bu ışrle mes'ul oldu • k d h b g liz fılo d ~ .. 

1
.. la Aravaça mınta asın a mu are e 

1ıı ar·k ci su aima Cebelü .. - gunu ooy uyor r. 'dd 1 
ı nya ~~~~~ dolaşıyor. Eğer Al .. - The News yazıyor: dün bütün gece ve bu sabah şı et e 

.. e kuvv "<:..~ıkeli oyunda devam e • Bu işde kargaşalık çıkarmak iste .. devam etmiştir. Alman kıtaatı ağır za-
lC' karşıs: ve şiddetli bir muka • :yen biri varsa o da Hitler'dir. Hitler yiata uğradığından hücumlar hafifle-o 
~ üç senedenberi beynelmilel muahede - mektedir. 

Bundan başka DenizyoTiarı için 3, 
Akay için 2, lzmir için de 2 vapur da
ha inşası için müzakereler yapılmak
tadır. 

Vaziyetin t€h'likesini anlıyan Leoıı 
Blum hükfuneti, kendisi için kaybol -
mak teh1ikesini gösteren bu mağdur 
insanlara bir parça teselli verebilmek 
için bir kanun taslağı vücuda getir -
miştir. Fakat bu kanun karşısında, 
yerliye yerlilik hakkmı dahi vermiyen 
ve onu seçmek ve seçilmek gibi en ta
bii haldardan mahrum edenler, bu de
fa insanUık namına, bu adamlara in -
san hakkı vermek isiiyen yeni kanuna 
kar§ı da ayak dir-emiye başllamışlar -
dır. 

F'ransa, bugün, dünyanın en çok nıüs 
lüman üzerinde hüküm süren bir c:ın· 
peryalistidir. Fakat bu diktatörlüğü, 
medeniyet ve adalet narnma icra ct • 
tiğini iddia eder . Stn ~ aı casusluğa 

karşı kanun 
\lınan d 

• 
nı ye 

•• es s aza u 

Harı:buki o F.ransa, bütün dünyays 
hu'kuku beşer beyannamesini neşıeı 
miş olan mem1ekettir. Buna mukabil, 
bu asında üç buçuk insandan en tabi~ 
hak~brını esir~. Bun!laTı nasü telit 
etmek mıüm!kündür. b Ya a sınai casuslukta 

Jl ulunan asılacak 
Berlin 10 ( -
le '- ' A.A.) - Yakında n eş-
ce~ ceza k 

Krala ve Erkanı Harbiyeye. 
a:t salahiyet1er kabineye ' 

verildi 
, :a b le h anununda sınai casus-

}ll! , k 1 a valde h.iyan t' ta · Roma 10 (A.A.) - Bakanlar 

Bir komiser müsadere edilen bir tabaneayı muayene 
ederken tabanca ateş aldı ve çıkan 

kurşun bir komiseri öldürdü 

* J apmıya ne Almanya arasmda son 
yapılan an1aşna, İngiltere, Fransa ve 

Sovyet Rusyada 
Alman·J muhakka'k ki de

rin bir tesir yap-
tl ra tel~kki . f" ı va nıye ~ 

u lukl .. edılmekte ve bu nevi cır meclisi bugünkü toplantısında hü- Evvelki gün polis ikinci şube mü -
ldır. ars ıçı~ idam cezası konulmak· kumete harbi idare ve bitaraflık dürlüğünde müessif bir kaza olmuş, 
tısadi ınaı casusluğa memle'ket halinde takip edilecek hattı ha- bu kaza neticesinde de birinci komi • 

ı bir Ja~ına ait mahrem işlerin ecne- reketi tesbit salahiyetle.rjni bıra- serlerden Hikmet ölmüştür. Zabıta 
lüll . cv ete bildirilmesi plan ve for-1 kan kanun layİhasını tasvip etmi~ bundan bir iki gün evvel Beyoglunda 
.t h:~n 1çalınınası ve ~aliyet fiatına tir. Bu kanunu tavzih eden hiç bir İmam sokai,'lilda Bozöyüklü Ali Os -

~ın ifşası dahildir. şey neşredilmemiştir. Ancak bu- man isminde birinin üzerinde bir mav· 
Bir k fl nun bugünkü beynelmilel siyaset zer tabaneası bulmuş, Bu tabanca ikin· 

L a ı e Çıg altmda kaldi ile hiç bir alakası olmadığı temin ci şube müdürlüğüne götürü~müştür. 
Ucezn 11 (A A.) n·· ••t• d']. r Sura k' .... _. . b bı·rı'nc· kısım kom'iserle rinde k ·~ ort kanton go u e ı ıyo · .. sı var ı mevzuu ha- J...Kıncı şu e ı -
ı bir a?"tnaga giden kafilenin bir his salahiyeller şimdiye kadar kıs- rindc:ı Nuri tabaneayı muayene eder-

fo ların Çıg altında kalmıştır. Derhal ı men erkanı harbiyeye ve Krala a- ken tabanca birdenbire ateş almış, çı-
tı1l e ancak Y:rdım~ı .a koşutabi)miş ~se it bulunuyordu. kan kurşıtm tam bu esnada odaya giren 

e 1 erlerine U:. k_~ı kurtarılabilmiştir. • .... birinci korniser I!iKımetin karnma isa· 
~ ld r. olmuş nazamle bakılmal{- Bır kadın çocugunu bet etm~ir. Hikme't dcrbal Cerrahp:ı-

ln .--:- q~mi avlusuna bıraktı şa hastanesine kaldırı1nnş, yapılan a-

gılJz - İtalyan if lafı ve Dn ay. cvve~ !kocası ölen, hayafta y::ı.l-. mel'yetta barsak1nnnın yedi yerJndcn 
y . mz ve kımsesız kalan Ayse isminde bir delindiği görülm'Üş ve kendisini kur-

Atin ] unanıstan kadın bundan bir knç gü~ evvel bir ÇO- tarmak mün '{Ün olamamıştır. Hikmet 
t 'u an ~.. ? O ~u usi) - Gazeteler, cuk doğurmu~ur. Ay~e işç:'lik yaparak ölünce valt:ad~an müd~eiumumilik 

!J a ara ı uk~m tınin Ingiltere ile hal- hayatını ~azanan bir kadm olduğu içhı haberdar cdılmış ve tahkıkat evr kı 
/tl~ ndan nda ımza edilen Akdeniz itila- çocuk dogurunca kazanç kapılan ıı.::a-1 müdd"iumumi tarafından dikkats'z!ik 

t lt) r. memnun kaldığını yazmakta-1 panmış, kimse. b:' kadını çocuğile i~e t nctic::ıindc ölüme seb~biyet suçıl 
.. ..rı kabul elmemıştir. Kadın çocuğunu cünnumeşbut mnbkemcsıne seVkolun· 

btJ) ıı Ahlak . götürüp Darülil<:ezcye bırakmak is~- muş ur. 
b~ A k a SUlkast yapanlar miş, fakat kabul etmemi§lerdır. Bwıun Nur.ı.n..n dün yapılan muhak~sin-

çei' e bi~ .ar~~~O (Hususi) _Geçenler· üzerin~ çocuğu?u .F?lih caınün1n pen- dze bir çok şahitler dinlenrniş, bu ara· 
yet j • dırdır.ım ahlak 'k k cerelcrınden bırısının içine tcriketn· ·ş da tro hancanın yayının kırık oldUo<iu, 

jıı n ıçin k a suı ast yaptı·- ~. d' . a;;;ıı a ;n , ı ' 
kk Ya alnnan ~ebek 1 Aen ısı 5 ' Y ~s·ı;>a oradan ayrrlmış- bu yüzden kazanın önüne geçilcbilme-

" ır ~nda tahkikata deva~ ~ensupk;n tır. Fakat çocugun terlkedildiğini cami si inlk.fuıı bu1unmadığı anlaşıldığı, tn
şW 1 ed u huaustnki tahkikat o unkma d:- a,/.lusı:ndida oynı· ıyahn ~cuklar goımıiş· baDcanın müddeiumumilik takikat es-
aı.ı e ine 1 evra ı a n- ler gı ıp p:ı ıse aU\:r venni~lerd' ı d ik' d f d .. .:J"d • • • 

r. v ıahk e enmektedir. Yakında '. A i yaka1am .. . ır .. nasın a ı e a a muu eıumumının 
ler fl1 eıneye tevdi edilee k . ış ~~ yşey :). . ış muddeıwnu- huzurunda patladığı, fakat bir kazaya 

e tir mılıf!e sevketmıştır. bebi L ed' w. .. 1 ·1m· ıı• se y~ verm ıl!ı soy em ı§'ı.ır. 

anloşm tı. İngiliz1erc gr;. 
•---·- re bu anlaşma Ja 

Muhakerne kaza malıaninde eh1ivu
kuf tarafından tetk'ikat yapılması içln 
başka b!r güne bırak1lmış, komiser 
Nurinin gayri mevkuf olarak muhakc
me edilmesine karar verilmiştir. 

panyanın Uzak Şa'l'ktaki vaZ'iyetini 
(Devamı 15 inci sayfada) 

fSabahtan Sabaha ( 

Eski şairleri geçindiren devr!n 
veziı1eri idi. Yazdaklan kasideleri, 
düşürdükleri tarihleri yaldızlatır, 

çerçeveletir, kavuklarını basıp cüb
belerini foplıyarak huzura çıkar, cl, 
etek öper, yazılarını sunar ve caıze· 
lerini alıp giderlerdi. 

Nedirninden Bakisine, Nfı.bisinden 
Vasıfına kadar hemen bütün ~ski 
devjrlerin şiir (as) lan ya sara
yın ya vezir konaklarının caizesi ıle 
gcçınirlerdi Edebiyatı ecdide dev
rinde hiç bir kalem salıibi eseri ile 

, karnın.ı doyurduğunu iddia edemez. 
Üslad arın her biri vüksek maaslı w • 

bir devlet vazifesinde çalışarak ha· 
yatlaırmı temin etmişlerdir. 

Bunu pek tabii görmek lazımdı:. 
San'at ve edebiyat iddialarile orta
ya çıkanlar ya yüksek bir feragatle, 
malıturniyet içinde çalışırlar, yahud 
bu meslekle alakadar olmıyan ka -
zanç membala.rına başvurup hayat-

Caize! 
larını k-urtarırlar. 

Son zamanlarda eser sahibieri 
baş'ka bir yol tuttular. Yazdıkları ki· 
tabiara yiiksok bir fiat koyarak Maa 
rif Vekfıletine yolluyor ve peşinden 
bir arize sunup caizesini istiyorlardı. 
ESki dev.irlerin vezrr kahyalarından 
alınan aliyelerden hiç farkı olmıy~n 
bu tnsadduk ve tes e 'ül şeklı.mı ç ı. .. 
şükiır Maarıf Vekaleti iyi bir çare 
buldu. 

- ndan sonra muavenet tertibin -
den para isti.yenk: itab1arma fat 
ko~ madan Vekfılete gönderecek! r. 
'_'ekalet tetkik decek, eseri kıyımt
lı bulursa ken1:lisi bir fiat koyup bu 
kıymet üzerinden efiizesini vereceld 
Fikir, san'at, edebiyat iddialarHe 
kapı kapı dolaşıp yardım isteyen!cr 
için yüz kızartıcı bir ccvab. Eğer 
san'at, edebiyat böyle koltul< değn~
ği ile yiikselecekse çok yazık! 

Dürhan Calıit 
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SON POSTA 

,ca~~~--------------------------------~ iR A 1 
Emlak ve vergi 
Kaçakçılığı 
Haber vere'ller 

Bunlardan bir kısm:nın bu 
işi şantaj ôlarak yapbğı 

anlaşıJdı 

Metrfık emlak veya vergi kaçakçı
Lğını haber verenlere, eğer ihbarm 
doğru olduğu anlaşılırsa, kanunen ik
ramiye verilmektedir. Geçen yıl için
de bu kabilden gerek Vilayete, gerek
se defterdarlık ve milli emlak müdür
]üğür.e yüzlerce ihbar vaki olmuştur. 

İstanbulda 
Kaç köy birliği 
Teşkil edilecek 

Hükiimetçe köy birlikleri teşkili ' 
ka11unu layihası hazırlanırken bütün 
vilayetler de bu hususta tetkiklere baş
lamışlardır. 

Istanbul vilayetini teşkil eden Bey
o~u, Eyüp, Üsküdar, Bakırköy, Ça
talca, Silivri, Ş ile, Kartal, Yalova, S& 
rıyer kazalarma merbut olarak :H2 
köy vardır. 

lhb.ular üzerine usulen tahkikler 
yapılmıştır. Neticede bu ihbarların 

yüzde bqi bile sabit olmamıştır. Sala
hiyettar bir zat, dün bu hususta bir tır. 
muharririmize demiştir ki: 

Merkez ittihaz edilecek köye en 
çok beş kilometre dahilinde bulunan 
köyler bir idare altında birleştirilece

ğinden bu ci h et tetkik edilecektir. T et
kik neticesinde lstanbulda kaç köy 
birliği teşkil e~ileceği tesbit olanacak-

Kocasıni söven kadm 3 gün 
hapis yafacak 

- Bu nevi ihbarlardan bir kısmı, 
vaktile bulunduğu müesseselerden çı
karılan1ar tarafından yapılmakta
dır. Ekseriyetle v~gi kaçakçılığına a
ittir. Eğer kaçakçılık vaki ise, muhbir 

Geçenlerde 2 nci sulh ceza mah
kemesinde bu duruşma esnasında ko~ 
cası Alaeddin'e söven Fatma isminde-

bunu neden çalıştığı zaman değil de ki bir kadının duruşmasına. bugün ay-
6omadan haber veriyor? Ihbarların ni mahkemede devam olunmuş ve 
ekaerisinin sabit olmadığına göre bu fiil sabit görülerek kadın 3 gün hapse 
ihbarlarda az, çok şantaj kokusu var- mahkum edilmiştir. 

dır. O 
Emlak üzerine vaki olan ihbarların niversitede çay ziyafeti 

çoğu da buna benzemektedir. lhharna- Üniversite Rektörü Cemil Bilsel 
melerin bir çoğunda adres ve imza hi- her sene verdiği mutad çaylarını bu yıl 
le yoktur. veya uydurmadır. lmzasız- da önümüzdeki hafta içinde verecek
ları da vardır. Adres ve imzası olm ı· t' tT. 

yan ihbarnarnelere bakılmamaktadır. 1:3 çarşamba günü saat 17 de Ün i-
Bununla beraber ihbarın mahiyeti versite merasim salonunda Tıb F akl

doğru çıkarsa muhbirlerine kanunen 
lazım gelen ikramiyeleri verilmekte
dir. 

tesi son sınıfına, 14 perşembe günü 
Hukuk ve Edebiyat Fakülteleri son 
sınıflarına, 15 cuma günü Fen F akül-
tesi eczacı ve dişçi mektepleri son sı

Bir ha mal arkalığından nıflarına, 16 cumartesi günü de bü-

Doğan dava tün üniversitede geçen sene pek iyi 
Dördüncü asliye cezada harnallar derecede terfi ede~ talebeye birer çay 

arasında geçen garip bir hırsızlığın verilecek, Rektö~. tal~beyi alaka~ar .e
muhakemesi yapılmıştır. Hadise şu- den mevzular uzerınde kendılerıle 
\, konuşacaktır. 
ıour : 
1 ----------------------

Çorapçı hanında harnal Ali arkall- Sahte elektrik şirketi memuru 
ğmı bir kenara bırakmış ve iki dakika Evvelki gün müddeiumumiliğe bir 
eonra arkalıiJn bıra~tığı yerde olma- dolandırıcılık vak'ası gelmiştir. Vak'a 
dığını görmüştw. Alı arkalığını ara- şudur: 
makta iken harnal arkadaşlarından E tod ·sm· d b' d . . ro os ı ın e ır a am yanına 
Mehmedin sırtında kendı arkalıg"'ını C h't · · d b' k 1 k M' k . a ı ısmın e ır çocu a ara ısa 

görmüş ve derhal onu yakalıyarak bu "'1 K' k 1 kt 'ki · 1 · 
k ı ... _..ı ld ... og u ır orun e e rı e ış e yen ıma· 

ar a ıgı nercoen a ıgını sonnuc:ıtur ı· h · · · k d' · · 1 k 
•• •• Y • at anesıne gıtmış ve en ısının e e -

Mehmet bunu Zulfuden aldıg"'ını so··yle- 'k · k · Id ... · . trı şır etı memuru o ugunu, saatı 
mıı::: Dursun ve Hüseyin ı'smı'nde ı' kı' d V· • •• 1 • • F b · 

T• muayene e ecegını soy emıştır. a rı· 
hamalı da şahit göstermiştir. ka sahibi Kirkor kendisine saati gös-

Zülfü yakalanmış, Mehmetle bir- termiş Erotodos saati muayene ettik
lilde mahkemeye sevkolunmuştur. ten sonra: 

LBR 
Yurttaki 
Mektep adedi 
6653 e Çıktı 
Mekteplerimizde 13,964 

erkek 5,926 kadın muallim 
ve profesör çalışıyor 

-Başvelcalet istatistik umum mü
dürlüğü tarafından mufassal bir lcül~ 
tür istatistiği hazırlanmıştır. Bu ista· 
tistikte 1923 den 1935 senesine kadar 
olan ilk, orta ve yüksek tahsil vaziyeti 
uzun boylu ve hatasız surette tesbit e
dilmiştir. Bu istatistiğe göre, 19:34 -
1 !>:15 ders yılında 6402 ilk mektep, 
118 orta mektep, 68 lise, 14 muallim 
mektehi, 36 san•at ve teknik mektebi, 
15 üniversite ve yüksek mektep fa
kültesi dahil olmak üzere cem 'an 
G65:3 mektep vardır. 

Muallimlere gelince, ilk mektepler
de 1 0.~16 erkek, 4886 kadın, orta 
mekteplerde 1772 erkek, f>8~ kadın, 
liselerde 855 erkek, 189 kadın, mual
lim mekteplerinde 149 erkek 81 ka
dın, san 'at ve teknik okullarında :l75 
erkek 95 kadın, üniversite ile diğer 
yüksek mekteplerde 598 erkek 93 ka
dın olmak üze~e 19,890 mu~llim ve 
profesör vardır. 

Bu suretle memleketimizde bu se
ne içinde çalışan 13,964 erkek, 5926 
kadın öğretmen mevcuttur. 

Küçük zabıta 
Va!ı'aları 

Dün saat 1 :J de sabıkalılardan Ce
mil oğlu Piç Ahmet Balıkpazarında 
Osman kızı Ayşenin cebinden 4 adet 
mücevher. çahp kaçarken yakalanmış, 
müddeiumumiliğe verilmiştir. 

* Yenimahalle Kışla sokağında o
turan Mehmet oğlu Mustafa zabıtaya 
müracaatla Fermeneciler caddesi 57 
nurnarada oturan Osman oğlu Meh
met tarafından 28 lira, bir yük yatak 
vesair eşyasının çalındığını iddia et
miş, suçlu yakalanaraK tahkikata bas-
~nm~b~ ' 

* Dün saat 18 de sahıkalılardan 
Muammer Yenicami kemeri altından 
geçen ve Kuzguncukta oturan Emine
nin mantasunun cebinden 2 lirasını 
çalıp kaçarken yakalanmıştır. 

* Şişli Fırın sokağında yağ fabri
kasında makinist Aristidi çalışrnakta 
iken aıçrayan bir demir parçası yüzü
nü yakmış, Etfal hastanesine kaldırıl
rnıştır. 

---------------------------

Mehmedin arkalığı Zülfüden aldığı ta- - Sen cereyanı çalıyorsun, seni şi
hakkuk etmiş, fakat Zülfü arkalığa kayet edeceğim diye Kirkoru tehdit 
meşru bir şekilde sahip olduğunu is- etmiş ve rüşvet isteyen bir memur 
bat edememiştir. tavrı takınmıstu. Avrupa halfmda tetkikat . 

Mahkeme Zülfünün 1 ay hapsine Erotodos'un bu tavrından şüphe- Devlet Demiryolları Tarifeler Dai-
karar vermiş, Mehmedi beraet ettir- 1enen Kirkor onun hüviyet varakasını resi Müdürü Nakyeddin Avrupa hattı 
miştir. istemiş, Erotodos cehinden 935 yılına dokuzuncu işletme müdürlüğünde tet

Kurşun çalm1ş 
ait Nafia idaresi tarafından verilmiş kikat yapmaktadır. Bugün Edirneye gi 
elektrik tesisatı yapabilmek ehliyetini derek orada da meşgul olacaktır. 

Tavukpazarında oturan Alaeddin gösteren bir v~sika ~braz etmiştir. Tarifeler üzerinde meşgul olan ve 
Çarşıkapıda Çorlu medresesinden 20 ... ~~nun üz:rıne Kırkor «sen memur hatta bundan evveline ait safahatı 
kilo kurşun çalmış, 3 üncü sulh ceza degılsın» deyın~e Er?todos hemen o- gözden geçiren Nakyeddin tetkikatı 

hk . 1 h radan sıvışmak ıstemışse de derhal ya- da V k"'l t b' r verecek-ma emesınce ay apis cezasına .. . .. tonun e a e e ır rapo 
mahkum olmuştur. ~alanmış ve muddeıumumıliğe se~ko- tir. Yeni hatta hazirandan i,tibaren 

------------· _ unmuştur.. tenznatlı tarife tatbikatma geçilece-
Hadisenın muhakemesi cürmü meş- v • d k- :ı tetkı'kat . gın en o zamana aaar aona 

hud mahkerne!ınde yapılmış bir şahi- · t 'l"'t 'kt 1 tesbı't d'l . . . . . . .. . ermış ve enzı a mı ar e ı • 
dın celbı ıçın ıkı gun sonraya talık o- • 1 kt 
lunmuştur. l1llf 0 aca ır. 

Hatta çalıştırılan ecnebf memurlar 
Iplik buhranr meselesi bu ayaonuna kadar vazifeleri ba,ında 

İktısat Vekaleti tarafından bir ara bulundurulacaktır. 
piyasada zuhur eden iplik buhranını -··••••••••••-•n•u••oo•• .......... -. __ 

TAKVIM 
2 inci KANUN 

Rumt sene 
11 

Arab! aene 
186~ 1366 - -1 ci Kanun Resınl sene K88Jm 
29 1ij37 65 

halle memur edilmiş bulunan Uyuştu- Ev idaresi ve TUrkçe dersleri 
rucu Ma.ddeler ln.h~sar İdaresi b~ ~~- Şitli HalkevinClen: 
k.ıntı!ı gıdermek. ıçın peyderpey ıplık Ev idaresi, Türkçe ve piyano ders-
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Bursalılartn senelik 
k~ n gr esi 

Dün saat 1 O da Eminönü Halkevi 
salonunda Bursa kız • Bursa erkek li
aderiııden yet~enler Kurumu senelik 
.kongresini aktetmiştir. . 

Kongrede İstanbul üniversitesinde 
okuyan Sursalı gençler ve hayata a
tılmı~ bir çok Bursalı 'bulunmuştur. 

Kongre başkanlığına hukuk tale
belerinden Şahin seçildi. Mühendis
den Avni ikinci başkan, ve Felsefe· 
den Pertev, ve Şe"ki sekreter oldular. 

Ilk iş olarak eski hey'eti idarenin 
bu yıllık raporu okundu. 

Bunu müteakıp ruzname mucibin
ce dilekierin rnünakaşasına geçildi. 
Davut, Kurumun isminin ihtisar edile
tek yalnız (cBursa liselerinden yeti~en
ler Kurumu» olmasını teklif etti. Aza
dan Avni ismin değiştirilmesinin ni
zamnamenin tadili meselesi olduğunu 
ve bu işin bugünkü kongrenin salahi
yeti haricinde bulunduğunu ileri sür
dü. Ali Rıza, Sursalılar yurdunun bir 
an evvel açılmasını bu husus için Bur
sa lisesi müdirile temasa geçilmesini 
teklif etti. 

Etem, Kurban bayramında Bursa· 
ya bir gezinti yapılmasını ileri sürdü. 
Bütün bu teklifierin imkan nisbetin
de temin edilmesine karar verildi. 

Bundan sonra yeni idare hey'eti
nin intihabına geçildi. lntihap netice
sinde eski idare hey'eti reisi Nuri E
rim, Lutfü, Merih Mustafa, Avni 
Bayan Ferdiye, Pertev idare hey'etine 
seçildiler. Teftiş hey' etine de Cemal, 
Şükran, Etem seçildiler. İdare hey'eti 
de kendi arasında Nuri Erimi Ba~kan 
seçti. 

Amerikalılar kemik alıyorlar 
Amerika firmalarından bir kaçı 

memleketimizden külliyetli miktarda 
kemik satın almağa talib olmuştur. 
Yalnız bu kemikterin her şeyden ev
vel çürümemesini ve bozulmamasını 
temin etmek lazım gelmektedir. Ame
rikalıların yaptıkları bu teklif leemik 
ticaretimizi canlandıra.cak mahiyette 
görüldüğünden kemiklerimizin bozul
mamasını temin edecek imkanlar a
ranmağa · ba~~nmıştır. Her şeyden ev
vel kemikleri muhafaza edecek bir 
müessese bulunacaktır. 

bı.neuı Btltdıııtsi 

ŞchirTıyatrosu 

Halk O pereti 
Bu akşam 
saat 21 de 

Zozo Dalmasın 
iştirakile 

INAYILI!A 

Şehir rıyatrosu 

Tepebaşı 

dram kısmında 
oyuq yoktur. -

Fransız tiyatrolin 
Operet kısmında 

akşam saat 20.30 da 

LÜKÜS HAYAT 

Yann akşam AZAK Slnem•••nde 

B.. ..kd de •eb uyu ere 1 

iki ev yandı 
Büyükdere Saman sokaktB 

şır Mehmedin bekçi olarak 
ev ile ayni eve bitişik müveıı' 
2inin bekçi olarak oturduğu 
dün sabah saat 5 de ateş çıkJ1l1fo 
kisi de yandıktan sonra 
tür. 

Evler sigortasızdır. Azize 
bir kadına aittir. Tahkikat 
tadır. 

Belediye vergileri 
Belediyece, tahsil işlerinin 

maması ve helediye 
haliyeleri içinde mükelleflerdeli 
bilmesi için tahsil şube 
rin daimi surette takip olu 
rarlaştırılmıştır. .

1 Belediye mürakıpları, tah51•
1 
~a 

lerinin tahakkuka nazaran tah• al ve 
eelerini vesair muamelelerini 
ve tesbit etmektedirler. BundB11 bir 
da para cezalarının her kaza~d.er. 
edilecek ceza memurlukları .. ~ lik 
alınması da muvafık görülrnll~ ır. 
tarz, halen Beyoğlu kayrnai ,V 
da tatbik edilmekte olup, rnÜ j ara 
tice verdiğinden diğer kazalar• !lg . 
mil edilmiştir. dığı 

oıtı ~u Bir karyola h1rs1z1 mahk di tlar 

On gün evvel Kapalı çarşı··~ 
ri isminde bir mohilyecinin diJ 
na girerek karyola topuzu, ~ i 
bası vesair eşya çalan İlyas. h.• cı Ele~ 
ki duruşma Sul~anahn:ıet ıkı;Je ~d 
ceza mahkemesınde bır ce ls ,ı ltül 

rilmiştir. Suçlu hırsızlığını il'\· ad i 
ğinden 2 ay 27 gün hapse "'.:dik 

~~!!~·-·-----·-·· .. ·-~·· 

RA[()~::. 
Bugünkü Progr"1e~ 

ll İkincikinon 193'7 

İSTANBUL 
öcıe neşriyatı: 

50 
iş 

12.30: Plakla Türk muslkJ.sJ. 1~· . Yet 
d1s. 13.05: Plakla hafif müzik. ısJ'· kle 
telif pl~ neşrlyatL \'e 

Akşam neşriyatı: 
0
. (' tle 

18.30: Plakla dans muslk.is1. 19·3 ~ lesi 
ıara masal: İ. Galib tarafından. ;/~in 
ve arkadaşları taratmdan Türk ~uk 
halk şarkıları. 20.30: Safiye ve ·.~ .. 

- b-'ı ~ ... ra tarafından Türk muslldsl ve ~tt> ~ 

21: Saat Ayarı ve Şehir Tiyatrosu ";/.nı 
tarafından bir temsil. 22: Ajans -.e ~: 
berlerl. 22.30: Plakla sololar. ~ 

Yarınki prorr• 
12 İkincikanun 1937 

İSTANBUL ta 
ötıe neşriyatı: so· l 

12.30: Plftkla Türk muslkls1. 12· : ıe 
dts. 13.05: Plak.ia hafif müzik. ısJ' 
telif plak neşrlyatı. 
Akşam neşriyatı: sO· 
18,30: Plilkla dans musiklsl, 19, 

ferans: Doktor Fahrettin Kerhll 
20: Vedia Rıza ve arkadaşları 

Türk muslk.isl ve halk şarkılat1• 
mal KamU ve arkadaşları ta ~ 

muslkisl ve halk şarkıları, 21: gııll 
Şehlr tiyatrosu operet kısmı 
temsil, 22: Ajans ve borsa 
Plilkla sololar. 

Niğde Belediye Riyasetinden : 

1 
2 25 28 12 
7 2:) 6 

40 
39 

sıparış etmektedir. . • lerine başlanmıştır. Kaydedilenlerİlı ve 
Idare, 27 nurnaraya kadar sıparış di"' er isteklilerin müracaatları. 1 nur. 

yapmakta ve teklif kabul etmektedir. ::g:..;;;.~~~;.;;;;;·~-------------------------~-·~-:: ~ 

Niicle ,ehrinin Nafia V ekiletinden muaaddak proje mucibiıı~ 
cak elektrik te.isatı kapalı zarf usulile münakuaya konulmUf 
pzetesinin 18/22, 26/11/936 ve Son Potta gazetesinin 24, 2& 
3/12/936 ve Ulus gazetesinin 2, 7, 12, 17/11/936 tarihli .... u •• .....

lin «tirilmit ise de talip zubur etmediğinden evvelce ilin oluna~ te 
resinde 18/12/936 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla ~:,., 
ceğinden talip olanların Niğde belediye riyasetine müracaatları 1 

On<Jan yukarıki numaraların idhali Tlrk IDkıiAbıada terakkı· bamıeıet' serbest bırakılmıştır. Bu bahis üzerin- Cl ':,) 
de lktısat Vekili Celal Bayarın vaziye- BüyUk Milli film ,.... 
ti aydınlatıcı izahatı beklenmektedir. 

o·ıd Ikindi Akşam Yatsı 

~ · 
u. s. u. ;;,, o. ~ 1 o. ı::. 7 22 9 47 ı~ - 1 Ö8 

ı. 12 22 14 .J7 16 59 18 S6 



1 1 lkincikfuıun 

MEMLEKET HABERLERi 
Mardinde imar işleri 

h. h! devrin ihmali yüziinden harap lıalan 
ırde belediye ilk imar faaliyetine başladı 

li~bd_arlığı karşısinda kalan Mardin belediyesi ufak 
Fe u;lerle şehirde halkın sıhhatini koruyacak ve 

re ahını temin edecek teşebbüslere girişti 

.... 

v1ardin, (H A Mardinden bir ı5rünilf 
•i ve lak d~s.usı) - Eski devrio idarei hususiyeye •atılmıştır. 
Mard' ay ısıle harap bir hale ge- Buna mukabil ~ehrin ortasındaki 

ın tarzı in · ·ba · d halk · t' bir ort şası ıtı rıle lama· Cumhuriyet meydanın a ın ıs ı-
d 

a zaman h · · b' ,_ .. r. Sokak I şe rı manzarası fadesi için ufak ve temız ır par5. vu· 

likleri içi ;r çok dardır. Öyle ki, cuda getirilmiştir. 
ir. Ve b~ .~n ancak iki insan ge- İki yerde umumi helalar yaptırtl
addesi ~ukçe addolunacak tek ınış, cadde üzerinCleki dükkanlar göze 
arazi 0v~~r. ~lediye sınırı için- güzel görünür bir 'ekilde tamİT edil

dl ~gi suret\ ar a~ızalıdır ki, şehrin miştir. 
dığından e 1&enışlemesine müsait Ayni caddede ufak istimlakler ile 

ıt ev er ·· ·· k b d'"' 
pU hal şehrin ın .. ustuste yapılmış- gidip gelmeyi kolaylaştıraca ve e ıı 
tıar işleri ustakbel genişleme görünüşü arttıracak bir takım pürüz-

ne rrıani teşkil etmekte- ler, ortadan kaldırılmıştır. Bu cadde-
ıehrin 

8 
. nin büyük bir kısmı parke dö~nmiş, 

i de y~k::~ıy~~ çok sıkıntılı ve ve üzerinde asri bir Halkevi kurulmuş-
. Elektrik olrnadı<r ı_ıı:blağa bağlı- tur. 

nden acilen .. g dgıbı mali darlık Eski ve eksik zabıtai belediye tali-
'lüldür. vucu a getirilmesi de matnamelerinden yerine İstanbul zabı-

G. Antep lise 
binası istiyor 

Lisede talebe miktan bu 
yıl 750 ye yaklaşb 

Nazilli fabrikası yanında yük selen memur apartımanları 

Nazilli pamuklu kombinasında 
makinelerin montajma başiand 

Daha şimdiden burada yerleşen fabrika memurlan 

Antep, (Hususi) - Manevi cep- . 
heei cidden kuvvetli olan Antep lisesi 
maalesef iyi ve mükemmel bir bina
dan mahrumdur. Şehirde mevcut bina· 
lardan hiç biTi ihtiyacı karşılamamak
ta, pu yüzden liseli talebe büyük bir 
sılantı çekmektedir. Geniş, fakat gay· 
rimuntazam bir avluda kurulmu~ olan 
şimdiki binalar daha ziyade bir evi an· dırmaktadır. Çok dar, ra tıp ve gayri gece toplantıları i!e Nazillide ne ş' e uyandırdılar 
muntazamdır. Daha fenası yatak ve Nazilli (Hususi) _ ş h · · d ı p ki k b' d h · 'd 
Y
em kh la k k 1 e rımız e amu u om ması a a şımdı en 

e ane o ra ayrı ayrı ısımara yapılmakta olan pam\l~lu k b' . . . ayrılan bu iki bina birbirinden üç yüz . f 
1
. . d om ması- Nazıllıdeka hayatı canlandırmıştır. Fab 

. nın ınşaat aa ıyetı evam etmekte- . .. 
metra m.esa.fe ıle ayrıdır. dir. lık parti olarak gelen makineler- nka henuz tamamlanmadığı halde me· 

55 bm nüfusu olan şehrin böyle den bir kısmının montaJ'ına ha 1 • murlnrın bir kısmı gelmiş bulunmakta· 
~ .. ' b' li · al'k • ş an gayrı~usaıt ır se bınasına m ı O· mıştır. Fabrikanın inşaatı önümü d dır. Bu memurların burada yaptıkları 

lufu cıdden bir çok münevverlerimizi ki yılın teşrinlerinde tamamen b't~ ~) .. · ed ı ırı • gece toplantıları muhitte büyük bir 
mute~ssır ecek mahiyettedir. miş olacaktır. Lıseye halkın gösterdiği rağbet se- ---------·-·canlılık ve neş'e uyandırmıııtır. 
neden aeneye artmaktadır. 933 de 11 Müfekaif/er J K J 
( 400) olan talebe mevcudu bu sene 1 ara s u arı mızda 
750 ye yaklaşmıştır. Iki sene sonra bu Kasabası " avianan ecnebi 

Taraklıda kömü~ün kilosu balıkçılar 
20 para, koyun et1 25 kuruş 

Taraklı (Huı:;usi)- Yeşil Taraklıda Gümrük memurları tarafın· 
her şey ucuzdur. Meyva, sebze, 0~~~· dan yakalanarak Keşctna 
kömür fiatları çok düşüktür. Kömlırun • • • 
kilosu yirmi paradır. Süt, yoğurt, yu- getırıldıler 
murta mebzuldür. Koyun eti yirmi beş Keşan, (Hususi) - Evvelki gün 
kuruşadır. Evlerin kirası :1 - 1 liradır. kabotaj kanununa aykırı olarak ka 
Kasab~nın su derdi de bu sene hallo • ra sularımazda balı kavlavan 4 Yunan· 
lunnıak üzeredir. Macar mühendis lı balıkçı yakalanmıştır. ~ 
Pauol tarafından yapılan 1 8.5(j,) liralık Enez sahilinin Dragudina mevkii
proje Yekalete gönderilmiştir. Boru ne bin mil mesafede kara sularımızda 
paramız da hazırdır. Vali Hamid Os - 4 Yunanlı balıkçı kayığının dolaştığı 
kay istasyona olan yollarımı~ yaptır- nı haber alan gümrük muhafaza me· 
mıştır. murları matörleri ile üzerlerine git

1' tai belediye talimatnamesinin eaasları 
ae ır dariığı k k b 1 d 1 k f 1 b ·· Gaziantep lisesinde okuyan 
lk çalıı:rna h arş_ısında belediye- a u e i ere ırın ar u esasa gore 

T ed f d"l 1 K k' Hataylı gençler 

Bu şayanı hayret ucuzluk yüzün- miş, bunlardan üçü kaçmış, yalnız .{' 
den T araklıya HMütekaitler kasabası 1) tayfasile biri yakalanarak Keşana ge·, 
ismi verilmiştir. Burası işten el etek tirilmiştir. Yunanlıların bir kaç gÜnf" 
çekmiş olan mütekaitler için ucuzlu- kadar muhakemeleri yapılacaktır. 
ğu, havası, rahatlığı ile tam bir İstira

Merz;tonda fakir talebeye 
yemek veriliy r 

hat yeridir . . ı:ehı'r . l . e ı paraya taalluk ta 1 o unmuştur. asap çarşısı es ı 
T ış er

1 
hakkınd k' k dar ve müteaffin yerinden kaldmla- miktarın bini bulacağı muhakkaktrr. 

a ı anun k . h d b' Şimdiki mevcut talebeyi güç sığın-

d 
ve milletin hh · ra yeni. genış ve ava ar ır çarşıya Anka .. a -Kız ıleaha ma m Üııü sı at ıcap- b 1 d' ı· dırabilen bina, iki sene sonra ihtiyaca • · 

T nrnek ve b l ve burada zabıtai e e ıye ta ımatna· 
·k ve pe d un arı yerine ge- mesile sıhhat icaplarına göre tadilen karşı isyan edecek, bu yüzden bir çok Şosesi bir 
olrnuııt y erpey adet haline sok- b 1 d"kk"' J taJebe açıkta kalacaktır. UÖprii i/e b .... / d 
ı TUt, Halk h' b yaptırtlmakta U unan U an ara D 

1 

• ag an l 
e er neşredil . a ıta en beyan- nakledilmek üzeredir. Eskiden rnüte- Lisemizde bir çok Hataylı gençler Kızılcahamam (Hususi) -An-
•eceği, es f rnış ve halkın yiyece- ahhitler üzerinde bulunan temizlik iş- de okumaktadır. Sayıları 1.) şi geçen kara ile Kızıkahamam arasında Yeni 

işler, k:a muayeneleri ve diğer lerini belediye kendi eline almıştır. bu gençlere eczacı Hataylı Tevfik Do- yolda ve Ova çayının üzerinde iki se
Yetle tnk·nun~n ernrettiği şekilde Kezalik tenvirat işi de doğrudan doğ- ğan Ülkümen maddi, manevi bir çok nedenberi yapılmakta olan yedi ayak 
LJ ıp edılrneg.. b 1 d d' yardımlar yapmaktadır. · d ,.._ l"k b k"" ·· 
ff: ediyenin e aş anmıştır. ya belediye e ır. üzerın e /.) metre ı eton oprunün 
Ve refahı iİeha~kın sıhhati, menfa- Şehrin hudut kenaBrlar1ı~~aki açık Çanakkalede inşaatı bitmiştir. Bu köprü Ankara i-

Ç•tle tne ed ugraşır, aksi halleri Jağımlar kapatılmıştır. u agım sula- v le Kızılcahı:ımam şoselerini birbirine 
~si old n .. er _bir Cumhuriyet mü- rile sulanan bahçeler de kaldırılmış ve K ouunculugun bağlayacı:ıktır. Gerek Ankara ve gerek 

· ta u~u fıkri artık en ufak bilhassa hamamlarda temizlik temin Jslahına ça/ıştftyor Kızılcahamamdan Kurtboğazına kadar 
irn:ra td1~n hile bellenmiştir. olunmuştur. Çanakkale (Hususi) - Trakyada olan şosenin Saray köyüne kadar olan 

ara azlı.. ':: ıyetleri, hem zaman olduğu gibi Çan k kale ve mülhakatın·l kısımları kamilen ikmal edilmiş ve An-

ıı<fınara .!~,.~"'de 'ehrin bu cihet- Bigada Jıerkes da da koyunculuğun ısliih ve teksiri ve kara caddc. i ve Gazi mand>rasmdan 
~k bir rand::lmaması yüzünden Nezleden muztarip aynı zamandı:ı peynirciliğin inkişafına ı Etimesud köprüsünekadar olan kısmı-
husule . . n Verememek zaru- yardım olmak üzere Ziraat Bankası ta- nın da tesviyei türabiyesi bitirilmiştir. 

ı' bütçe ~lctı~ıyor. Buna rağmen el- Biga (Hususi) -On beş yirmi gün- rafından sürü sahiplerine azami dere· Ancak 1 O kilometre kadar bir noksanı 
ı her ~ye ı-~~anın müsaade ey- denberi şiddetli ve rnüstevli bir şekilde cede yardım edilmeğe başlanmıştır. kalmıştır ki bu köprünün silindirajının 
rarn dah'l~ozônüne alınmış ve bir nezle devam etmektedir. Bu hastalığın Bu yıl mıntakarnızda mahsulatın ve- ikmalinden sonra ilkbaharda her iki 
ı başlan 1 ınde tatbik ve tahakku- şehirde girmediği ev, hemen hemen rimsiz olduğunu dıkkate alan Ziraat kısmm da ki.işad resmi birlikte yapıla-
ıehr I mıştır. yok gibidir. Ban_kası, bütün köylere tohum miiba- caktır. 

. e o an u k .. . . . atıfade .. za lıgı ıtıbarıle mille- Tecrübeli kimseler, bunu sisli ve çok yaa etmek üzere tam zamanında nak- Gerek köprü ve gerek şosenin sür-
eye ma go~ernediği ve aynca be- intizamsız geçen havalardan ileri gel- di yardımda bulunmuş ve kOy lU Ou yar- aıle ikmali hususunda kazamız kay
k halin;r~ ı rrıucib olan park, fj. diğini söylemektedir. ezle, büyük • dımdan istifade etmek üzere tohum - makamı Vasfi Kolçak, jandarma ku

bina ~nulmuş ve üzerine bir lerden ziyade çocukları yakatamakta - larını istediği yerden miibayaa etmek mandanı yüzbaşı Zühtü Güven'in fay-
~nşa olunmak üzere dır. üzere işe girişmiştir. dalı çalışmaları görülmüştür. 

Merzifon (Hususi) - Kaymakam 
Ihrahim Altıok'tın başkanlığı altında 
toplanan çocuk esirgeme üyelerı ara
sından ayrılan bir grup çocuklara ye· 
rnek temini için çalışıyordu. 

Biiti.in okullardaki yoksul çocukla
ra yemek verilrneğe başlanm1ştır. Ve 
evlerde hazırlanan bu yemekler mek
teplere taksim edilmek suretile talebe 
ye verilmektedir. . -. , 

Lfığatçei futbol 
Futbol - Yirmi iki kişinin bir me· 

şin top uğuruna fedayi can etmcıt
ri. 

Muhacimler- Bcşcr kişilik hücum 
kollarına verilen isimd'ir. Gözü aç,t{ 
olmayanları top, gözti açık olanları 
da adam tekmclcl'ler. 

Müdafilcr - Kendilerine gelen to 
pu da adamı da defetmek için sırayJ 
dizilmi~ yiğit1er .. Elleri, kollar.ı ve ka 
faları kuvvet!idir. Tokat tekme ve til:> 

vurmakla rnahirdirler. 
Bekler - Beklemek kelimesinden 

gelir .. Kalecı denilen kimseyi har·ç· 
tc'kilerin tecaYüzünden korumak va 
ziresini üzerlerine almışlardır. 

Kalecilcr - Sıcak havada pinekle
yıen, soğuk havada çivi kesen kimsl!-
lere derler. Hatırıarı !kalmasın div~ 
bir buçulr saatlik oyun müd~etinde 
tJopa bir iki defa vurmak ha~kı ken-

dilerine \'erilmiştir. Fa~ onlar bu 
haktan ekseriyet!le istifade edemez • 
ler ve top ellerinden kaçıp kaleye gı
rer. 

Hdkcm· - Sözü az dmlenilen ve dü 
düğüne ehemmiyet verilmiyen adam 

mu Bay Se- ... Bol kahkaba atmak.. •. . insanı çabuk acıktırırmış .. Hasan Bey - Onun için ben mc -
murların ayın on bcşindPn sonra hiç 
gül.dük1erini göıımem!. 

ı 
demektir . 

Yan hakemleri-Eli bayrak1ı ki~i· 
lcrdir. 

tMSET 
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tayyare gemı erı arkadaşııidahabaşınıYw:ı 
En büyük iki tayyare gemisi japon donanmasındadır. * "" *, . k .... d ,.~a 

KCdt~Udele:rden iki taneıi ben yaıta ve enım oyum e ;;;J, 
Kaga ve Akagı· isimlerini taşıyan bu gemiler ıu. tkj.i d• lıaJX111dıkları toprak alh zindanından kurtıı 11 

ölmeden aon bir hamle yapmqlar, ellerile oya oya açtıklllf' 
80 er tayyare taşır ve ikisi de 26900 tonilatodur yoluna)) dört metreden fazla girmitlerdi. 

Yazan ı A. Cemalettin ~araçoAiu 
Bugünün deniz muharebelerinde 

Hhava kuvvetleri» her gün ehenuniye 
ti artan bir rol oynuyor ve artık tay
yare ((deniz üstü kuvvetleri» nin ol
duğu kadar ((denizaltı kuvvetleri,) nin 
de ihmali caiz ve mümkün olmıyan 

bir mütemmimi olmuştur. 
Bu yüzden her devlet donanmasın

da hava kuvvetlerinin nakline mahsus 
birtakım hususi gemiler bulunuyor ki 
bu hafta siz okuyucuianma bu yeni va 
hidi harpleri seyrettireceğim. 

Tayyare gemilerini tarife başlama
dan evvel tayyarenin donanmalarda 
nasıl bir rol oynamakta olduğunu kı
saca anlatayım: Bugün aleliımum her 
devlet bahriyesinde iki cins tayyare 
ku1lanılıyor: 

1 - Keşif tayyarelerı. 
2- Muharebe tayyareleri. 
Keşif tayyareleri filoların gözleri -

dir. Bunlar herşeyi görmek, tarassut 
etmek mecburiyetindedirler. Muhare
be tayyareleri ancak harpte vazife gö
rürlet ve bunlar da C<torpito atan tay
yarelern, ((takip tayyareleri>>, «bom -
bardırnan tayyareleriı> isimleri altında 
muhtelif sınıflara ayrılırlar. Sunlarm 
gördükleri vazifeyi isimleri pekala an
latmakta olduğundan bu hususta ısra
ra lüzum görmüyorum. Tayyarderi 
bu suretle görecekleri vazife itibarile 
ınıflara ayırdıktan sonra bir de tay

yarenin asıl mahiyetine göz atacak o~ 
lursak bunların ((kara tayyareleri ı> ve 

(!deniz tayyareleri yani hidro avyon ı 
sınıflarına ayrıldıklarını görürüz. 

Kara tayyareleri sahillerde iş görür 
ler ve toprağa inip topraktan havala
nırlar. Hidro avyonlara gelince bun • 
lar su üzerine inip su üzerinden hava· 
lanırlar yani suda yüzebilirler ama bun 

Maden kuyalan ndan bir gör ünü~ 

Altmış yedi ki§iyi bir anda yok edi· kandil ikullan1lırdı. Kandillt 
veren cate§ rıfees• kazası. beni o kadar gazını yavaş yavaş yakar, 
yıldırmışt.l- ~i, bütün kaçamak yolları meydan vermeden irrdıa 
na, ocağa ge!memek için yalancı has- Kandil asılmasına iinit~ 
üı!ıklara rağmen gene madeniere sev~ bacalara yukarıda 
ikedlildiğiınlz zaman, ne yapıp yapıp ka fes yokilayıcıları gidenlerd:i· 
za ola-n kuyuya girmemenin kolayını vazifesi çok mühim ve 
bu1dwn. Bu müessese, çalıştırdığı nıne teş nefes kontrolüne çıkştı 
lenin emeğini, ctıırıng para:ıı ödiyordu. sırt!larına ıslak bir çuval 
Bu, 0 zamana Ilmdar görülmemiş bir lerini, gbzlerıni koruyacak 
şeydi. Ama, paranın lrutün caz!ibesiı~e lar, ucunda ga~a bat~rıJ.rnl§ 

DOnyanın en bUyük tayyara gemilerinden Amerikanın {Varatoga) tnyyare nakliye:s ve ona olan ş:iddeUi ilitiyncıma rag~ yanan uzun bır sırıgı 
noktadan havalandırılmaları matlup • Bu kruvazörlerin ta~ıdıkları tavyarc men artık at~ nefesli kuyudan deh- ra arnele ocağa girmeden ~t 

T J 1 . . }<oŞ' 
tur. Işte gerek kara, gerek deniz tay- ler ancak deniz tayyareleri, yani hidro şetli 2<.orkuyordum. ara grızu muayenesıne U' 

yarelerini güvertesine alıp icap eden avyonlardır. Bunlar mancınık ile hava Nihayet ne ohıyordu? İşte altmış ye bzun slırığın .. ustcukn~ 1ale.v ale" 
ı d ıd k d k di kı" ci oı"n-,u·· .,..u-. Bu Olenlerin gerıde aca arın u oşe er.ı.ne .. ~. 

'hoktaya götüren ve bunun için de · an ırı ı tan sonra önüşte ruvazö~ .. ~ ·ı.ıu ~· ei d h ı k ı--
dul, '-'etim ,.e adınsesiz bıraktığı ka ~ n. es varsa. er a ·uç~zu 

tertibatı mahsusayı haiz bulunan gemi rün yanında denize inrnekte ve gemi- " k tl d B " :ı dın1ara, ge cu~ara, ih'Ciyarlara Kurci en pa aı 1
• aza n br L•''"''" 

!ere «tayyare ana gemisi>> yahut ((tay ye maçuna ile hisa edilmek suretile a- kum ltın yedi para bale ver fazla çdk olursa patlama 
yare nakliyesh> ismi verilir. lınmaktadırlclT ki bu bilhassa rüzgarlı ~~~ynOsı a ış '>1enler için ctazmi lıce olur ve kontrolü yapn~1 

B ı ı d · ı· h 1 d h k "k memıs.ı. zaman ° · k k k etı e ugün ya nız cctayyare gemi eri» ve enız ı ava ar a em pe nazı ·, t .,J· • b' vnktu Ailesinin al- zu oyun apanma sur .-~ 
h d b. h na :. \.lı~e ıı-şey "~ · k rt 1 rd B n!l r:tla" 

tayyare taşımı:rorlar. Her devletin son em e uzun ır zaman sarfına mu - madığı, kimsenin sahip çıkmadığı k:ı- u u u u. u arın sı nrı 
sistem kruvazörlerinde bir iki tayyare taç bir ameliyedir. ıı. :ı...--''-- tekf"n ve gömülme ları esasen ıslak bezlerle s " za ·r.Urlkt'ıu.u ının ı d b "b' ak' 1 rd ufB" 
bulunuyor. Yalnız <<tayyare gemiı> le- ((Tayyare gemilerinde» ise aletler " fl diJitetı <idemcmi~li. İşte an u gı ı V aa a m:a •. ı a aı~m or -.: , tk ı ı . . nnıo-u•-
rinde tayyareler o gemilerin güverte- güverteden havalanıp dönü~te güver~ kumpanyanın al'tmı~ yedi o1ün'ün de- n .ve ya~n ara lŞ1 w b') 
lerinde kayıp havalandıkları halde aon teye konmakta olduklarından bunların ğeri için kat.lnıxhğı fedakfırhk bundan ~afı~ ~ı~ ~t.ı~~d~i oıl\zı 
sistem kruvazörlerde tayyareler bir ne tıpkı topraktan kalkıp toprağa inen ibaret kaldı. eşn· 0,;n•erın. eet 1ı: ba.., 1~il' ımuı, emnıy am .. .,.. __ tif 
vi mancınık ile fırlatılmakta ve bu su~ (,kara tayyareleri>> nev'ind~n olacağl Kazada ö1cnJerdlen başka bir yığın a~te". k d 

0 
nefesin hava içind~i kCS . 

ları uzun mesafeye götüri.ip i~tenilen retle havalanmaktadırlar. Sşi ardır. da yaral.ı ve yanık olanlar var ı. ca.. hassas aletlerle ateş nefeS 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tanuegemileri ~n ha~ahan~i.~ktwu fulano~adı .. .. k k b"W' gı• ndan bu vanık ve yaralı arnelenin onune geçme a ı ır. 'bl 
• - Her devlet pek çok para ve emek J her nedense gene eskisi gı 

----•• .. ----.• ---------.-..,.--~ f"l hepsi de bir katır sırtına sarılıp köyle fes. kazası eksı'k olmuyor. t ... sar ı e müteaddit utayyare gemi!iH ti- 0 ıd k" 

O N U l 1 S LER 1 
rine gön'derilmişti. zaman eL e 1 ma Ihsanive ocag"ına yerle§t .. 

C ı P.~ kabul ett~. Pe~ yeni ve henüz tec- den nizanınarnesi biZleri ancak bu ka J ~ 
rube devresı geçıren bu sınıf gemiler .d.-rcık düşünüyordu. kuzuncu günü ocakta bÜ)' 

. '7 taşıdıkları tan•arelerin adediyle m ep- •Ateş nefes• li ocag· a girmemi~Jm. çü k» kazası oldu. Yıkılıı.Jl 1 
-t' metreden fazla. Ha babaıllı 

Bu vaziyette 
Siz olsaydınız 
Ne yapardınız? 
İstanbula uzak şehiırlerdcn bir:n

den bir mektup aldım, nereden yol
hınclığını ve hangi imzayı ta~ıdığını 
saklayıara-k aşağıya ko) uyurwn: 

* Dort senedir sevimli gazel<!nlzin k:ı.ıil-

yim. Şimdiye kadar (Gönül İşle.ı·n sütıJ

nund:ı. ynzdığınız bazı acı, bazı dertli ve 
ba~n da görülmlyen yazılannızı oltudum. 
Fakat. kendimde bulduQ-um mihneL ve ncı
yı bunlara kıyas ederniyecek !:adar dü -

,üncedevim. Anlatayım: 
Bana .madet. bahşeden hay:ıt b.!r ~.tn, 

bir saat içinde yıkıldı. 8 yaşı 1d:ı. b!!' co -

::ukla knldım. Çocufun ıncktcp \P. ~-:ılre 

gibi önemli \'azifelerini tamamen i:a e -
:lemez olunca. tesadüf ltarşıma bır k:ınm 
~ıkardı. Yekdiferlmize belkl bir hayat ar

ıtadaıp olunız diyerek kendi nıabeynımlz
~ a.lelfısul blr n1şan ynptık \"P bl lrt.tik. 

?akat hayat? Ben yanılmı~m. K:ırtın. ev
.eıu dört kOcadan boşanım~ \'e ajml 7.a

<nanda her koeasına birer y.wru t.erl:ı• -
le.rek ~nden ayrılmı~. be•ıden e\'\"el 

.-eUşen kör talihlnı neticede b ına btrnu 

~rermetı çok görmedi. K:tdmla Wr ikl 

'Y k:ıdar vakit Keçirinçe nvd"'e c:ılı'} -

ıtı bir ldnreye gitmez oldlı. B\•t.-.bl k:t -

ml ettim. Neticede ller glin Jıntır" l!!!l•ni
•ecek ~ekilde slnlr buhranlan ve luç yok 
erden cv1n h;lne bir d1111!t<:l.llk H•nnek 

Jlimetlerlni gösterm~e ba.:shclı Dli" n -
tum kndınclır. Ve belkl dr. bir rel~'·rt~ -
fedlr dn·eret bunların cümlesine t.n)l:ım-

mül ettim. Fakat bu kötü günlerin neti-
c:esl bir çıkınaza varnca~ını anlıyorum. 

Bu hallle uğraşırken bunu dü§unercıc 

"·icdan azabı içinde kaldıtım yegane nok
ta §udur: 

Bu kadın evvelce çalışıyordu. Ve ken
di kendine Idaresini temtn ediyordu. Bit-

tabi birle~ince bu vazifesine nihayet ver
di. Acaba bugün ayrılsam ma~dur olur 
mu, ve ahını alır mıyım? Bunun için ne 
yapacağımı şaşırdım ve slze müracan: e
den yüz bin dertliler nrasınıı. ben C:e l:;ti
rak etmek mı-cburlyetlnde knldım Bu 
kanşık va?Jyetln öni.ine geçmek ve kcn -

dime bir hayat arknda.şı olarak ilelebet 

yasıyabllecek vazlyet.lmi düzellebilmek 
trin ne yapayım. Bana bir akıl vernıcı.lz1 
ric:ı. edet·iın. 

* Bu okuytK uma şunu söyJiyece ~ 

~im: 
ı - Hatıra il:k olarak gelecek nok 

ta. bu kadına kendisini geçindiTebile 
cek bi:r L-z bu aı ak ondan aynlm:ıl~~ 
tı-r. 

2 - Bu olamadığı takdirde eline 
l~ al'tı aylık geçinmesini temin t..'

dec<'k bir para verip münascbeti kes 
mektir. 

3 - Şimd"ye a-adar dört koc<ldan 
ayrılan, ~inci erkeği de bulmuş o
lan bir kadının he~abı va·r:m dü 
ziinoye çıkarabilcçcği pekala düc:u~ 
nehflir. 

4 - Si7..in icin yapılacak şey k.:n· 
d""hi, miic;takbel eşini7ii dPğil, ço ~ 
cu.iurıuzu düşünmek Ur. Onun nı• n. 
!aa\i hepsinin Ü!>1Ündedir. TEYZE 

suten mütenasip bir surette ya çok bü Bir yolunu bulup kapanı gene, •tırıng İmikanı mı var yürümenin! 
yük veyahut orta büyüklükte gemi ~ para:ıı çalıştu·an Kurci kumanyasının lış, bin defa fazla toprak ~t 
lerdir. .ba~·a bir ocağına attım. Burasına <~İh da .'JC "F den. Ma den kuyuların d"_~· 

Mesela lngilizlerin ccFuriousıı tayya l sa~4yeıı .ocağı ~iyorlardı. . . göçükaçmanın ne deme'le o~ 
re gemisi iki tanesi ke~if, iki~i takip. ı Ihsamycw ocagında d~ grızu.. vardı. bilirler. Ben size ne söyl 
ikisi de bombardıman olmak ü:u: t • «Sütten agzı yanan yogurdu ufler de olur. 
m am () tavyare filotillf,sı taşır ve ;~.ı;~) içor» dı<!rler ya •. at~ ~ef~kkorkusl ku ki~i Nihayet yirmi metreliit U 

. ~ ~ . . d , , mize o kadaı· sınmıştı kı aran ı o- dı. Açıldı·ama, bu goç·· ük ııl ~ 
tonılato maı mahrecın e 'e saatte .H .. k 1 d ı ş ı. en sank'ı b"ır d-" 

. .. • . . "d' t mur ·uyu arın a ça ı ırı" · · ba~ını daha )·edi. İçlerin .. v-..ı: • 
mıl sur atınde bır gemı ır. ~~nb'tre, görünmeyen bir verden göz"ıe ..,-v 

(5 uı.:: J si, ben yaşta VC benim kO. 
Birleşik Amerikanın aratogo) tay ri kör eden bir şimşek çakacak Ye .. ar- cu:ktu. İkisi de kapandıklafl 

yare gemisi 7G tayyar~ ta ır, :ı:ıooo to 
1 k~ından, gök gürültüsüne, topa, dina tı zındanından kuırtumal< 

nilato mai mahrecinde ve saatte ;H,f>t) mite benzeyen bir patlama duyulacak, den önce son bir hamle 
mil gider. tepemize yü~n yıldırım birden ine- ETlerfle oy oya açtıkları bir 

Muhtelif devlet bahriyelerindeki cek. lu» na dört metreden fazll 
tayyare gemileri ~unlardır: ı Ateş nefes korıkusundan o ıaman•n ·,di. 
ıomolid cmfhy mfhy fhy hyp hypoi i iptidai ~artlarına göre tedbirler alınır- Bu kaza da, çocukluk 

1 'lt dı. Arnele gündeliğinin al'tı ku·ru~ ol- ni en çok korkutan ve 
ngı ere : dui"ru bir S'lrada, dokuz kuru~ gi.irxielik dan biridir. Hemen o ~ 

Furioııs 22450 tf}ı:!lito 6 Tayyare 11lulı1l:~ı 

ı 
le bifi{aç fedai tutul'ür, gdzu bun!ar S()nra bana solu~ köyde 

taşır. vasıtnsile -imha edilirdi. kaza .. 

Argus ı+ts'o • 3 • ' B.-ıca1~rda ateş nefcsin fazla birik!p : Şurasını da unutnuya1~ 
E.~le 22600 • ı lt • patlamasma meydan vermemek için $Olll'~ rnuötarın bütün zorılı 
Hennes 10850 • 3 lt • alişanılia-n şüpheli bacalara hirer ya· )cine memur bahtiye 
Kura~as 22500 lt 1 • lt mk kmıdil asılı bırakılırdı. O zaman- laska kayış.1arı beni. Ud 
otoryas 22500 .. 1 • » la:r, ~imdiki btibi, üst üste geçen çift lı:a başını yiyen İhsaniye 

Fnoaa : fesli emniyet 1ambaları yerine açık süremedi. 

~arn 22146 t~ılllato ~ tayy:n~ ~ır 

Teste 

Japonya : 
Hoslıo 74?0 wnil:ı~ 30 byyare ıa~ır 

K:ı.ga 28000 , ıo • , 
Aka••i 26900 lt 10 • 

1 Ryu~o 76CO • 24 • 
• 

Birietik Am~rika: 
Ha u""lP.y 11500 tonıl:•to 30 tayyare taşır 
Ş:ırııLoga 33000 • 72 • -. 

Ho\n:ton 33000 • ?G • lt riyelerinde hizmet göretl • 
Ranıer 13800 lt 7t • lt ~yüzen an kovan))) ismini 

Avustralya: iimiz tayyare gemileri a.ı 
Alb&tn>s 4300 tonlllto 9 hidr avyon tqır geçtikçe diğer emıf gerrı , 

haıya : yare gemilerinin de terakki 
P.Ura;litı 5400 tonilato 20 tayyare ~ır gün insanlığın başına 

Ispanya : kesileceklerine şimdiden 
Dedalo 11385 tonilato 25 tayyare taşır. hiç te kehanet olmaz. • ~ 

İ~te bugün muhtelif devletler bah- A. CemalettJJI 
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sayfalar: 
• 

er Is anbula 
C: Eski bir avukat katibinin hatiralan : 5 
Haciz memuru il bi do ş 

1 

üzere idiler • g 
* * ll- .. ed' donanmcuı Çanakkale önünde leci bir bozguna ugTamııtı. 

Bizim ev sahibi kiracısını evden alarken ihtircisla hareket ediyordu. H er iskem
legi, her minderi hamallara yardım ederek karşı evin duvar dibine taşıdıkça 

gözleri hazZa parlıyordu. Nihayet ev tamamile boşaltıldı ••. ·fah ve Je.hir halkı korkunç günler yqıyorlardL Tam ba aıracla 
ibQZQ Hcuanın zorba arkacla§ı meydana ,ıkarak Venedik donanma 

Yazan : Kemal Tahir atnın kazandığı koca zaleıi hiçe indirdi. 

Yazan : Turan Can Önde bizim kara ya.ğız, Sürdli mü-ı 
vekkil, iki adım gerisinde eski laciverd 
pardesüsü müruru zamanla kırmızı
laşmış ihtiyar bir adam, içeri girdiler. • 

rd" 
~ü hMeiıı:ıe.t henüz küçük tü. 
ktı? ~~r~~ büyük olsaydı ne 

,..... un tarih onun büyük-
..-uını da g~rd" 

ka 0 u. O zamanlarda 
uaa.OIU<ia~katışıldı . 

Bunıa~ taraf haydut yuvası 
c' andı. Suri e en meşhuru Abaza 

ıet P:ı~ .... 1Y b' ~annda Seydi 
'""~"' 1 c ırUkte ve ik' bin u- aSkerm· ardın on ı 

tı yapıyo~ a takarak her fe-
.... ı~i s u. Yonan kesiyor zen· 
w oyuyor fakir'l . ' 
t turu,~ ' erın boyunlarını 

JV•uU, 

bunlar.ı yol . 
değildi. a getırecek kud· 

Bükenıed·· · ı,gm ikolu -turuna llyu]du opmek gerek ... 
p Ve sadrazam Sü-
.aşa, Abaza Hasan Paşavı 

Yerinde ve daha bü -k b' · .. 
ibka ett· S yu ır sali-

ı. C"'~: Abm bll~Zfrlik rütbesin:""l et Paşaya 
0 lZı llluhaf • ı vererek A'kdeuiz 

Y<li Ahtn ııılıgına tayin etti. 
eheıtlrni et ~aşa Çanakkale boğa

te1' • Fakat yettm anlamakta gecik
})l'lcak kad burayı kuvvetH bir hale 

ve sar ar kalınadı. Bir çok vezır-
"uruızn:;. ada~armın boyunlan· 

sonra ile netıcele.oon bir iht: • 
~ilistire Çana.kika1eden kaldınldı 
41 sır Ye tayin olundu 

~ ~Türklerle Ven~kliler a· 
ge~rnanıa ça Vardı. Ordumuz Giritte 

. anrnanuz rpışıyordu. Ayni zamanda 
ıfl ~t o'Inıa-k ~a seksen kadar gemiden 
aJCiı-i,t adas Uzere hazırlahmıştı: Bun-

ol !kle.w· ına. erzak ve asker götu· 
le •ur. 

etlCdik}i ler G' ·ı ~rnesin ın adasına yardım 
t".n. :SunU:~~ ehernmiyet veriyor -

.ınu J_ ıçın Türk donanmasınm ,..estnek .. 
•. uzere Boğaza yakla~ -

Bizim müvekkil arkadakine: 
- Şöyle otur, yabancı yerde deği

Hz, katip camnuz, ciğerimizdir dedi. 
Sonra bana dönerek takdim etti: 

- Bizim k.iracı. . 
Kara yağız, Siirdli müvekkil, vak

tilc eski paşazadelerden bir mirasyedi
nin V':kilharcı idi. Mirasyedi küç k 
bey, son apartımanı satıp Avrupa ya 
giderken baba yadigan sadık vekilhar
ca bir miktar para verdi. Sadık vekil
harç da bununla Aynalıçeşmede üç 
katlı bir ev aldı. 

Kiracı, eski bir gümrük komisyon
cusu imiş. Sağa 80la koşmak kudreti
ni kaybettikçe kazancı daralmış. Ihti
yar kansile, kambur ve drahomasız ol fena mı 75 lirayı 40 liraya bırakıyor, mi hava kararıyordu. 
duğu için evde kalmış yaşlı kızını güç ne zaman elin genişlerse ödersin. Masanın başında gazete okurken 
halle geçindirebiliyormuş. Ev kirası Peşpeşe çıktılar. bizim müvekkil gene geldi .. Sinirime 
biriktikçe birikmiş. \ _ Evimden eşyalarını kaçıracak dokunan laübaliliğilc: 

Bizim müvek.kil evi satın alıp eski diye hakkı hapis yapurarak ev sahibi- - Haydi kalk, dedi, başımı derde 
du. Vizeye geldiği sırada Çanakkn:e mal sahibi üzerindeki konturatları nin bu sureti haktan görünüşü pek de sokmak istemezsen beraber yürü. Tah
önündeki boıJgUDU haber aldı. Heın:n kendi namına yenilernek istediği za- sebepsiz değil. Muhakkak iyi bir kira- liye kararını aldım. İcra memuru aşa· 
imdada koşmak lazundi. Kollannı bag- man vaziyetc akıl erdiremeyip ilk a- cı bulmuş olacak. ğı da. İşi hemen bitirir, bir birahaneye 
layıp duracak zaman değildi. . yak direyen kinset bu ihtiyar oldu. - Zararın neresinden dönülürsc damlarız. Bu akşam bendensin .. 

Yanmda kendi konak halkı ıile .. mu: Nihayet iş yazıha.ncmizc kadar ak- kardır. diye düşünmüştür. Adam hak· lşim yoktu. Ev e.hibinin hoyratlı• 
hafu!la:rdan ibaret iki bin kadar suvarı aetti. Yazıhanenin efendisilc olan h u-, h. ğına belki mani olurum diye peşine ta· 
vardı. . . d- - _ kuku sayeSinde eski vekilharcın işini 1 :J!I.. kıldım. 

Seydi Ahmet Paşa ~ır anatbıle ~:Uı Üştümüze aldık. Kiracı galiba, bedava avukattan Jf. 
meden lkararmı verdi ve ının Ki · b' it k"f' d aklı Yah t ta aklının Şarkı ve Şarkiıyı yazıyorum diye. 
GeJibolU yarunadası tarafına dörtnal.a "' •L racıyı.kyenllkı ~~. onturato yapm~- genke 0 ~_ı .... :Ub' •. • •U • B' 

.. rd- Adaml aSkerleri onun gibi ga uma etti . ııu ay parayı peşın pc crmcuıgı ır lfC gırı~mıyor. ır bütün dünya züppelerinden on ker~ 
su u. an ve · d' f-L_.... I bo d h .. .. _..ı! f zl .. Klod F •· J ptılar. peşın ver ı. a&ıa •onra arı rcunu a a gorunmcw. a a zuppe, fU arer ın apon 
yaBozulan donanma Geliboluya kapan- tediye edemez oldu. Aldusul hakkı ha- Bir gün bizim kara. yağız müvek- hayatına ait (Harp) adında bir roma• 
mı.ş. bir kısmı da İstanıbula kaçmış~ı. pis yaptık. kilin kiracısına çullandığını, bir iki de nı vardır. Bu romanda Avrupalıyı se· 
Padişah ve saray halkı korkunç günler Galiba adamın ta.nıdığı bir avukat tokat yapıştırdığmı haber aldık. Yapar ven, onu takdir eden bir japon zabiti
ve geceler yaşıyorlardı. Halk ~imdiden var. Bu parasız müşteriye ba,tan aav- mı yapar, cahil bir adam için hıncını ne, an·anclerine bağlı bir diğer japon 
kaçmağa başlamış, esnaf ise fırsatt.ruı ma akıllar öğreten bu zat zavallıcığı, böyle çıkarmaktan başka yol yoktur. zabiti şöyle der: 
istifade ederek yiyecek ve giyecek fi- hapis cdlien mallan hakkında kızı va- Sulh mahkemesindeki istihkak da· - Sen de fÜph~iz dövÜ\'Üraün. Fa 
atlarmı yükseltmişti. sıtasile istihkak davası açmağa sev- vaınna bir de ceza davası karıştı. kat senin dövüşmen nihayet vazifeni 

.Alkıllannc,a düşmana karşı koymak '- · Jf. yapmak içindir. Halbuki ben ~nde 
k k(iı tekn :ıı;ettı. 

için H~içte'ki1 k. bırklaa .. çı çarç~~uk ~n~~~ Işte bu dava sulh mahkemesinde Bir gün müvek.kil, yazıhaneye mu- eksik olan bir hisle yani ihtirasla bo-
Karamurse ayı • - 'k' · bi d ff · di Ba ... 

. . ;ı_ Tın'le çatma leventlerle dol- devam ederken o gun ı ısı r en ya· za erane gır · na: guşurum. 
edılıyor, UC""... h ı.ı:ı - Geç bakalım fU ..ı- 1-tı'lonun ha- 1 ~- bi · h'bı' de kiracısın• d 1 yor '\'e Kumkapı açıklarına çı- zı aneye ge aı er. ~ Ş-.ç zım cv sa ı 
.:~ u rdu Meşele yeni bir aafhaya girmişti. tına! diye keyifle kumanda verdi, geç evden atarken her iskemlcyi, her min· 

;;i;yt:raftan da suı(kırın tamirine ça Ev sahibi: ~u daktilonun başına da mükemmel deri hamallara yardım ederek karş 
}lşılıyor, uzaktan sağlam görünsün diye _ Evimden çıksın, diyordu, alaca- bir tahli~e ~lebi doldur. . . duvar dibine taşıdıkça gözleri hazla 
badana ediliyordu. . ğım 7f) lira değil mi, 50 liraya, haydi ~a~ınenın başına geçtım. ~~h!~ye parlıyordu. 

Seydi AJnnet P~ Gelıbolu yarıma- 40 liraya .,uUı oluyorum. Şimdi para talebını doldurdu~. Masanın ustune Nihayet ev tamamile bofaltıldı. Bü-
dasını ba~anbaşa bıc yıld.ınm hızıy!e da istemem Bir k.efilli senet versin. bir paket yaldızlı 8ıgara fulattı: tü n efyalar aokağa yığıldı . 
geçti. Evimi bo~aİtsın. - Yoruldun, funu şimdilik al. hele Kiracı, fÜPheaiz tatanacak bir yer 

Venedik!lfler karaya çıkmışlar, ken· Kiracının yüzüne baktım. Niko- belayı hayırlıaile bir defedelim, birayı aramağa koşmuştu. 
d:' · e ıaı...•e yapıyorlar topları yer· kl · · Ka b kı ·ı 'htt' k uerm ..,rdıJ Anad 1 , sahM' tinden sararmaf parma arının ara- da ıçerız. m ur zı ı c ı yar ansı o 
leştiriyorJa · 0 u ıaıne de L"fl · · _ı 1 d I • muzlarına birer hırka almı,lar, bir aan 

..ıı.ı görülüyordu A 1 ı sındak.i sigaranan ~u erını aa gm a -
yakl~ııu.an · n aşı an Ce · Galiba bir ay sonra idi. Bizim avu- dığın kenarana oturmuşlar, ~yalanm 
buraya yerl!cşmekle bağazın daha emt."l gın üflüyor. vap. verm~yor. b 

de } ded kat temizdeki ir dava için Eskişehire ve babanın getireceği haberi bekliyor 
geçOeceğini hemen kavramışlardı. -Sen ne ram ım. 

Seydi Abmet paşa bir dakika bUe _ Bakalım, bir •oralım l cevabını gitmişti. lardı. 
durulmadan harekete geçilmesi lliztm verdi. Ya2mur yağıyordu. Kışa giriyor- Gece olmuştu ... Yağmur yağıyor· 
olduğunu görmüştü. Kendisi başta ol- _Sor, sual et de sonra buraya gel! duk. Günler kısalmış, aaat beş dedi du.... Kemal Tahir 
duğu halde 'kılıcını çekerek: Aranız.ı bulalım. Sen de zarar etme, 

- İleriiii! bu adam da zararh çıkmasın. Hem bak 
:~ö~ ~anı Mustafa Paşa biraz Diye haykırdı. Aynı zamanda bir iki 

iÇ..Jliğini sat kese altm verere-k Mıs1r bin süvari yalın kılıç sahile saldırdı ve 
>"' a tayin 0ı;: &lını.ş ve yerine Kenan oraya yerleşmek isteyen Venediklile· 

kil ka~tme4aıizin küçük bir kuvvetle 
yaptığı oesurfme hareket koca bir Ve
nedik donanmasının kazandığı koca bir 
zaferi hiçe i.ndiıımiıflti. 

nan p ~unınuştu. ri yıldırım1a vurulmuş gibi btr hale 

kıldan ~ 26 hazrran 1656 da İs - so~u. 
t1k do ıuareket etti. Venedtldilerin çoğu Türk kılıçları al 

ilanınası Bağazın dişans:n- tında can veriyorlar; karşı durmaktan 
üıetine ~ey:n V~edik donan- v~.zg.~en.ler hemen es~ ed~liyorl.ard~. 
bi Yürudu. Arnıral gemisi ve Buyuk bır !kısmı da sahtldekı gemılen-So: ~Illi ile yakından top harbi ne kaçıyorlardı. 
~ rnmpa ettıler. Venedık A- Seydi .Ahmet paşa :Venedikli'Ierin 

n M ko'nun gözü kör oldu. yerleşt.irdikleri toplann başına geçm~. 
don arçella öldü. Fr:kat neticede deni.Zd~ gemi!~e de ateş ediyordu. 
~ı kolitunç bir surette Şimdi duşman ıçın karada ve denizde 

kad? u. Donanmadan yalnız on yaman bir bozgun vardı. 
Yoluır~;uı:ıu~bildi. Artık tstan- Seyd~ A~:t paşa bir taraftan o ci-

li ~iklıler için tamamile varon-kı !kuçuk kayıklara asker doldu· 
a n er atta Bo~azın Rumeli yaka- ruyor, A~.dolu yakasına da gön~eri -

~ önüll<i Çı.karınaga başladılar. Bo - yordu. ~~~nın bozulması o civar 
birer~ ad~ la: da kolaylıkla ve halkına bu~~k cesaret ver~işti. Şim-

enedilt enedtklılerın eıine geçmiş- di herkes sılahianıyor ve duşman her 
Y'erleşt. askerleri Bağazın iki tara- tnraftan s~rılar?k .. Y.~ yerlere seriliyor, 
uş olan en . so~ra harpte zar:ır yahut d~nı~ do'k~luyordu. 
ı ü . gemılerı tamir ede-rek İs- Vcnediklıler çok geçmeden Boğa:o:ı 

~~ sır:::ı~ne Ylirüyeceklerdi. ı bırakarak Bozcaadaya, Limniye ~ki· 
b ~e gitnıe.k S:.}"di Alunet Paşa Silıı;- liyorlardı. 
,s' uzere yolda bulunuyor- • Bir kumandanın tam amanında, va-

Bu haber fsı.anbula geldiği zamcın 
her tarafta büyük bir bayram manza
rası görülmeğe başladı. Albaza Hasarım 
rorba adcadaşt vevilfıyet<ten vilayete 
bir baş belası gibi gezdirilen Seydi Ah
met paşa şimdi deVietin gözdesi ol -
muştu. 
Padişab ona sarnur kürık, mücevher 

k1I\ç gönderdi. Bir de fennan yollatlı. 
Bunda: 

- Yaptığm himıetten hoşnud ol -
dum. Seni Akdeniz Boğazı muh'afızlı· 
ğına memur ettim. Hizmette devam c
desin! 

Deniliyordu. 
Bir kumandanın emir beklernesi ve 

0 emri aıoktası nokıtasına yapması ne 
kadar }azımsa, böyıle nazik Ve nadir 
amanlard'a kendi görüş ve anlayışına 
göre hareket etmesi de o derece ehem- . 
rniyet.li.dir. 1 

Turan Can 

Adana 
Seylabında bir 
Fedakarlılı sahnesi 

Adana seyl.a'bı üzerlınden epeyce 
zaman geçti. Bununila beraber fac~a 
esnasında gösterilm~tir ki, es
ki de ol'sa gene vatandaşla-

rın takdir gözleri önüne serilmek 
kıymetini muhafaza etmişlerdir. Bu 
kahramanhk nUmunelerinden btrini 
Adananın Camiikebir mahallesin • 
den pehlivaifl Ziya yapmıştır. Bunu 
kendi dilinden 'üç beş satıı·la dinli -
yelim: 

- Saat 12 su1annda seylap en 
şiddetli safbasma giTmişti, her ta· 
raftan imdat sesleri akscdiyordu. 
Soyunarak suya at1adım. Evveıa 
askeri du~laya gittim. İstih'kam yüz-

ba§ısı ile başçavuşuna Utihak ettim 
Suyun yüksekliği bu sırada dör 
beş metreyi buhn~u. Üç k~i elele 
vererek suyun ortasında kalmış o· 
lan eVIere yaT<iıma bafladık. Yek -
diğeri arkasından bir çoklarını kur~ 
tardık Bu arada Salih Efendinin fnl.>
rikası civarında suya batrnış bir ~~
cuk vardı !ki, ölümle kaf§ı karşı;.,; :.ı 
gelmiştL Miltemadiyen feryat edl • 
yordu. Nihayet suyun içine gömli -
liip gi ı;d. Bulunduğu tardfa gittim. 
Görlinmüyordu. Suya •ıdım, içeri· 
de ne kadar kaldım hilmek kabil de· 
ğil, belki ikı dakil.a, belki de daha 
fazla. Fa'k.at sayiim boşa gitmedi. 
Suyun dibinde elime bir elbise geç· 
ti.. Baktım; çocuk. Çekip çıkardım. 

rstHikfun yüzbaşısı ile çavuşunun 
gösteııdikleri fedakarlıkları bilhas
sa takdir ile yadederim. 

' 



\ 

Şık bir 
11aggör 

. q ç -

J J Olzelllk babisieri 

Kuru cİltler 
Geçen yazılanından birinde yağlı cil 

din ba'kımım arıllatmıştım. Bugün de 
yağsız ciltlere nasıl bakmak lazım gel 
diğini anlatacağım: 

Yağsız cilt, yağlının tamamiyle aksi 
dir. Bunun için yapılacak tuva·let ve 
tedavidc öbürünün hemen hemen zıd 
dı olaoaktıl". 

Yatmadan evvel temiz'lik yapılır. Bu 
terniLilik yağlı ciltlerde olduğu gibi fır 
ça ile değil, ellerle yapılacaktır. Hatta 
hırpalanmaması için fazıla sabun sür -
memeli. Sabunun cinsine çok dikkat 
eimeli. Yüzün pek kuru olan yerleri 
sabunla hiç oğulmamalıdır. Diğer ta
raflaıunı oğa~T ~az ılıik su ile çal • 
kalamalıdır. 

Bu temizliği sabahleyin tekrarlama 
ya lüzum yokltUT. Bütün yüzü yumu.şa 
tıcı bir tuvalet sütü ile silmek kafi
dir. Bu süt nebat veya meyvM!an alın 
mış olmahdı-r: Gül, salatalık, çilek, por 
takal ve saireden. 

Bunun için tuvalet sütünüzü alır -
ken terkibini öğrenmeye çalışınız. E· 
ğer bunu öğrenmQk kabil olmazsa ilk 
defa az az sürünüz. İyi bir tesir yap
tığını görünce ımfkclarını arttırırsınız. 

Sütten sonra yüzünüzü .biraz din· 
ıcnmeyc terkediniz. Bu dinlenmeyi mü 
teakıp besleyici bir krem sürünüz. Bes 
leyici kremin en iyisi cildc en iyi nil· 
fuz edenidir. Muhtelif kremleri dene 
yerek bunu kendi kendinize bulrnalı
sınız.. Kremin cilde iyice girebilmesi i-

. çin masaj yapmak ta lazımdır. Sonra 
parmak uçlarile yüzün her tarafına ha 
fif hafif vurulur. Bu, hem yüze süri.i· 
len şeylerin iyice yayılmasını temin e. 
der. Hem de adale1crde kanın iyi dolaş 
masını temin eder. 

Bu tayyör iiki renk kumaş karış.tırı· 
larak yapılmıştır. Ete'k'l.e blıtik!te §lk 

bir elbise modelidir. Tayyöroe kollar 
rağlan gelir. Bütün beden klbştur. Bil 
bassa yaka çok orjjinal bir biçimde-

dir. Ceketin kumaşı bej renilotedir. E
te'k düz kahve rengidir. Tayy&re ka -
rıştırılan kwnaş, eteğin kumaşından -
dı.r. Cep kenatlarına ve yakalara b aht 

tek'linde geçirilınişlir. Bandın dikilmiş 
tarzına modelde diklkat ediniz. 

Bu kostüm genç kadınlara çok ya
kışan bir kostüm'dür. 

Krem'den oonra yağlı ciltler gibi sı· 
kıştırıcı b"ır mayi sürmeye lüzum yok· 
tur. K.remin izl!erıi hemen hemen tama 
mile kayboluncaya kadar bekler, son
ra pudralanır, boyanırsınız. 

Ciltileri kuru ol'anlar tuvaJetten ev • 
vel (lkrem dö bote • güzellik kremi) 
sürmeseler de olll!l". Maamafih bazı ba 
yanlar bu ikinci kremi de muvaffakı
yetic sünnektedirler. Yalnız burnun U 
zerine güzellik kıremi sürmek herkes 
için şartttır. Yoksa pud!ra durmaz. Çün 
kü ilk krem bumun ucunu yağiandır
masın diye sürülür sürülmez silinmiş 
olacaktır. 

Masaj kremi ile (makyaj - yüz boya 
ması) arasmda uzun bir fasıla bırak· 
malıdır. Çünkü; !kuru cUtler ne kadar 
dinlendiriliırse o kadar güze11eşir, 3ağ 
lam1aşır. Üst üste bir şeyler sürmek 
bu türlü cildi hırpalar, bozar. 

Ş1khğ1n esaslari nelerdir? 

Tıpme uyanı giyrnek şıklığın en mü 
him esaslarından biridir. Bir elb~sen:-:1 
modeli ve dıkilişi ne kadar güzel olur 
sa olsun giyinen:n tipine uymadıkça 
~ıl. gô• Lınmez, yara~az. 

. 
Bugün ince UZl.m boylulara giden el 

bise modellerini veriyoruz. Diğer t ip
Iere uygun modelleri gelecek hafta neş 
redeceğiz. 

Soldan sağa - Sokak kıyafeti. Öğ

Saç 
Modelleri 
Senenin en zarıf 

ve en çok moda o
lan saç tuvaleLlerin 
den i!kisi. Her iki 
başta da saçlar ku· 
!akları örtmeyen 
bir şe'kilde toplan· 
mıştır. Yukardakin
de soldan ayrıldık· 
tan sonra geriye 
doğru taranmıştır. 
V e başın arkasında 
ooplaruruştır.. Altta 
kinde saç tamamile 
geriye doğru taran
mış ve tepede bir 
band yaptıktan son· 
ra ensede top1anmış 

~ ~ 

·~~;kt ......... ~·~: ......... Fir·ç·a·iari·n·ili···örtada··bi·rakillaJ 
ıvı an o mo e l ı n'i çuhadan yahut deridetl 

teli! renk'lerde yapılmalı . 
ları floş veya yünle ape 

Elbise fırçaları lüzumsuz eşya gıbl 
ekseriya ortada kalır. :Herhangi bir ma 
sa üstünde sürünür. A.rnn'<iığı zaman 
bulunmaz. İstenmediği zaman göze ba 
tar. Buınun için pratik ve modem bir 
fırça kabını evde kolayca yapıvermek 
herhalde hoşa gidecek bir iş olur. Bakı 

mz bunu nasıl yapabilirsiniz: 

Kalın bir mukavvayı resimde gördil 
ğünüz ~ekilde kesip üstünü çuha Be 
- tabii başka bir ku.maşla da olabilir -
kaplayınız. Kumaşın kenarlarını mu -
kavvanm arksına doğru kıvırıp iyice 
zamklayıınz. Yanlardaki kordonlar 
floştan yapılmıŞ'lır. Öndeki çiçekler ay 

····························································-

tır. 

Bu çiçeklerin kesilişini 
deli de veriyoruz. Muk~ 
ne orta yerlerindeıki iltn1 

rulmuŞlardır. 

Bu illmıillder aynıı z 
çeğin tohumu hissini ver , 
nün veya flbşun rengini b 
melidiır. 

Çuhanın, Jrordonların~ 
yapraklarm renlkleri ar~ 
yapmayı da unut.mazs~ 

Siyah 
Fötr şapka 

··rıÖ'J 
İ i yarı, ufak tefek, şişman, ince ... 

IT tayana uyan model başka ba~ka· 
.· 

leden sonra giyilecek elbiseler. Hususi Kanada sansarından yapılmış olan 
akşam diave1Jeri :remıi ve büvük bu man't.oda kürk tamamile yünlü bir 
b~lolar için kumaş gibi biçilip dikilmiştir. Bu ona 

güzel bir hususiyet vermeJ...-ıtedir. Ay
ni biçimi kumaş mantolara da tatbik 
etmek mümkündür. ( Omuzlarm üze· 
riı1de kalkık duran yuvarlak yakası, 
sıkı beli ve kloş et~eri vücude çok 
gençlik verir.) 

Kalot yüksek, kenar ~ et"i 
şeklin!dedir. Siyah fötr ll~i)t 
yaz ve altın rengi ı!arnı 
tur. 
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Bir ispirt·zma tecriibesinde ''Ben tels-üzerinde 
çalinan inci gerdanlik yürürkenEbülhüda 

} • Mister ve Miaia Vayt hadise gece;i evlerine birkaç misafir da· 
vet etmitlerdi... Hadise vuku bulup ta içlerinden biri «hırsı:ı: 

ararnızdad d' T bi" la b' d h ır» ıye bağırınca herkes şaşırdı. a ı suçsuz o n ır a am, 
na ak yere fÜphe altında kalmak istemezdi. Bu itiba.rla salonda bulu "ı 
n~ .bet. kiti arasanda pek sıkantılı bir sükunet hüküm sürüyordu. u. 
~~ ıçen airip te müfettişin kartını getirince hepıri rahat bir .. nefes aldı-
ar. 

4 • ~ Yeııneti vaktinde sofra nın etrafı her zamankinden daha ka· 
Vardı. D 1~1• Madam Vaytla koc asından maada üç te el'kek misafit' 
ve Dar~~iler, Mister Vaytın iş ortaklan idi. İsimleri de Grin, Bravn 
yapmayı eme-ldten aonra spirtizm a meraklısı olan Grin, ufak bir seans· 
lnuva«--,__teklif et:t1. Bu ıı"bi seansla ra all§ık olan öteldleri de hemen 

~ı etıtner. 

6 • ~a birden zifirl karaniığa bo ğu'lrlu ve seansın devam ettiği 20 da
dam V~a ınüddetmce, oyuncular sessiz ~ad~!: ~~UI1clular. Derken, M~ 
bir el: omuzuna bir elbise yenini ın süruvndugunu duyar gibi oldu. Ve 
tırla a ğazına aarUdı. Madam Vayt bir çıglık k?pardı. Kocası yerinden 
IUz ~rak el6ktrijt açtı. Bütün ınisa flıiler yerlerınde oturuyorlardı. Yal· 

adam Vaytın boynundaki ger danlık kaybolmuştu. 

2 Biraz aonra müfettit odaya 
• girdi. Misia Vayt, inci ger• 

danlığının kaybolduğunu heyecanlı 
bir tavırla anlattı. Müfettiş bu izaha 
b dikkatle dinledi. 

3 Madam Vayt, kocasının he.
• diye etmit olduğu gerdanlıiı 

o gece, giy_indikten, tuvaJetini yap
tıktan sonra takıw' ve yemeğe ha
~ırlanmıttı. 

Hayatımda en büyük 
saadetim, Cumhuriyet 
hükumetimizin himaye-

sine mazhar oluşumdadır 
Şimdi size hayatıının en zor nuın:ı· 

rasını anlatacağım. Bu numaranın zor
,luğu sade bana aid olmadığından gel-
di. 

Eskidenberi bıçak atmaik suret:.ıe, 
hüner gösterrneğe meraklı idim. ~ a • 
kat buna aid uzun idmanlara bn) ı~ a· 
calk zaman bulamamıştım. Nihayet b;r 
yaz bu fırsatı bu'Ldum. 

İki yüzlü Çerkes ka.malarile idman
lara başladun. Önce bıçakları istedi· 
ğim· yere saplama talimleri yap .m. 

,Sonra tebeşirle muhtelif §cltiller çize-
rek çalıştım. Daha sonra gene tebe • 
fir'le adam resimleri yaparak çızg~le· 
rine bıçak atmağa baŞladım. Nihayet 
bir mankenle i.şime devam ettim. Ve 
bu sırada artı'k bıçaklara tamamile hu 
kim olmuş bulunuyordum. 

Canlı hedef 
İşin en mühim tarafını hallett iğimi 

zannederken asıl ehemmiyetli nokta • 
nın bıçaklan istediğim gibi kullanmak 
o1mayıp canlı hedef temin etmek mese. 
lesi olduğunu birdenbire anladım. 

Jimnastikhanedeki en cesur çırak • 
lanm bile karşımda dunnağa cc-s3ret 
edem~yorlardı. Çıldıracaktım. Bu ka
dar uğra§'Oama, em~ sarfetmeme 
mukabiiJ. marifetimi ebediyen gö:ste -
rememek vaziyetinde kalıyorum. 

Avrupa da bir kaza 

5 . ~ı:n :yeni bir tecrübede bulun maılc emelinde ldL Onun için oyuna 
iştirak edenler, parmakları bl ribiırine eleğınesi :icap ederken elleri· 

rı1 açık ve aralık olarak masanın \1 zeıine koydular. Grin, Madam Vay• 
tm solunda, Bravn da karşısında oturuyordu. Madam Vaytm sağında ko 

tası ve lrocasile Bravnm ortasında da Dam yer ~rdı. Mister Vayt, 
gtdip elektriği sôndürmek için yeri Ilden kıa1.k.ttL 

Bu aralık bir felaket daha geldi, çat 
tı. Avrupada bu işi yapan ve bu işde 
fevkalade usta o1an bir cambaz, hedef 
olaralk !kullandığı öz karısını alnına bir 
bıçak sapbyarak kazaen ölümüne se· 
belbiyet vermişti. Hele bu havad:s et· 
rafa yayılınca hedef bulmak meselesi 
büsbütün güçleŞt.i. Nihayet küçük er
kek kardeşimi ikna edebildim. Karde
§im bıçalclara ne bdar hakim olduğu· 
mu görmüş, bana inanmışıtı. 

7 
Odada bulunanlardan blrlsl • 

• nin bu hırsızlılt yaptılt apa 
çıktı. Bunun 1izerine Mister Vayt ka• 
rısına polise telefon etmesini ısrarla 

aöyledl. Bu talebe dller misafirler de 
lftlrak ettller. Bqka çare Joktu. 

· 8 Mtlfettlf, davetlllerin oyun es 
• nasmda nerelerde oturdukla

rını sordu. Odayı t:ı.sa ve çabuk bir 
muayeneden geçlrdL Esasen içeri gtr. 
dltl ilk daldkalarda tim.seye bell1 et
meden Inceden Ineeye etrafını arattır 
mıt bulunuyordu. ~ 

• 
M ü/ettitin elde ettiği bütün Jıt! 

lilleri, aiz de kolaylılıla ele 

Kardeşimle bir kaç tecrübe yap • 
tı'ktan sonra onunla beraber jimn:ıs • 
tikhaneye gittiık. Çıraklarıma kı.u§ı 
numaramı muvaffakıyeUe yaptını. O 
zaman içlerinden birisi bana heddlik 
.trneği kabul etti. 

:lşt.e bu tehlikeli numarayı Hüı.ku • 
nn kaı"Şısmda bu çrrağımla yaptık. 

Tel üzerinde yürürken 
Fakat Abdülhamit çok vchnm ve 

bazı yerlerde çok korkak bir adam ol· 
duğundan gerelk bu numarayı ve ge· 
ıre'k hisikietle tel üzerinde yürümek 
numarasını bir daha tekrar ett'rme -
di. Sade şu kadar söyliyeyim ki tel Ü· 
zerinde yürüdüğüm gün hünkfmn 
yanında bulunan me~mr Ebülhüda el 
lerini yüzüne kapıyarak : 

- Efendimiz, billahi keramet! rliye 
bağırrnıştı. 

G<irüyor musunuz, gerek çalı~ma, 
gerek düşünme ba'kımından çok basit 
bir insan hüneri olan bir müvazene o· 
ywmnu bile hemen keramet sanacaK 
kadar geri bir muhitte çalışıyorduk. 

* Beş gündenberi Son Posta'da çok 

6eçirebilirıiniz. Hırıız, tecrübeli 
bir .abıkalı değildi. Hır•ızlığa o an· 
de luırm vermitti. Oneeden düfÜ· 
nüp ltlflllmamlflı. Bu itibarla ba.it 
birtakım ipuçlmı meydanda bulunu 
yordu. Bu ipaçlmı nelerJ'r ve mü
lettiıin Irarakola götürdüğü miaa
/ir hangi•idir? Bulama~anız (12) 
inci .ay/aya IHılıınız! 

hareketli ve çok temiz hayatınm an • 
cak çok küçük bir kısmını yazdı~ım 
Cambazıbaşı Bay Rızanın maceraları
nın bu kısmını bitirirken bu 'kuvvetli 
Türk jimnastikcisinin, içinde y • . adığı 
muhite rağmen tertemiz karaktflr,n -
den hiç bir fedakarlık etmemi~ şah.si· 
yetini de okuyucularıma aniatm k is· 
tiyorum: 

O.:ımanlı İmparatorluğunun f'n dejc
nere, en ço1üıntülü Jjır devrinde. 1 cm 
manen, hem rle maddeten tam b.r va
rı miıste.mldke haline gelmi~ bul~ • 
nan bir memleketin müstebid '11pa • 

ı O MüfetU1 tabakayı Grine ıade etti ve bafka hlç blr te7 eormadan duet· 
• lllerden 1t1slne serbest olduklannı, evlerine ctdebUeceklerinl blldlrdl. • 

.rntcı{una c.an bazbaŞ'l'ık yapmı" olan 
Bay Rıza, bütün gayretini, h;:ı vatını 

tehlikeye koymak bahasına Tu klü -
ğün ve Türk başarma kabili~ otin:n 
'yükselmesine hasretmiş bir vatc nda~-

Ve üçilnctlsilne de lı:endls11e blrllkte, lı:omiserllle kadar gelmesini rica etti. Ayn• 

ıırlten de, Mister ve Wal.s Vayta Inci Jerdanlılın salon Içinde bulundui\PlU. kıaa 

wı taııarrlJl mtıteakıp bulabilecetlerbılaöyledl. 
t.ır. (Devam• l5 inci SD) fmla) 

• 



6ür.eşte bilginin yeri /( arzşık takımlar oyunu kimseyi memnun etmiyor 

F. Bahçe-Güneş muhte iti dün Rumen Güreşte muvaffak o anls 
C. F. Rtakımİyle 2-2 bera ere· aldı uvbv.e1tin~ bel ynd~ il 

ır eştıren er ır 
DfinkümaçMrçamm~~~~n~~d~~m~~r~--~~~=~~~------~ 
ta k ı m irti ha tsı z bir oyun gösterıdi. Fik~et en • yi forvetti :e: ~ :ıaeJkD. DSeleryi}ımJdir bir gürqçi eğer Imfamu 

ımaamllıiline :t'iizde ,.üz muvaffak olur. 

Li h maçlarında Anadolu Vefayı, Beglerbegi Aftmorduga endi ~aza .: 6eJfi Can p 
Güreş sporu ~ e:n ~ dev rcii5 - hasımlar.ını çok zorlukla y~ 

Romanyanın C. F. R futbol takıms 
dün ikinci ve son oyununu Fenerbah
çe - Güneş .znUh:telitine karşı yaptı. 

U zun zamandanberi art hafıza -
larımızdan bile silinmiş olan bu karı
şık t. · unlar oyunu tahmin ettiğimı:z 
gibi ne şu klübü ve ne- de bu klübü 
tatmin edemedi. 

Kendi rengi, kendi muvaffakiyetı i· 
çm çalışan bir klüb takımile, ne oldu
ğu belli olmıyan, kimin hesabına oy -
nadığını hilmiyen bu muhtelit takım· 
lar iyice gördük ve anlarlık ki artık 
:kimsenin hoşuna gitmiyor. 

Yanindaküe anlaşamadığı için oy • 
nıyan memnun değil, kenarda kaldığı 
için oynıyamıyan memnun değil, klüb 
dekilere derd anlataınadıldan için i -
dareelter memnun değil, seyirci menı· 
nun değil, matbuat memnun değil 

Yapılan bir işden bu kadar insan 
memnun olmazsa o işi ne için yat' -
malıdır? 

se'U, ımütlıi§ !kuvvetli Jıdam1arnı ğr.aş- Güreşte .muvaffakiyeti ver-e? c:.~ 
tığı ir spordu. ~i glir~1erde bugün- .güreş .müdd'etince basma e'}tSV' .. 
kü m:izam IV.e .inoo1ik .:yo'ktu. iBu gu~ - biır kuvvet .,.e hı2ıla oyun t.atb~ 
lerde fazla serblik ve ıkırıcılık görülür- çalışmak, fnrası gelince iyice P1~ıı un 
dü. !Bugün · e güreşin şekil ve ianzı .iDlan cywıu olanca .kuvvet ıp:e ceY' 
taınmnile değişmiştir- tMe~ni dünya- 4ru1Janabihnektir. 
da ehemm~eti .gi~de a~~ s~r .ce • . .!Eğer Jıasmınız .muayyen hir h 
rey.anları .ı&inde tgur.E!§ ıbuyük bir yer .ihtisas sahibi olduğunuzu an!Bl' h 
tu't.mı.Ş.m~ Okum~ linsanların gür~e biliase o Jyunu size verrnemiye' 
heves etmele.ti güreşin eski tarzını ta- Anca:k bu kaygu ile diğer tarJ~ buy 
mamile deiMtinniş, modern nizamna- dan açılk vererek çok baŞka tutll1 tinti 
meler onu en yüksek ve kusursuz bir yun'lara fırsat verir. İşte iYl.~~ 
spor haıline getirmiştir. İşte bu yüzden ~çi bütün bu fırsatlardan 1b'W'" 
ddlııYJ güreşte bilginin ehemmiyeti mesini bilmelitfu. d 
günden ıgüne artmaktadır. T ekn~ taktik:· ' n 

Aila1e w.e Jku'!ete ilave olunan ince- Güreşte lbi'lıfurl iki kısma sf 
Ilik e zeki lbugun ariaya yeni blr gü- ~rr: IDe1aıik, aktik. ~ 
r~ itıipi meyıı3ana 4Çl'karmıŞtır. Bedeni eşin bi.zzat kımdisi ymı1a1'l- ı9 

R eıı1ain Fener - Günq ücmmı · kadar dimağı !da ~ etm~ fD1an bu ;ise güreşçinin üsıilia'kay.ı ;,ı; 
na başladılar ve eyllece de '"tirdiler. Z-~ wazi,et.ten ğlübiyete lbdar y:eni :tip giire§e §h ir ~erik e zev.Jt :için yııpaaağı manew.alardır. ~ 

Tuz on metre uzm:ı1u,ğunda, yetmi§ gidecE!k bir ~ ~ o_yım itamırmile venı:_ı.i§.. ~. :ebıescik bir ~ 'irelarik ir ~ ıgüre§ tiP' ... lı e, 
beş ın.ea-e geniŞliğinde olan .sahanın mu1h'teUt takim mu&faası iüzerine haı:ta bll' didişme lti1ıruilctan çikararak kusursuz ;ve habıSJzca lbirbld ~ t; 
su tnımrurmış yetleıi çamurla örtüiii y.ülklemnfie adı. ~ c;y.rediileu, aliıka .uy.andırm Jilir' t ve mükemmeliye.tıe ~f ~1 
olduğundan doban dakika süren bu . Dör.t daika ıfasi1a ile 'ğdan çeki- bır .ze"ka, lkuvv.e.'t ıve •çevillik o.yunu ttikçi 1bir ıgüreşçi de u oyıııılJ11 ;aza 
o}'\mda maça 1benzer güzel bir nOkta en lb!Tkaı:ınlriml içlkah iile ·~so· ~~~ ~ _ .. _ cik~ qy:i~ oyutı~h 
bulma1k cidden gü91fu'. bra ber.aıOerililk Wl~Ziy:efuıi 1tem1n et _ Giir.eŞte lbilgmm ~ uy.uktür. ·ği .zam~ınaa fliPllD., m~ ·h;:ı 

. . Sudan kuıtulup, çamııııda saplanan ii. Güre§ ~b~ gür~ vwefulı ltar.zı oer.e,yanmı ıta:k:ip edeb~ ku 
. On . bı: . oyun~ yu Yıı:?>:~na gelıre • topa, gene sudan ve ·çamurdan kurtu- Oyun bu mziyett-en sonn Iber 08 _ ku1lana'bi1mesı, lhasmmm 1kuvv.efle ltal... asım a:rşıstDda ;v.e ~ bılm. \: ıçın ç~ıl~ buyük sıkmu~-ı lup yetişebilen hangi taraf oyuncusu ki'ka Rotnaı'\Ya taıkmımı pgalib çıkara- b~k ei~ği zor oyunlarınd~n kurtu~ · kemleri nazan dikkatini ;_Çeke.:,e•, b 

Ga1 ntasa.ray • BeŞiktaşı fena tertib 
ct:mi~ler diye berikes okka ile söz söy· 
ledı. 

bilm yenler,. ~~u F~er~h~ - Gu~ .ise top onda. Bu ~rtbol değildir. hilecek bir Ffi aldı. bilmesı-ve lruvvetçe IJrendine ifa1k gu - TEŞ ik.a?.annuik için me~nı biitiiJl red 
:~ .r .u~teiı~ını saııki begendıler nu Çdk defa çamur, ve .su toptan evvel Ma'ğlilbiyet.ten ber.aberliğe, .hem de r~~~er ~!ka~ muvaffa"k ola'bilrue· naıilikları yapan 'bir güre§Çidif· 
crsınız. pas diye gidiyor, bazan üçü hitleş3p üstün bi.r oywı ayınamağa muv.affak sı 1~n 1iızmııiır: . . _ .!'cloı~.ve takllik lle ~ ~ 
- Ben de bu m~eliti beğenme - pas oluyordu:. olan Romanyanın devamlı hücum . ~unya -şampıyonlaTı -arasnm 'lSIIlml gureşçiilıgın en mühlm bahısıer 

aim. Şu farkla ki kim bilir iki tanı.f Tabana kuvvet dayanıtan .kırk .btş 'ları tekırar 'ederken oyun ıbitti. k~ş ~ btmtı mulurfaz~ .e'tnl~ ~ ~er. ~ 
idarecileri lkaç dereden su getire!'ek dakika zaman zaman iki tarafa sayı Fener - Güneş muhteliti: Hüsamed- olan gu.reşçıl~rd: kuvvet ve bılgı has· Gur~~~ aranılacak tekni1c pı-1' 
bu işi güç bela yaptılar. fırsatı vermedi ~ ama. devre $1Ô1' din - Fartik, Fazil . Yusuf, ~d1s~ s&Ja.:ı biclşniştir. .. dut ıtekn.\gı ;()lmalıdır. iyi~ .,ı 

B ir gün evvel 4 ~ 1 gali:b gelen tab· sılıra bitti. Melbmed Reşad - :Nacl, Esad, lMelih, Guxeşte ~ ıtibıri:lar cmiu- iidmanda :bi -:teb:ıik ~ ~ 
. • • .. Re'bü.. Hbe1. nun kuvwetmi beyni ille birleŞtirerek güreşçiler w.ardı:r iki ma:rıeri~ 

mı gördükten sonra bir mtihtelit ya~ lkiDci devreye :guya daha bızlı ba~ .. nlhr---ı--.:ı- r....n~ ---ıı - lbo "" Hakean : Sa4i JKaT.san lfGalatasar.:ay) ~mmu;. ............. ...,..,... ıv.ucuurm tünzu!kıb~ -yiizünden ~.a ~ 
ınak daha güçleşı·r. laMı. l\ - a""""' - -"1..:11~ Lo:.. ...:ı,..;;,ıA .A-- .no~a.:l .... s:,nıu t:U.IUL 'UI.l. ~e :e _ - •ucm ~~en ıiçin maç "":.~ ac 

Nıt kim öyle olmuş. Seyrini değiştiren top sağdan Ru _ ömer nm dare \e kontrolu ;alltmda l§lmrl.u bblliy.etl göısteı:neiler. lJ;e ~ 
Güneşe karşı çıkacak Galatasaray men b.lesiıne kadar indi Kalechılıı lJlı maçları · bi:ı şe!k':lde iŞlemesi »azımdır. G~ e endiileriinden ~daha az Jkıı)~· 

ta'kım ını on muhtelif ~ilde tanzim •akala elinden ka ırdığı • ' her y.;ı;pilacalt !um!!k:et, lheır ıab1aca:k .a - -rwnere ~iı'ier f 
eaen Sadun Galib nihayet Meiihi mer· ) M:;: - ç ~ yeı:- Bu maç T.abimde o_yınanıt!lten Şe - dmı :Plı -ve . 1h oJ.ınihdır. H.iç Teknik, fO.YUlllar.m ~ J 
ı::ez muhacim, Esadı sağ iç, İbfahimi şen hafif bir vuruş1a ılk say:y:ı ~ef stadını:h birinci ve ikinci lkiime biT Iba:re'k:et ~ ~ ay.esiz ~- ıımw <lep;ıek oldqğundan o~~ 
sol mı.itlafi t k k yaptı. Jik maçlan J~yurdu. mmrıahdn:. ce~ için ridmanlar.ı ~ 

~·.na aca adar hesab!ı Romanyahlann bit bücumu Fıener _'Ikinci tiimeler ımaçmda ~ eı'heyi Gür-eş Lgisini tam .o1ar.ak -ığr.eııe - ıve sariki mü.mbaka yapıyor;t!lflf_.'1 
takım yapmış. kalecisinin gayretile kes11di Rüsa - gu~ bir~ ikmcilkümenlıı lbaşm- biJ:i:r:seni7., bir çOk t:e1ı1jke1i ~ • «>1-ıemm'i.!Yıetile y.a:pmalıd.ır. T.31JS

1
.J 

Ama kim .bilir bunları bile yanyana m eellin bir aralıik ikafa, kol "~ bacak da giden A'ltıınozduy.u !bire km:şı iki u e da:o !kciliı.y.ca k\uttilabilllSİniZ. Kafasını ıesnasmda y.enmek, yen~ !Al ı 
dizeb lmek için ne hesablar yapılmış· kapma suretile bize bir !kaç saniye Yeındi. ku'lfranmasmı 'bfun:İyen -lY1 biır tireşçi ıbabsolmadığJ ·çin eııbestçe ~J Y 
tır. serbest güreş seyrettirdi. Ben 0 Z3 • Birinci 1kUme maçında da Aruı.do'lu olamaL BiitUn yükselen ~er lhalalı oyunlarm mütemaıii.J..ea' 

Hülasa seyahatler hariç, memle1u: • man onun kaleden koşarak İngiliz <an· eks1k kadrolu Vefa 'ii.Ürmmı - e kar- kumaz, ze1ti lirlıııse'lerdir. Vöcudn jy'i ey.ar.ak Brosur'lar.ı ltaShih ~ 
te gelecek takımlam kal'Ş'l muhtelit treııörii- padifula atı.ğı yomruğu hn _ şı (2) ile yımdi. geliı;miş •. çevik, adaliltı vücuduna_ a - ve şiddetle oyun almakla ""''~ 
takım halinde oynamaktan sa:rfrnazar tırla~. Onun hatımıa gelmemiş 0 _ Her zaman kadrosunda ~öl'düğihnüz 1 h.~ı bır .şekilde y.ay;ı.hr:ı:q ıır gutıeıi· ana ıda cy.un ~ lfırsa'l1111 0 
et.me'idir. Bir klübün çürük tarafını lacak Iş kıuşmıştı. Bu Jtr. da Fikretin M"ı.ivahlliıd, .Süleyman., V.ahid, Musı<t- çı ~~ b~ı da llaıll:anm.asmı bilir- mek. :mr &"aziy.St'leııe gelip ~

9

"/.. 
bir kaç oyuncu ile takviye bu kabil za bir ıhücnrnn ilatah şekilde kesildi. Fık fa,. Uı.tif gibi 5 oy;rmcuda.n mahrum se yuzde ı;·uz mıwaffak o1ur. ak .çar.eler.ini ar.amak )ııt~ a 
ruret c·rin en kestirme yoludur... ret hafif bir p1fı5e !ile penaludan i • olan Vefalılar balcim O!Ynaınala:·ına Giirqre ...,.,.1~: Müsabatkıayı lkaı:amnak, fB 1, 

B
. · · d kinci _.,lü "V"Dntı. ı _ o ga\ibı·'\.·-~ gu-zel rağmen .mar• kavbett.i.ler. Eksik bır Güreşte ülerlliyebı.-ımek i_çin tilla - b:ı:şisıı.na ~n y~~~ 
ırıncı evreyi sıfır sıfıra bitiren b"" "-r JT:l. r ~ .-ıı..o.:.1.. bir netice idi. Romanvsıldar adeta a _ kadroyu yaka1ıyan Anadolulular cıaınılan bütün tutu!flam ~ce lbınnek 1li- ıı:_n 1~ "bd:ısi r iııız ~ '"li 

taknrJar ikinci dew-ede ik~ ~ a- .,- b f ı zımd r gur~nın · tıru dD y 
la k 

~»"~ .zarcasına toplu bir halde hüeuma <T,v-. u ırsatı elde tutarak yenilmediler. . .ı.: .. -ıı~-· ınanevıya 
ra oyunu gene berabere bitinille.r. b--s ·· B t ih eiiel' · tiler. Sağlı, sallu hücumları esnasında lJçüncii maç Sü.Jey.ınan:iy.e - &y.k.o.z .u un ~~ş ur g~reşçilerin muvaf • · ~ lrkı muh'telif sistemin mu.-__ .~_,_ı. - f:a'ki;ı-eı1lerlnin bii ..... ~ bi ı .... -ı . lR' ~--t.-·.t -~ r~ ~ sayısız kx>rne ile muhteliti zor bir va- arasmda oynanac.a'k.'t.ı., ha em Halm ...., . en ~11.4A ımn :.s .... erı-asmmı ıuı:;.ı.ILUI.ıl y~ 1 

halinde olan bu ma....t"' muhtelit taktm G-'::L. ru 'lbilt ıedeb~ beden ..__-ı.:;'lff-u· miDıier - · ..wı....... ---~ k )'..... ziyete sokan Raınanyalılar sağ açık _ m Ezgii oyunu başlatmadan geç ..._...,.__,~ n- ıur.er~ 1~ R U~""'" 
ısa, Rumenler ise uzun paslaria oyu- ları vasıtasile bir gol ka7.andılar. kalmacak di tehir etti. d: bı~unmabıl'lt ma&"1armda SII2Sına bir bms ile attlan bir çtt r?'J 

~ ~- ~p eden o~n 'ZiDcin1e:me ve ~iflik1!1!T'!İni, Dma.mDda 1"jJ 
Am M ı· • k IW:rblııi. Ukasma. tatbik~' ve bir ~ dola,YllEi]e ~ Jlı:f.); 

lki takım bir arada 

Y o ı~ un .. re oru hasının ~evr.a.mu en.~ k~:re· lerini. ıı:rffisababnm ~~ 
kınlmak ıstenıyor ilmeleriıdu:. rm:da ıne :şelnlde D:ıare'ke1 ı:J!h 

Her~ bir mm~ Gice~ ~~ 
Mareily.a lO (A.A. ~ - Gravesend lDU o1mabdır Gu-DPı:l"i oyud- ~- -...-..:-- .-::ı·:? ~~~ dan 

13 
· ·-:t:r :m.a~ esnasın a .. ~..r~ ~ı= ve,rıp®D], ~ff. 

tayyare mey, mı ıaaat 6, & terke- lk.endis:ine lkaei muı~ak.iy.eti •erecek ıiinde lba~ kaım bo§ .,ır "1. 
deD ta~ BroOke ısaat 11,09 da Olan bu oyuna bfrtün iddetile blbik kıflmma!b,ğmdan lba.;;,m ~..J 
buraya geinut ve 11 36 ıda buradan 1- ebilecek .zaman :e w:az:y.eti azıırla· d.ildigini deh'lar gönrıl~ 
talyaya hareket etmiştir. malıdır . .A~k bir giireşçinlıı y.alnız GÜ!ie§9i müsa.ba'ka ıe~~ 

Broo\~ Amy Mqllison ':un tesis et- lblr i~i oy.u? il~ey.ip :sırf bu oyunlan giire§tiğiıü, :nasll giireş~~ 
tiği re'kom lwmak iatemektedir alacagım :dıve koıii -ııüne giliıe§mesi sa'ba'kap kazanıp za.nU19 ~; 

· ~dar büyük bir hata olamaz li:yli bir saba'kay.ı lkazanmak ıiçin ııı,sı~ 

Karaman;ıa bı'r müsamere ~ure~! g~reşi~ bütün oyunlarını ga - eil?esi :icap e11t.iğini :iyice ti 
u ) et ıy.~ bılmelı ve yeroe, ayakta, altta Mmder.e çtk'tığrmu: 7.amnrı 

:v.e~·.a üstt.e kusursuz gi.ireş yapnuı.bdır. fikrimiz ve manevjy.at1mıt lJI 

Bu şekilde gilııe§irkoo .has:mma tat • kazandır.acak hir der.ecede 
Karaman (Hususi~ - Spor romta

kası :tarafından bir müsamere •verıTI -
miştir. Milımmere~ Karamanda imdi -
ye .kadar y,;ıpılan1aı;da.ııı üstün olm~ 
ve memleketin ileri gelenleri huluo -
mu~tur. 

h i.k edccel}.i oyunlar \'e ça.lı§ma tarzı Güreşi kazanabilmek .için 
on~ me~hur oyunlarıru .kullanarak gü- ;ıret ı·e :teknik ..kfıfj değildir· .~il 
Te~ı Ikazanmak fırsatını vermelidir. zaman t.ai.bik etmek U;:.J.~ f 

l'iıenici -ve -par1a'k hrr fki oyunu olm ı- rnek te diğer unsurlar !ktıcis:t' 
yan güre~çiler iyi güreş bilen, idmanlı teınıin eder. 
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" Çiklet , sakızı unutturuyor! .. 
a ürk İstanbulu 
şereflendird.ler 

Suriyeliler 
MüstemlekecilertJ 
lnanmagınız! .. 

(Baştarafı (l inci sayfada) 
ko~uluk haıkkma riayet esasına da • 
yanan bir dostluk siyasetinden başka 
lfu §eY yapmıyalım. 

" Ağzını doldurdu mu, 
evde şapırtıdan geçilmez, 

İ§.te, biz bunu istiyoruz. Aynı söz • 
leri Iraklılar için de tc!krara lüzum bi
le yokıtur. 

* 

30 senedir Çarşıiçinde sakızez/ık eden ihtiyar "çiklet, ten 
şikayet ettikten sonra sakızın faydalarını saydı: "Evvela 

dişleri temizler, sonra çeneye kuvvet verir , dedi 

Atatürk Haydarpaşa istasyonunu terkederlerken 
<Baştarnfı 1 inci &a'-•fnda) türk saat 22 de Eskişehire muvasalat 

Atar· k J • 

ı 1 1 
~r garda kendilerini istikbale ve istasyonda kolordu kumandanı, 

e en erın He . . "" h u. 
un 

1 
e rını sıkarak iltifatta bu- Vali askeri ve mülki erkan ve aı&. 

muşıardır. • .. 
A 

.. Partisi rüesası tarafından ıstıkbal e· 
taturk Ha d 

vapuru b'. . y arpaşaclan Kalamış dilmi!ıtir. 
na ınmışl d w D 1 T • 

Suriyeliler! Müstemlekecller siz • 

Dökkinlan gittikçe küçnlen sakız camekanlanndanbiri 
_ Kaça sakızın dirbemi? 
- Gramı yirımi para. 
- Ellli gram ver. Ama üstten koy! 

- M~erilerinizin kadınlardan iba
ret o!duğuna bakılırsa çeneye kuvvet 
vennesi faydalı değil zararlıdır. \,ahçe er, ogruca o ma- At ı·· k vukubulan daveti :kabul ı-

sarayına g"ıt . 1 d" a ur 
mış er ır. "f b d 1 B 

Cumhurreisi bi .. . . le ordu evine teşn uyur u ar. ura-

lerle biZim aramızı açmak için her şe· 
yi yapnuya başladılar ve daha da ya -
pacaXlar. Bunu siz de b'ilirsiniz. Bu • 
ntm için siz de onlara uyarak, eğer bi· 
zim hududumuzda Ç-erkeslik, Alevt • 
lik, Ennenilik gibi y~tan meseleler 
çıkarmıya çalışırsanız, tarihinizin en 
büytik ılıatasını ve gafle1.ini yapmış o· 
lursunuz. Türltün, davasım mürlafaa
da ne aziınikar ve inadcı bir mahllık 
olduğunu siz öt&ilerden çok iyi bilir
siniz. Türkiye üzerine bu nevi dava -
larla hücum edenlerin veyahud et · 
mak isteyenlerin akıbetieri malfun -
dur. Biz bu Sancak işinde mutlaka 
muvaffak olacağııruz için, beyhude 
yere yeniden mlill husumetler tahrik 
etm~ olursunuz. Suriyeli Suriyeyi ve 
Suriyeliyi ssevi~rsa bu siyasete Alet 
olmamayı vazüe bilmelidir. Size bi•m 
«Sel gider, kum kalır!]) s.özümüzü bir 
kere daha haıtırlatalım. Gün gelect.k 
siz de bizim gibi hür, kfınrilen hür ola
caksınız. O zaman bizim JPUtiaka 
dost ve iyi ko~1ar olmamız lazım -
d tr. 

Şu büyük parçalardan ..• 
ihtt.iyar sakızcı ık üçük, • w parlak bir 

küre1ale küçük bir kese kagıdma sakız 
dolduruyar. Ben müşteriye baloyo -

30 senedir Çaf§ı içinde sak1.2eılık e-
den ihtiyar güldü: 

l:>uyurd 1_ r muddet ıstırahat h lk .. essilleri hazır bu-
Uıı:tan s h" . . . da ordu ve a ınum 

tinr onra şe ır ıçınde bır ge- . · d 4 
ı Yapmı~lardır. lunuyorlardı. Atatürk ordu evın e e 

f.alritehir Ordu E · d kadar kaldılar. Ve halkın coşkun teza-
Esk· vm e O d Esk" dcın lstışehir 10 (A.A.) - Ankara· hüratı arasında saat 4,3 a ışe-

anbula hareket huyuran Ata- hirden müfarakat buyurdular. 

l{a_\1 •• • v, goz lŞare llerile 
Yapdan bir llongre 

( Ba§tarar ı · • · 1 ıncı sayfada) 

·-
1 Sancakta hergün 

lı e, dudakla 
t. ~ım ic-.a rı ~. kaş ve gözlerilc bir 

Nümayişler 
Yapılıyor 

s.-~ıcr k retller ) apıyor, ke5ik kec;ik 
f a

7 
çı .ırıyor. Kongrede bulunan ı 31 (Baştnrafı 1 inci ı;ayfada) 

:.a \e dılsı hl'psı ın ~er ın ktcbinin 7 talebesi kE'n 200 Tül'k Fransa ve Suriye aley • 
ha do ğı~ a a <>nu dınli) orlardı. D:ı- hı de tczahüratta bulunmuştur. Diğer 
l·u SC) rc~~nu scyredl)·orlardı. Çih· taraftan Atntürkün Konya'ya mu va -
lı.cmn ki. kulaık~n anla~an;ı.ıyo -~ar. ~i.r salatı An tak) a ~ürk! erine dükkanla -
r b ediyor B ardan zıynde gozlere nı- rını kapamak içın bır 1şaret olmu~ -
tediyorum. D en. hayretie başkanı sey- tur. 

t,1 i kfığıd. ba-kıkalar g.~ıyor. O eli.n- Buna karşılık o'lmak üzere üç bin 
l re:.:erin ad ~karak _mutemadiyen ı - Arab talebesi sü'kıinet.le tezahüratta 

lun e, k e U~ e e" a~~ ~ıyordu Bır tek !{e bulurunuşlar ve müşahidlerin indikle
lıyamıJ'Qrllrn.degıl?~ı:. tck merhum an- ri otel önünden elleninele Suriye bay-

arner hoc Kuçu~~en ~ektept_e ra\darı olduğu halde ve Suriye milli 
rıfi hat 

1 
asından ogrendıgım bır marşını söy1iyerek geçmişlerdir. 

ır l)Grum· 

Biz o günü düşünerek, o gün i~in 
hazırlanarak, aramızda rnesele .olma
masını, pürüz kalmamasını istiyoruz. 
Bizim Sancak Tür'kilerinin Türk olan 
haklarının kendilerine verilirnesinden 
ba~a bir şey istediğimiz yok. Hatta, 
daha başka tiırlü söyUyelim: 

Biz, Türkiye Tiil'kleri, Sanca'k Türk
lerini Suriye cfuniasına rnümakil bir 
Yarlık olaTak emanet bırak"lllak sureti
le sizlere emniyet ve ıtimad gösterdi -
ğimize kaniiz. Bu, bizim size karşı o • 
lan oost.luk ve itirnad duygumuzun bir 
nevi garanttisidir. 

Buna miikus bir mukabelcde bulu -
numanız tarihinizin en büyük hatasını 
işlemiş olursunuz. Muhittin Birgen 

Anadoluda kış 

•A~ . 
d rle~:ı~n ~ık~n manalı söze kelime, 
ınanalı 

1 
ekı agızdan çıkmıyan, fakat 

ae derı~;n bu kaş, göz, el işaretlerine 

( Baştarafı ı inci <;ayfa da) 

ırülmektedir. Evlerde kaplardaki ye
mekler, kavanozdaki turşular, reçeller 
her ne varsa üz.e.derini iki üç parmak 
buz kaplamaktadır. Hatta ihtiyatlı 
davranıp vaktinde fazlaca odun alan

Anadolu ajansının notu: ların bile yakacakları tükenmi~tir. De-

Benun ·lı·· . 
anıarna ıç b~r şey anlamadığıını ve 

ış ola~ da ın1kfın olmadığını ania
!>Uteti:ni\ lar ki okunan raporun bir 

Bu ra ana da uz.athlar: 
·_J ~ıı a il !X a nııza.ran cemiyet kiırue -
rj Y\Jrdu ÇOeukJar ıçin bir düşkünler 

~b \e gone alil çocuklar ıçin bir 
ıaŞe ve i:;nı~~· Cemiyet tp.Jcheuin 
Yakınd a~ını temin etmektedir, ve 

ek .a sagır, dilsızJere san'at öğret • 

Havas ajansı aynı Arap nümayiti rece sıfırın altında ekseriya 18, 20 yi 
hakkındaki telgrafında bin talebeden göstermektedir. 
bahsediyordu. Röyter ise nümayitçİ· Bu günlerde Kızılcahamam tama
leı-in adedini müzayedeye koyarak üç mile kutbu andırıyor. Yüksek köy
binden bahsediyor. 1 lerde kış ve kar daha fazladır. Köylü-

Hiç bir üniversitesi ve batti lisesi Ilerimiz işlerini görebilmek için kar ve 
olmıyan on bet bin ~ilik küçük bir tipiden kasahaya inememektedirler. 
kasahada bin veya üç bin talebe dün- Yırtıcı hayvanların dağlarda ve yollar
yanın herhangi bir tarafında oluna ol- da sürüler halinde dolaştıklarını bura· 
sun pek güçlükle elde edilebilecek bir 1 ya gelen tek tük yo!cular söylemekte-
rekor t~kil eder. Bundan da anla~ılı- dir. K. Yazar 

F atihte kadastro işleri 

rum: . 
Başında kasket, sutınrla kısa bır 

palto var. Paltonun ccbleri çapraz. A
yağında yarım kilot, yün çora?lar, k~
lın potinler. Belli ki sılaya gıdcn bır 
Anadolulu. Köydeki çoluğa çocuğa he-
diye olarak sakız götürecek! .. .. 

Fakat mal tartılıp uzatılınca kuçuk 
paketi gözü kesmemiş olacak: 

- Hele yirmi beş dirhem daha kat! 
dedL 

Kolunun altında bir oohça taşıyor -
dtL Kurşuni yeldirmesi, beyaz baş ö:· 
tü.<>"le mahal1e mescidline mukab~le 
din1emeğc giden çaçaron bir kayna -
nayı andırıy~r. 

Camdlciına eğildi. Sakızları uzun u
zadıya teüdk ettikten sonra: 

- Beş kuruşlu'k tart! dedi. 
.Ah'ZJJlda bir tane bile diş yo'ktu. Ar

tık dayanamadım, demindcnberi, ses
siz sedasız seyircisi olduğum sakız alı~ 
verişinin bu acfıib müşterisine merakı
mı hal için sordum: 

- Teyze sen mi çiğniycceksin sakı
zı? 

- Burada sen haklısın delikanlı, de· 
di. 

Bu sırada üç tane mektebli Bayan 
geldi. B~ kuruşluk sakız istediler. İlı• 
tiyar sakızıcıyı şirin müşterilerıile kar• 
şı karŞlya bıraktım. 

* Tertemiz, bemheyaz gıcır gıcır sa " 
kız da, standardize edilmiş muazzam 
bir SE:'rmaye işine, çiklete, mağlub oh· 
rak adım adım geriliyor. 

- Bon senin ağzının sakızı değilim, 
sözile en ciddi münakaşalara g:ren; 

- Çam sakızı gibi zarif!. diye tez -
yifin en üst perdesini kolay'lıkla ifcde 
eden; 

- Çoban armağanı, çam sakızı! ter· 
kibile candan hal:trlayıŞları, samimf 
hC'dıyelC'ri anlatan; ve: 

- Lafı sakız gibi çiğneme! ihtnrite 
gevezelerc ağız açtırmıyncnk kadnr 
kuV\·etlc lisanımıza yerleşen sakız da 
unutuluyor . 

Renkli mikalara sarılmasına, elt:!k • 
trik ampüLleri altında parıl parıl p~r
lamasına ra{ı;men, mumlu kağıtlar i • 
çinde dörder dörder piyasaya sürülen 
üstü nane şekerli kauçuk taklidi sahte 
sakı?.a yeni1iyor. 

Zavallı sakız! Çocu'k çenemin ai~:-~
yasıya gevclediği zavallı iyi aı~adaş ..• 

Kamil Tarık 

- Bende diş kaldı mı evlfıdırn? Bi
zim gelin olacak şıllı'k cille de sakız:» 
diye tutturdu. Şimdi götürmesem, üç 
giin üç gece ağlıının tadı kaçacak. 0~-
lan üzülece'k. Sakız çiğnemek sünneti Tarsusta Halkevi aç.lıyor 
şerif değilse bile mübahtır. Mübahtır Tarsus (Hususi) - Burada bir 
ama adarnma göre. Gece vakti çiğne • Halkevi açılması kararlaştırılmıştır. 
miyeceksin, maa7.allah ölü eti çiğne - Elycvm Hark Partisinin işgal cttıği bi
mekle berabeım~. Bir tarihte bir nanın bir kısmı eve tahsis edilecektir. 
Tombul Hafız vardı. Derin ulema idi, 

1 

Lfızım gelen tahsisat 1200 liraya !ha· 
rahmet o1sun canına, o söylerdi. Gel le edilmiştir. 
gör ki anlıyan nerede? Bir kere ağzını · · · · · ' · • · • ... --· • • - -

uzere k d hllt, el i 
1 

. un. uracılık, marangoz -
lncaktır.ş en gıbı ı:.an'at atelyelcri açı· 

1'-!!':~;~ .. so_?ra umumi ba~kan Sü -
arkadaşı ·Ursuye geçcrek aynı şekilde 

yor ki mevzuu bahsolan talebe her 
teyden habersiz masum bir gezinti 
ya?tırılan ilk mektep çocuklarıdır. Fatih kazası dahilinde Kadaatro 

tahririne devam olunmaktadır. İşierin 
Milletler Cemiyeti Konseyi Ayın sür'atle intacı ve memurların daimi 

Son Posta 
~durdu mtt,-ev~n içinde şapırtıdan 

geçiJmez. Kenar tcrbiyesi ne olac. k, 
şu ~•dının da canı çe!ker mi, ağı.ı su -
lamr mı? Sorup anlıyan ·kim? Oğlum l ı=Yevml, Sly-dSI, Havadl:ı ve Halk cazetesı 

1. nın~ :_ının lunumi bir faaliyet ra
ladığım .udu. Elimdeki r::ıpordan a:ı

~ccınıyeı~ nazaran yakmda İzmirde de 

21 inde Toplanıyor surette kadastıo ınıntakasında bulun- olacak ebennekayamn ağzına da bir 
tuıtam sokar, karşı karşıya gcvi.ş geti·· 
rirler. Ne yaparsın. sağ olsunlar da 
Edadın \'ar mı, dcrdin var. 

* 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 
İSTANBUL 
' c 

Gazetemizde çıkan yazı ve 

Baş-kaı: b~ ŞUbesi açılacaktır. . 
Yeten' h Suleyrnan raporunda cemı· 

1 rin bu~ &lıf~ knlan bazı sağır. dilsizlt!
başınoa~uı,ıunu, bunların cemiyetin 
rı""''y 1 0 adamların ne kadar malı• 

Cenevre 10 (A.A.) -Fransa ve malarını temin jçin Fatih tramvay du· 
Türkiyenin talebi üzerine, Milletler • rak yerinde bir müracaat ve çalışma 
Cemiyet i Konseyinin 1 S kanunusani-l bürosu kurulmuştur. Fatih merkez na
de vukubulacnk toplantısı 21 kanunu- hiyesj hudutlannın kadastrosu ikmal 

ı G 
Sakızcı anlattı: 

Miliye tehir olunmuştur. edilmek üzere o up a~bi Hüseyin a-ı ı Jl - Malın iyisi Sakırz adasından gelir. i 

resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazelemize aittfr. 

_. ••• et v • 
tını d" ~ c ımkans!ilık içinde çalı?tı-
(,)ldukı~şunınıyerıek vahdeti bozmakla 

ı-ını t .aı . d e:rnıy .t: ce su.uc kaydedıyor u. 
Cwn b" ı ·· · tıaıns . u \In gayesinin chavo..>Sl· 

enın en .. h. 
l!Una . ınu ımierinden mahrum 
""t ~ _kinlf;cJeıi terwir ederek cc ~ 
" ıçın rn"fid · ı· llt> Retinn u .ı bırer unsur ha ı· 

l<ıfldl ek '-"e anlara hayatlarını ks
l'lnclt lt 1-1 ~ 

~')rurn ° uuı:-ıunu rapordan oku -

Şun~· 
.ltuhın }{~ı ~~lde vücuda getirilen o -

~ ltıası v .tur BakanUı{,rının malı ol .. 
;v ,..J ni o hı ne onun emrile çalışması temcn· 
~ı uyorou. 
d Cerniyet· A 

ıı dığı takvi ın yegane geliTi bashr • 
dır. 2 55 ~erden aldıı1ı ~atış bedeli • 
2662 a! ·- l1ra 24 kuru~ vııridat, 

• "' o~~.unı rf '"' ta JHızaınn 
1
; 1&l . ıynt vardır. Varidn-

~ lııa fazla sarfiyat ya· 

ıııt 1 

Geyvede yeni tayin!er 
Geyvc (Hususi) - Üç aydanberi 

münhal bulunan tapu memurluğuna 
İstanbu1da~ Cc.a~ hfıkim nam7.etliği -
ne Ayşe Furuzan, ma1ive muhasebe 
katipliğine Sivrihısarda~o Süleyman 
tayin edilmiş ve buraya gelerek yeni 

oa ve Baba :ı asan Ilmi maha e
t.. Fakat ekscriya toprakla karı~ıktır. Bu 1 
rinin tesbit muamelesi de tamamen ni- rc.ıda tasfjye edi lir. İyi sakızın kilosu 1 

hayete ermi~tir. perakende olarak beş yüz kuruşa .c-a-1 
E üyükdere fidan 'a""gı genişieta ecek tılıy()r. Tabii daha aşağı !i atta o lam ! 

da va~ t 
Büyükdere Meyva Enstitü~ü fidan- - E~i zamanlarla bugünler arasm- \ 

lığı genişkti!ecektir. Fidanlıktan bu da satı~ faıiu var mı? t 

y1l 3çin aşılı kaysı, ~ftali, elma, ar- ' - Elbette var. E~kiden ~iklct falan ı 
mut, kiraz, vişne dut, ceviz, badem yoiktu. Hcrkf'.s ila sakız çii!nerdl. 1 
fidanlarının verilmesine ba=i'lanmıştır. - Gıcır dcdi~deri nedir? 1 

- ··- 1stanbul taraflannda bahçele.ri bulu- - Dağlarda çalı gibi ycti~en bir ne- [ 
pılmıştır. V u bu fazla sarfiyat idare nanlara kolııyhk )çin isteyenlerin fi- batın yuvar1ak kınnııı meyvasından ; 

vazifelerine başlamışlardır. 
_.. • • ......... 1 •••••••• t 

heyetinin ecbinden yapılmış bir hedi- danları vilayet Ziraat Müdürlüğüne çıltarılır. Snkrza e1astikiyct verir. %1- • 
.Ye mahiyctındedir. k B 1 kızı patlatmak isteyenler içine bir mil~ i 

B y Sülevmandan so . "d kadar gdirilme t~ir. unun içın \).. dnT KO'-'arlar . 
a ~ n ra yenı 1 are 1.. z· M""d- ı- w·· •· • "' 

heyeti intihab olundu. Bay Mede-ni ı ayet ıraat u ur ugune murncaa. - Müsterilerinizin ekseriyetini kiıo 
tcltrar istanbul şubesıne ba~ 'd ~etmek lazımdır. Subat ayı sonuna ka- ler te~kil roi'--or? 

..,.,an o.. u. ·ı . d d" "' 
İbrahim umumi katib, Baha muhase- dar fidanların verı mesıne evam e ı- - Tnbii lı:adınlnr. 
becilik ve vemedanlığa, Harndi idare lecektir. - S:ıkızın ne pibi faydsılan vard·r? 

ı 
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VJ.SOd NOS 
ı ıl 

. lkin\.i<an~ 

Ziraat bahisleri: r ~---------------------------------------~~ , Kalbi sağda adam doktorlarda 
öylüyü yükseltmek için 
mütekaitleri kullanmalıyız. 

-----------------* ~ • --------~------~ 
Meslekten ayrılmış olan ziraatçılara ve mütekait-
lere toprak ve kredi temin ederek onlardan köylü
nün yükselmesi için azami istitade temin edilebilir 

Ötedenberi kültürümüzü ileri gÖ·ı damlar köye olgun birer köylü olarak 
türmek yolunda bazı düşünceleri sıra- döndürüldü. En son lzmirde bir köy 
larken, ehemmiyetle takılıp kaldığı- üniver.sitesi kurulması da kararlaştı
mız bir nokta vardır: Kö ve köylü. rıldı. 
Kat'iyetle kav·ramışızdır ki, yurdun 
dört bucağını köyler sarmış ve nüfu· 
sumuzun çoğunu köylüler doldurmuş
ken; işin başlangıç taşını da onların 
arasından başka yere dikemiyeceğiz. 

Fakat bu hakikatı asırlarca aniayamı
yan Osmanlı imparatorluğu, bi7.e öyle 
ınühmel bir <<kültür tarlasm devret· 
miştir ki ancak on dört yıllık emek, 
o talrayı ekmeğe elverişli bir hale ge· 
tirmeğe kafi gelebildi. Köyün ve köy· 
liinün kültürünü ancak şimdilerde yo
luna koymaya başlıyoruz. 

Bununla beraber çok müte dliyiz 
ki bunca yıl sonra kurabildiğimiz ve 
" eriştiğimiz şu düzen, başkalarının beş 

Fakat bu ara hatırlıyoruz ki, mem· 
leketin irfanına hizmet edebilecek, bil
hassa zirai inkişafa hizmet edebilecek 
daha başka unsurlar da vardır: 

* 

ı Resimli zabıta 
Hikayesinin 

hal şekli 
Misis Vayt gitmeden önce omuzla· 

rını ve sırtını pudralamıştı. Üç numa 
ralı resimde, uzun sapLı pudra pom· 
ponunu gör'iiyorsunuz. Hıı·sız gerdan 
lığı avuçladığı zaman, kolunun yeni· 
ie Madamın sırtındaki pu-drayı silmiş 
ve bir numaral~ resimde gördüğünüz 
gibi, Dankın, knlunWl iç tarafında be 
yaz bir leke hasıl olmuştu. Bitiabi, 
müfettiş işe karışınca, Dark, gerdan
lığı sakılamak mecburiyetinde, kaldı. 
İşi talihe bıraakrak, bir püro sigara
sı aramak bahanesile, gerdanlığı, bü
fenin üzeriJıdeki şarap şişesine attı. 
Bu suretle, şişede bulunan ·şarabın 
se\·.iyesi değiŞti. Bir numaralı resm~ 
dikkat ediniz. Müfettiş odaya girdiği 
zaman, şarap, şişe boğazının aşağı • 
sında idi. On numaralı resimde ise ~a 
rabın nereye kadar yükseldiğini gö • 
rüyorsunuz. Püro sıgarası kutusunun 

da y~rJ. deği~işti. M~afir~erden yal- ı 
nız bırı, yanı Dark puro sıgarası içi
yordu. Sonra, kolwıda beyaz pudra 
lekesi olan da yalınız o idi. Binaena· ) 
leyh inci gerdan1ığı çalan ondan baş
ka birisi olamaııdı. Müfettiş Darkı . 
tevkif etti. J 

25 lira vizite parasi alac~ n 
A 

Aşıklara bir tavsiY7 
"Kara sev da çekenler, aşk illetinf n 
kurtulmak istiyor/arsa ameliyat IJI' 

kalbierini sağla1 ına aldırsınlat 
Kalbi sağda adam? 
Gazeteler bir haftadır onunla uğra· 

şıyorlar. Bazı kims~er bunu bir fan
tezi mevzuu ediniyoıılar. Bazı ülema· 
lar işi ciddi tarafından alıyorlar. Mi • 
zahçılar, tabiatm bu basit cilvesinden 
111ü'kteler ckj{uyu.p duruıyorlar: Bir ada. 
mın k.albinin sağda olması da j~ miy • 
miş? Hiç kalpsiz olanlar bile gül gibi 
yaşıyorlarmışı Serseri kocaya düşmii§ 
kadınlar, kalbin sağda oluşunu bir ku• 
sur sayınıyorlar ve: 

- Zar-ar yo1<, diyorlarmış, kalbi sağ 
da olsun. Gözü dışarıda olmasın da! .. 

on misli fazla bir zamanda ulaşama
c!ıkları bir ileriliktir. Herhalde dünya 
tarihi, Türkün her ilerilik hamlesini 
(en kısa zaman) ifadelerile yazacak· 

1 :K>8 denberi bu memlekete orta 
tahsilli ziraatçı yetiştiren bir çok mek
teplerimiz var lc.i bugün hayatta olan 
sekiz yüzü mütecaviz mezunları dört
te üç mesleklerinden uzak yaşıyorlar. 
Halbuki bunlar başka m~slekler için 
yetiştirilmiş değillerdi. Meslek içinde 
çalışanlar, kendilerinin zirai hayatı
mız için ne kıymetli birer insan olduk
larını yakından görmüşlerdir. Göniil 
ister ki şimdiye kadar ihmale uğrayan 
orta ziraatçıları bu vesile ile toplaya
lım. Köylerde birer kültür vasıtası o· 
larak kullanalım. El' an da yetişmek· 
te olan orta ziraatçılar; gene böyle bir 
akıbete namzet bulunuyorlar. Onları 
muhtaç oldukları arazi ve kredi iie tec· 
hiz ederek çalıştırmak, köy hocalıkla
rında kullanmak bugün için zaruri bir 
ihtiyaç halindedir. 

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

Ne derlerse desinler, kalbinin sağ t.a 
rafında oluşu BartınTı Hüseyini bir 
hafta iıçerisinde meşhur ettL Eğer şöh· 
ret düşkünleri emellerine kavuşmak 
için Bartınıı Hüseyini taklide kalkışır 
larsa neler göreceğiz neler? 

tır. 

* , Son aylar zarfında köy ve köy-
lünün kültürünü yükseltmek için ye· 
niden baş vurulan tedbirlerle artık esas 
lı surette işe girişmiş bulunuyoruz. Bu 
defaki hareketimizde, en büyük isa
bet. köyün ve köylünün tabiat içinde
ki durumuna temas edilmiş olması ile 
çöze batıyor. Gerçekten düşünülürse 
köylüyü bir şehirli gibi okutup yetiş
tirmek zihniyeti daima sakat bir dü
şüncedir. Kahir bir ekseriyetle toprak 
işçisi olan bir nüfus kalabalığında, kül
iiirün ilk bağı, onun işine ait olan bil

gilerle düğümlenir. Memnuniyetle 
görüyoruz ki köylünün .kültürünü iler
Jetmek hareketinde esaslı ittihaz edi
len prensip de bu çerçeve içindedir. 
Artık köye giden hoca, her şeyden Ön· 
ce bir {ziraat öğretmeni) dir. \'e he
define bu yol<lan varacağırıı bilir. 

Memleketteki muallim kıtlığını gi. 
derrnek ve bilhassa ziraat muallimliği 
de edebilecek unsurlar bulmak için 
baş vurulan çareleri biliyorsunuz. Or· 
duda iyi yetişen çavuşlar hususi bir 
kursa tabi tutularak köy muallirrıi ola
rak yetiştirildi. Ve köyden gelen bu a-

* 
Unutmayalım ki yüksek ziraat 

enstitüsünün yetiştireceği ziraatçılar, 
bu memlekette bayındırlık mühendis
lerine benzerler. Yanlarında bizzat ça· 
lışacak ustalar bulunroadıkça bilgileri· 
nin tatbiki zorlaşır. Orta ziraatçılar 

yüksek ziraalçıların köy arasına aön
derdikleri elçiler olacaktır. 

Gene hatırlıy'Orum ki Türkiyede 
sayıları bir haylı çok olan mütekaitler 
de bugünkü köyümüze ve köylümüze 
çok hizmet edecek bir iktidardadırlar. 
Onları köylere göndermek, biraz top
rak biraz kredi. biraz da zirai bilgiler· 
le techiz etmekle bir kültür ordusu ka· 

zanmış oluruz. 
Hulasa: Türkiyede kültür hareketi

nin başlangıç romtakası köy ve köylü 
olduğuna göre, oradaki ilk işimiz on• 
ların zirai ihtiyaçlarına cevap vermek 
olacaktır. Bunun için bu gayeye hiz· 

Yazan: Perlde CelAl 

Yalnız o1sa hiç çıkmam, he-' birine dayadım. A y ışığı üçümÜ7.Ün de 
men odama kapanıp yorgun 1 parça parça yüzü m üze vuruyor, Selim 
vücudümü, zavallı kafaını dinlen· Nacinin bak;sları merak ve hayretle Ü· 

dirirdim. Halbuki şimdi öbür adamın zerimde ge;iniyordu. Gülümserniye 

ma na vermemesi için muhRkkak çık - çalışarak: 
mam lazım geliyordu. Için için söyle - - Kalarnısa kadar uzandım doktor, 
n erek antreyi geçtim. Yavaşca buzlu dedim. Fakat' epey de yoruldum. Seli ın 
cam kapıyı açıp, yukarı çıkmak için bey ı.,kaçıyorsunuzı> demeseydi, odaına 
merdivenlere yürüdüm. Fakat ı~alonun çıkıp değiştikten sonra inecektim. 
iki kapısı da bahçeye açıktı. Ve hnsır Baksamza li~ürn, başım toz içiııde. an
koltuklarda oturan kocam1a Selim Na- ne sözü dinlememiş ynramaz çocukla

cinin ay ışığında çizilmiş keskin sülvi· ra benziyorum. 
yetlcrini görüyordum. Merdivenin da- Sırrı Nihadın kaşları hafif çutılmış • 
ha birinci basamağına ayağıını atarken tı. Selim Naci dudaklarında şefkatli bir 
Selim Naci birdenbire başını çevirdi. tebessüm gezinerek, omuzlarıma dö • 
Içerde elektrikler yandığı için beni gör- kiilen örgülerimi işaret etti: ' 
dü ve ayağa kalkıp. hürmetkar bir se- - Hakikaten tıpkı yaramaz bir kü· 
lam la eğitirken yavaşca seslendi: çü k kız, hatta örgüleri bile çözülıniiş 

- Gizlice yukarı kaçıyordurıuz ga- bir a facan!. 
liba Seza hanım) Sonra Sırrı Nihada döndü: 

!\1ecburen kapıya doğru yüriiviip - Anne sözü dinlemese hile, bu 
bahçeye çıktım. Sırrı Nihad da ayağa küçük kızın kocasının sözünü dinle -

kalkmıştı. Elimi sıkarken sordu: mesi lazım. Çünkü bu kadar yol yiirü

- Bu ne uzun yürüyiiş Sezn! Ev • ıneı>in hafif bir bünye üzerinde ehem

den çıkalı iki saatten fazla olmuş ne· nıiyetli tesirleri olabilir. Kulağını çe· 
rede idin? kec"k misin, ne dersin Nihad ? 

t'vle yorgunluk hissediyorum ki,l Sırrı Nilıadın dudaklarında zoraki 
henıen arkarnı yakındaki ağaçlardan l bir tebes~üm kıvrılmıştı: 

Kirklarelinde zahire fiyatlari 
yükseliyor 

Kırklareli (Hususi) - Zahire pi • 
yasasında göze çarpacak derecede 
yükselme vardır. Bunun başlıca sebe· 
bi İstanbul piyasasındaki son yüksel· 
me ve ayni zamanda Ziraat Bankası -
nın bugünlerde piyasamızdan ehem -
miyelli miktarda tohumluk buğday 
satın almağa baş1amasıdır. 

Karamanda bir hlrstz 
mahkllm oldu 

Karaman (Hususi) - Fenari ma • 
hallesinde Ferit Çelebinin evine gire
rek kayısı kurusu ve buğday çalan 
Ramazan mahalle bekçisi tarafından 

cürmü meşhut halinde yakalanmış ve 
3 yıl hapse mahkfun olmuştur. Ra · 
mnzan sabıkalılardan bıridir. .............................................................. 
met edebilecek unsurları bulmak zo
rundayız. Çavuşlar gibi orta ziraatçı

lardan ve mütekaitlerden istifade et
meliyiz.. Belki böylelikle özlediğimiz 
ileriliği daha önce elde etmiş olaca

ğız. 

Çiftçi 

* Müşküllerinizi bize yazıntz. Size 

cevap verelim. 

Bir gün karşımıza bir bayan dikilip 
- İ~te resmi m... İ§te tercümei ha· 

lim. Benimle mülakatl'ar yapılsın. Çün 
kü benim ciğerlerim bağırsak1arımda
dır! diye tutturacak 

Bir drğer bay telefonu açıp : 
- Derhal, diyecek, bir muharriri -

niz otomobile atlayıp fakirhaneye gel· 
sin. 

Bizim biraderin böbrc!kleri ensesin· 
dedır. Kendisine hatıratını anlatacak! 

Ve gazeteler, böbreğinin ensesin -
de, ciğerlerinin bağırsaklarında, bey· 
ninin göbeğinde olduğunu iddia eden 
şöhret dUşkünlcrinin resimlerile, 1sim 
lerile dolup dolup boşalacak. 

Doktarlar ımuayenelcrini yapıp işi 

doğrultuncaya kadar da cmeşhur• lar 
çoğalacak! 

Kalbi sağda adam? 
Hitlerin yanında onun adı. Musolini 

nin yanında onun resmi, şu kannaka~ 
rışık dünyanın en ııniihim haberleri a· 
rasında onun la:kırdıları .. 

Dün ga7.etelere bakıp dururken beni 
bir meraktır almasın mı? 

İlki elimi şakağıma yapı~ırdım, baş 
ladım düşünmeye: 

- Kalbi sağda adam da nasıl bir 
malılUktur acaba? Kalbi solda adam · 
lardan faııkı nedir? Yoksa artık, akide· 
lerle birlikte kalpler de mi sağa sola 
meyletmeğe başladılar? 

Bartınlı Hüseyin yirmi ikisinde ya 

Bartınlı Hüseyin ~ 
var ya yok. Askenliği daha r'i, 
mış. Yüzünde gözünde, özündeiilen 
de umduğum fevkaladelikle~ 
yok. On küsur gündür KasıJllr. a i 
riye hastahanesinde yatıy(j((ltl; ınu 

- Hastalığın -nedir? diyo fÜn 
vap yeriyor: 

- Dikis dö kardi ! _ 
-Ne demek o? . . ~- i 
- Efendim; geçenlerde .b~: 1· 1 

hastahanede bana bir apand~~ ş 
yatı yapmaya kalkıştılar. sag ~ts 
mm üstünü kestiler. Fakat lı~ Jl d 
elleri ikepçe, benim kasığımın lı) 
zan. Aradılar, taradılar, kör~._,r. 
bir türuü bulamadılar. Kest tf ın ·· 
dikip bıraktılar beni... Bıraktıl ~llaı 
sancı berbat. Dayanarnıyacak ~a 
lince buraya geldim. Bir r? ~
meydana çı'kardı: l\Ieğer ben~tik 
ğırsağım henkesin kör bağı ~Y 
sagda değil, solda i-miş. A.f!l ., 
sonra da gördüler iki. kalbim ~~~· 
ğırsağım gibi tensmiş. Yani gof.'I -~ 
solunda olacağına, sağındayıııı;ctlı 
hepsi bu kadar. Hamdolsun. ~'lu 
zuvlarım hep yerli yerinde.·· '::IL 
yanlışlığın vüouıdümün göze '~'"! 
yen bir tarafında oluşuna 
Ya kalhim sağımda, kör 
luın:da olacağına, ağzım aınır1 

(Devamı ıs inci say~e 

- Şakayı bırak ama Seli ın, bir rekor n izin altına adeta gölgeler düşmüş. daha evvel atıldım: 
kırmak mevzuu bahsolmadıktan sonra Sırrı Nihat ağır ağır etini keserek - Fakat uykusuz kaldı~~ü 
bu kadar yol yürümek adeta hastalık- onu dinliyordu. Bu yol yürümek bah- kim söyledD Rengimin sarıb~ 
ları zorla davet etmektir. si artık fazla uzamış ve beni sıkmıştı. lüyorsunuz. O renksizlik dega• 

Sesinde tekdir edici bir kızgınlık Kendimi tutamıyarak hafifçe kaşları - ya geleli güneşten biraz yan~ til, 
vardı. Bu sözlerle: ((Bıktım senin bu mı çattım: dandır. Rica ederim hiç olmP"" fl 
çılgınca hareketlerinden" demek iste • -Ben bu yürüyüşlerden çok mem- mekte doktorluğu bırakın dJ 
diğini anladım. Her hBldc birdtmbire nunum Selim Bey. Yol yürüdüğüm şeylerden konuşalım. Hem be' 
fazla sararmı~ım ki, Selim Naci ona sert geceler bilmezsiniz ne kadar rahat e- hatimden pek memnunum. 
bir bakış fırlatarak, bana doğru iler • diyorum, ~abaha kadar bir kere bile Ses imde kendimin de 
lemek ister gibi bir hareket yaptı. Fa - uyanmadan.. sabi bir titreyiş vardı. Selim 
kat öyle nasıl baktığınu bilmiyorum, Selim Nacinin esmer yüzünde ha • canlı manalarla dolu gözlerin! ~ri 
yavaşca başını önüne eğerek geri çe· fif hayret çizgileri belirdiğini görünce, müddet üzerimde gezdirdi. ~ 
kildi. 

1 

bu sözlerle geceleri uykusuz ka!dığı - çete defterini cebine koyarke~~' 
Mü~aade ist1yerek, değişrnek için o- mı anlatmış olduğumu hemen kavrı· - Naı;ıl isterseniz Seza J-lşV"~ 

dama çıktım. Yarım saat kadar dinle- yarak su.~tum. Fakat o parlak kahve di. Peki, başka şeylerden ko0 ..,la 
ııi~ce kendimi biraz topladım. Yemeğe rengi gözleri belirsiz açılarak sordu: Yemekten sonra gene bahçer 

indiğim zaman yüzüme kilfi oldugu - Demek uykusuzluktan sikaye • tık. Selim Naci bize bir çok 
kadar sakin bir ifade gelmişti. Saçları- tiniz var Seza Hanım? . geçmiş komik doktorluk vak · 
mı arkama geniş bir topuz yapmış, ko- Ne cevap vereceğimi şaşırmı~, pe • lattı. Gezdiği yerlerden bahsefl"~ 
yu nefti bir elbise giymi~tim. Beni bu çetemi düzeltiyordum. 0 yavaşca eli- nun kocamla aralarında geçefi 

yakası kapalı, koyu renk elbise içinde ni iç cebine sokup, reçete defterini çı· bir muhavereye yalnız mana 
gören Selim Naci biraz Şaşırdı ve son- kardı: dim. c( DH vi layetinden 11 
ra da her zamanki şakacı tavrıjle koca- S h k du. Bu viiavet onunla, kocaııı.~ - ize, emen uy u getirecek mü- J 1•"" 
ma döndü: ııekkin bir ilaç yazacağım, yüzünlizü raber bulundukları yerdi. Se 'tl 

- Ne garib karın var dostum 1 De- çevreliyen bu sarı gölgenin şimdi ne ((Dı) nin yerli düğünlerinden• ~ 
min kolsuz beyaz elbisesi. uzun örgü- olduğunu biliyorum. rip adetlerinden bahsederkeıı 
lerı. ı·le sahiden de b·ır ku··çu·· k kız kadar T b bire Sırrı Nihada güçlükle • a ağını geriye iterek, alaka ile bt'"'" 
Çocuktu. Şı.mdı· bu kn.yu renk ellJı·se ı·!e k d. · d. I k manalı bir bakış fırlatarak. • en ısmi ın iyen ·ocama döndü: 
ağır başlı bir hanım efendi kılığında - Bir de müsaade ederlerse Nihat, ~üp anlatını ya başladı: (O 
karşımıza çıkarak, bizi şaşırtıyor. Seza Hanımı bir muayene etmek is - - Bilmezsiniz Seza Hanım ,Jı' kadınları ne kıvrak mahluklllb'ıf 

Sonra başını bana çevirdi: terdim. Bu kadar genç yaşta bu fazla k 1 1 parla göz ü, olgun vücut u, ıııı• 
- Fakat biliyor musunuz Seza ha- asabiyet, uykusuzluk, iyi şeyler de • ği baştan çıkarmak için yaratı 

nım? Yaptığınız bir afacanlıktan baş· ğ il , vaktile önüne geçmeli. tan ,oyuncu ve tehlikeli şeyi~~~; 
ka bir şey değil, yorgunluktan gözleri- Sırrı Nihat bir şey söyliyecekti. Ben (A:rklP' 
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Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

piposunu yaktı. Rüzgar bir köpek gib.i art ık sür ülerinn topluyor, bağ'lar !';on 
uluyor, at1ar, karanlıkta kişniyor ve salkımlarını vıe.niyordu. 
t.aHı, kalbi gıcık1ıyan bir §arkı b~ti.i~ ı . Si va bu h_af.ta içinde il:ridek i ç-::g~
çergiye yayıl!yordu. Bu şarlnyı ~ylı- nın en zengmı Manama ıle evienel-ek
yen ihltiyarın güzel d<:ıZıl Siva idi. Ih ., 1 t i. Bu düğün her ilki taraftan da l<ar • .az· tan Meb'usu Ziya Molla, milyoner 

ınanifaturacı Abranosyan efendiyi 
t'iyar: 1 şılıkJı istifadeye dayanıyordu. 

- Nasıl, kıııım iy1 şarkı söylüyor' Düğün gecesinden bir gece evveldi. 
mu? dedi. İster misin bu kız flşık ol •. Gök açık, yıldıı2ilar sema da gö7. gibı 
sun, ama kime? Ha'klkın var! Genç kız· pariayıp sönüyordu. Yer yer ateşier 
lara inaruna vıe kendini onlardan u • yakılmış, bağdaş kuran çergi halkı ikı 
zak tut. elierkesten çok seni seviyo - nişanlı şerefine içip eğleniyordu. _- nasıl Müslüman yaptı? rum:• derler. Bir iğne ne dokunuver .. Danila, birden ayağa kalktı. Hiç 
meği denedin mi kalbiıü delik deşik e· kimseye bakmadan ırmağa yürüdü. 

~ ~~si~. ad~riı~n :'kaç liralık mal ki •.. , dediği şey de. yalnı~ ser_m!lye. i~ibarile 
g 1 yn~ e!lı ~ın lır~~k, komisyonca normal sa~ş bedelı de bunu~ ıkı mı.slı, fakat 

8
. gızlı pıyasa kıymet; bir buçuk milyon hra kadar tutan bır şeydı 

is ıı de bunu keşfettik, oraya 1 misyonca normal satış bedeli de bu -

1 
a o~urtt~k, fakat, levazım da arka· nun ik.i misli,· fakat gizli piyasa kıy-

Ves er .gonderip bizim polisleri kov~ • meti bir buçuK milyon lira kadar tu -
ll'l YI erıne askeri dikti. Levazım bu ç, tan bir şeydi . Malı canından da kly -

aş arı sat I ' ı· 1 b d" f w . , ed' ın a mış bulunduğunu id- met ı o an u adamın a ı esna agzı-
ırı 1 ıyormu~. Ben ise zannetmiyo • le yaptığı müğalata sayesinde beni at-
H. ~~· bu işe dikkat et ı latmıya çahşması görülecek bir şeydi. 

P 
ad ı .ak~ en dikkate de gw er bi .. 

1
• .. .l'ı Nihayet kendisini b iraz daha sıkıştır-

o a ı 1 YÜ:ı b. . 'i"-' • 
u w ın metre kadar kumaş dım: 

gu anlaşılı d 
fet · . Yor u. Zabıta bunu 

mış, ışe el k f 
l lsrnail H kk oymuş, akat, arka-
I Önd . a 1 Pava kendi adamları· 

erıp mala h'b tetk'lc . sa ı çıkmıştı. Biraz 
ı ettırn k 1 lJI olduv . ', uma, ar, hep sivil ku-

gu ıçın bu k 1 . .. 
l'ararna.s 'h . nun as er erın ışı-

ı ı tımali k Ş h Id :arihten t ,_ 'be yo tu. u a e, 
1 aKrı n b' beyan en az ır sene ev-

name il b'Jd' ·ı en bu ,_ e ı ırı mesi lazım 
stoKun b k d 

d levaıım .. u a ar zaman ev- . Ziya Molla 
a ihtirnalca rnubayaa edilmiş olma- d ..,,_'d 

Vermed' u di. Hocanın kendisi pek abi ve zanı 

- Siz tüccarsırnz, hayatınız alı~ ve
rişle geçti, değ() mi? 

Dedim. cı Evet 1» diye tasdik ettiği za 
man da: 

- O halde, dedim, benimle tüccar· 
ca konuşunuz. Bir tüccar, malını, böy
le fiatını tayin etmeden, mukavele 
yapmadan aylarca depoda nihayet me
mur olan bir zatın e~rinde tutar ve 
hele ihtikar kanununa muhalif hare -
ket ederse onun ubu malları ben le -ınuarnrn ıın. zun müddet ayı ne 1 olmamakla beraber, Abranosyanı 

tündu"kt surete halJedeceöimi vazı 'd · t t >> so"zu"ne en sonr 1 ·ı H 0 Müslüman yapmıya karar vermiş ve m ı aresıne sa mış ım 
'a rnüra a smaı akk: pa- k .. inanmak caiz olur mu) 

caat ettim. nihayet de yapmıştı. Ermeni vu uatın-
- Alo .. · Al o · dan sonra Abranosyana Allah müslü- Alnındaki ter habbeleri biraz daha 

r ~-:- Ben, Muhiddin . manlık ilham etti, Ziya Molla da delil irileşmişti. 
ı ı şu Abr • paşam •.. Evet. 1 -vF anosyan' k . . oldu, Abranosyan Müslüman ıga geç-
r •tsız etrn k . ın umaşları ıçın 1 ...,. e ısted' tı'. Ziya Molla, ((cıöyle iyi adam, böy e 
, ı dosyalara . ırn. Bu me ele bi- Y 

iÇ~ılınası . . ~·~iş olduğundan ka· iyi adami» diye onu metheder, durur-
5·. ıçın sızın d du 

'or. Lutf b Yar ımınız icap e- · 
en, u ku 1 O gün karşımda Müslüman olarak 

. t mübay''"" edı'lrn ' maş ~rın 1evazım· .. ..... ld · oturan Evrenos efendiyi de ben ilk de· 

- Haklısınız amma, dedi, bizim ls
mail Hakkı Paşa ile aramızda hiç bir 
teklifimiz yoktur. Daima bu yolda mu 
arneleler yaparız. Çok şükür, bizde mal 
var. Bu kadareık kumaş için tek1if mi 
olur) Isterseniz hepsini size vereyim 1 ~ .ııaların su . . ış 0 uguna dair ve· 

Y . retını g" d · . fa görüyordum. Hoş beşden sonra Ön· 
tlJYalarımız d k on ennız de bizim ce alelade bir malumat alma tarzında Abranosyan başka çıkacak yol bu-
.,_ 

1 
a apa. tılsın ... 

· · · n ası } Ev t D başlıyan konuşmamız bilallara resmi lamadığı için bu defa da bana el at • 
tika Yok) y .e "· emek hiç bir bir isticvab şekline girdi: mak istiyor®. Ben bu küstah herifin 

lifıayı var· •
5
· . a fıat) Evet ... O halde ., · ız b' b' _ Siz bu kumaşları levazım idare- imasını anlarnamazlığa gelerek ken -

:-.&~·biz de tetkik ı:~. ır. tezk~~e }yazı- sine ne zaman sattınız? disini biraz daha sıkıştırdım. Bu :ııkış-
!rı ır edeli 0 ıp sıze ıat arını _ Hatırlamıyorum, çok oldu... tırmak, daha ziyade divanıharpten 
ıŞı ı iRinı' 

1
• rnd. fiat üzerinden müba--:.:~- Y ız e k 1 1 k _ Yani, komisyona beyanname korkan herife biraz olsun eza etmek 

~ .. unuı. 0 ay ı la halletmi~ o- ı d ı· d ~. Y verrneğe davet o un uğunuz zaman • zevkinden ileri ge ıyor u. 

derler. Başı önüne eğilm!ş, koUarı sarkmış, 
İhtiyar asabi bir kahkaba altı. Ya • yavaş yav.aş .ilerdiyordu. Irmağın ke • 

nan odunların kızıl alevi gözünde tu • narına gelince bir +AŞın üzerine otur -
haf parını'lar yapıyordu. Gözlerini a . du; içini çcltti. Bir saat, iki saat, üç saa; 
tc-şe dikt i. Uzaktan tath, iç gıcıklayan öyılc kaldı. 
bir keman sesi geliyordu. Herkes sus- Gece aydınlıkltı. Ay, gümüş ışığını 
muştu . Baba Nor, «Ne güzel, bana bü tün ovaya yayıy.:>rdu ... 
genç1iğ'imi hatı ıilatıyor» dedi. Ses dur- Birdenbİ're Siva kamptan çıktı. A -
madan ya'klaşıyordu. B?."<Ienbire ka - cele adımlarla ırmağa doğru yaklaştı .. 
rarilıkta biT at beliTdi. Ustünde kema· Danilamn yaıı.ıbaşına geldi... Omuzuna 
nı çalan adam vardı .. Ateşin yaruna ge· dokundu. Eııkek ürkerek ellerini yü • 
lim.ıe kemam kesti. Ih\iyar Loiko sc • zünden ekti. Genç kızı görünce doğ • 
vjnçle bağırmıştı: ruldu. Elleri kamasın.a gitmişti. 

- Danila, soosin ha!.. - Bırak bıçağı, buna ne lüzum var. 
Bu adam Danila Soybartlı. Cesur, Seninle anlaşmağa geldim ... 

güzel bir delikanlı idi. Bir müddettir Genç kızın sesi titriyordu.. Elinde 
oıttahkta yoktu. büyük bir t.abarr.a vardı. 

Danila atını ok.şıyarak çergiye ya - Delilkanlı tekrar donuıd-aştı. Yüzü 

n aştı. 
İhti'yarm km Siva 
- Güzel çahyorsun Danila, dedi. ~u 

kadar güzel sesli, ince bir kemanı kım 
yaptı sana? 

Genç eıikek gülrneğe başladı. Bu 
kahlkahalarda ıitırap ve tevekkül :;ak-
lı idi. 

.... Onu ben yaptun, fakat tahtadan 
deği'1, bir genç kızın göğsünden; telle· 
rini onuaı ikalbimn liflerinden aldım. 

Siva arıkasını çevi'rdi, yüzü sarar • 
mı ştı. 

- Dani'llayı aklı başında zarmeder • 
diım, dedi ve uzaıklaştı. 

Dan'ila genç kıza öfke ile bakarak 
yıere aUedı. 

- Merhaba !kardeşler! 
İh'tıiyar: «Hoş geldin kartalım, dedi.» 
Kucafklaştılar. Konuştular, ronra 

herkes yattı. Şimdi yıalruz uğuldıyan 
riizgfırın, çıtırdıyan odun seslerine ka

sapsarı olmuştu. 
Siva onuın yanıbaşına geltit Tatlı , 

yumuşak bir se~e: 
- Ben de seni seviyorum Dan ila 

dedi. Çok yiğit erkekler gördüm. J:o'a
llrot sen onların hepsinden cesu r, hep· 
sinden yiğitsin, artık beni bırak • 
ma ... 

Danila kuvvetli lrollarıyla bu güzel, 
falkat vahşi yavruyu sıktı. Artık ovada 
çır çır böcelderinin sesinden baŞka gi.i· 
rültü işitilmiyordu. 

Eıitesi akşam artık düğün olacak vr 
Manama, Sivayı alıp yeni çergisin~ 

götürecekt1. O gece rü7.gar gene ulu • 
yordu. Siva, uzakta, çiıt'in yanında, si· 
yah kıvırcık saçlarının örgüleriyle oy· 
ınuyQrdu . Mavi bir entari giymiş, saç -
larının arasına kırmızı bir gül iliştirmı~ 
ti. Danilil gene geldi. Şaşkın bir halde 
idr. Zayı:fllamışa benziyordu. Gözleri 

nşan uğul'luları 

işitiyordu. Yaranki nusham1zjı : 
yorgun ve rnah
zundu. Bir at eğe 
rine oturdu. Çu -
buğunu doldura· 
rak içmeğe baş.ia 
dı. 

Ertesi ve ertesi 
gün~er çergi hep 
bu yeşil vadide 
kaldı. Atlar da -
ha iyi otluyor, ka 
naatkar işçiler 
bütün gün istira· 

İnsanların sözü •• 
Yazan: Faik Beremen 

~·· benim tah . . dan evvel mi, sonra mı} (Arkası var) 
"azım b k tnın ettığim gibi imiş: _ Çok evvel... .. ...................................................... - .. 

• di. Ask u . ~rnaşları satın almış de- _ Kaça sattınız} 
HASAN DIŞ FlRÇALARI 

bat edip eğleniyorlardı. 
Danil1ıyı bedtes delice seviyordu. 
~ iyi bir arkadaştı. Bir çocuk gibi 
şen, bir yaşlı gibi uslu idi. Yalnız Siva 

Siva onu gör • 
müşt:ü. Gözler! 
birbirine tesarlüt 

et1l:i. İıki çift göıxle de kuvvıet1i bir ateş 
yaruymdu. 

er ışın h' b. Yacak olan b e ıç ır suretle yara- _ Fiatını tayi? etmemiştik. 
) e evv 1 l u kumaşları laakal bir _ Fiatını tayın etmeden mal sa • 

· e evazı 1 :ıına}j Yokt mın a mı ş bulunmaaı tılır mı? 
...ı lden kom· u. Şu halde, bir sene ev- Ol az amma lsmail H kk p 
JY ıdü hab ısyona beyanname ile vü- - m d kl:f 1 d w a. _ı ~-

.., er veril . 
1
.. şa ile aramız a te ı o ma ıgı ıçın lu-

fnaıı}a rnesı azım gelen bu ed'k M ı b' · d il • .rı . Y rın kaÇak sa ıl · .. . . :zum görm ı · a ız.ım eğil, onun, 
aı} 1-:la.kk Y ması zarurı ıdı. .11 . Elbet münasip 1 f' 

.a, Batı ı Paşa ise, kendisinden a· mı etınk .. · .. k.. b k d okan ılatı ~e-
.. m 'Vesikas . d'·· . rir. Ço şu ur, u a arcı ma ın fıd· 

yrı uz bu . . ını ıste ıgım zaman, d olur) 
~ ı'ın b't . 1 _ tın an ne 

Yeni al 1 memış o dugunu _ 
nların f'acaklarını söylüyor, yalnız Ata ... Alım satım mukavele -

. ıatlarını t kd' h .dhlısyonu .. a ır ususunda niz? 
~~aha doğ n mudahalesini istiyordu. (Hafif gülümsiyerek) efendim, 
~""",,l'Yon n:~\ <(mademki bu işe ko - mukaveleye filan ne lüzum var) Le • 
i ri siı; ta~d~ ni: etmiştir, fiatları da vazım idaresine, İsmail Hakkı Paşa 

Ürn h> d ~r .ed ı verin de bu iş ı bit i - gibi bir büyük adama emniyet etmi
: lşları eınıştı. Ben kendisine bu ku- yecek miyiz} 
ıl hsus ne Yapacağını sorabilirdim. - Elbet edeceğiz amma, dünyanın 

ııılfa git~::rnadını ve onun istediği ta· bin türlü ha~ var. Olur a İsmail Hak
'I' ek k J~ hazır olduğum hissini ve- kı Paşaya bır hal olur. O zaman ne 

bst Erte~·n .. sınden bir tezkere istedim. yapardınız) Elbet, bir mukaveleniz ol-
ll "'1 Run b' ı· .,. . dern ır tezkere geldi. Yanında mak lazım ge ır. 

etti- nürnet de nümune vardı. Tezkere Abranosyan burada bir lahza dur • 
~ Unele1' 'b' d' S k 1 fl \'azım rnucı ınce kuma<~~ların clu, cevap verme ı. ı ı mış olduğu 

ca ın"b ' " ı· ha · 

VE 

Dişierin ve diş etlerinin 

hayabdır. 
Aların k ~ ayna edileceği cihetle alnında be ıren fıf ter habbecikle • 

·ıır ' 0 hlis b ır 'd" 1 ıstiy d Yon tarafından takdiri- rinden e 1 1 ı. Iki 111tell bUrUk •o Kuru1• 
ıtlıll :dikte~r u. Tezkereyi cebime yerleş- - Hiç mi mukaveleniz yoktur? 

Dif fırÇalarının sertl makbuldür, Meslne )ili' kartı ~onra Abrarıosyanı çağırttım Diye tekrarladığım zaman o da bana 
, tl ın fend'arrya geçtik. Bu Abranos _ ayni cevabı tekrar etti: nev'inden en fevtalAdeslnden yapılan Hasan 

b' eşhur ~· ~tanbulun ve Anadolunun - Biz mukaveleye filan lüzum diş fırçalarlle temlzlenen dl§lerin önırtı uzun 

1~t1 Bilaha anıfaturacısı Abranosyan i- görmeyiz. lsmail Hakkı Paşa gibi bü- olur. Dünyada mevcut bütün di§ müstahza
ıı~' lirken B:: harbden sonra fstanbula yük bir adamdan mu~avele istenir mi? ratının en mükemmell olan Dantos diş ına-

lden ··ı .. gdadda trende kalb sekte- - Fakat ya ona bır hal olursa) cunu ue ve diş suyu lle birlikte lsUmallndo 

(O Abr o uveren Abranosyan dünya· - Ona bir hal olursa bizim de ma- dlı::ler lncl gibi olur. 
J r anosy 1 • K 1 " 

ona ehemmiyet vermiyor, uzaklara 
çe!lm11iyor, onuınlla alay ediyordu. Bu a · 
layilar zclıinli bir ok gi'bi delikanlının 
kalbme sapiamyor, fakat alaya, istih· 
m ile mukabele ediyordu. Danil.a, ba· 
zan günlerce gözü'kmüyordu. Çok defa 
gece, ıuzalktan uzağa .rüzgann uğultu -
ıarı arasında ağ'hyan kemanının sesi 
işitiliyordu. 

Bir gün herkes top8.ıaınmış, şundan 
bundan loonuşuyorla:rdı. 

Danila, bir pöstekiye uzanmış, çu • 
buğunun duman.larına dalmış düşünü· 

yordu. 
İh'tiyar Loiko, Danil1ıya: 
- Bize l)ir şeyller çal da, ruhumuz 

ferohlasın, dedi. 
Danifa, i1eride e11ıerini Qenesine da· 

yayıp gö:dlerini alev'lerün parıi1hsına 
diikmi.ş olan Siva'ya ba'ldı. Keman; bir 
genç kızın yüreği gibi titTed'i. Danil~ 
kemana ba~ına. yaslamıştı. Siva gözle
rini ateşten çelkmiyordu. Herkes par • 
çayı beyhuş bir hallde dıinliyordu. 

Fakat, birden Siva: 
- Danila, o kadar yükseklere uç -

ma, sonra yÜZJÜ koyun düşersin, dedi. 
Klın ljilir sevgli1in ne kadar üzülüyor. 

Dan~lil ona vahşi bir bak~ fırlattı. 
Gene şaıikısına devam etti. Bu şarkı ve 
keman .sesi bezikesi büyiilemiştıi. Yal -
nız Sivanın hoşuna git.memişti: 

- Bir gün sivrisineklerin de şarkı 
söy!l'iyecekleri doğru imiş, diyordu. 

1"'1 ..dan Ev an o ara k gelip de dün- lımıza olsun.. . aç para ık mal ki. .• 
bit falık - .~enoa olarak giden bir kaç Bu basit adamın <(kaç paralık mal BASAN VE DANTOS markasına ve fsmtne 

Danila birden sert b1r hareketle doğ· 
ruıau, s ert iki şamar Sivanın yüzünde 
şak1adı. Hiç .kimse ses çıkarmamıştı. 

Siva lroşarak çadıro gitti .. 

Bu sırada uzaldan nal sesleri isiti1 • 
di. Lo&> bağırdı: ~ 

- Hey, çocttıcıar, Manama geliyor, 
haydi ka~ılıyalım ..• 

Uzaktan on. ,on beş atlı gözükımiştü. 
Kıwa'k kıvrnk at kişnemeleri çergiyi 
sardı . 

Yeni gelenllerle eskiler ate~in ve sof· 
ranın etrafında topmndılar. İçilip şar· 
kı söyileniyor, bora tepiliyordu. 

Siva nefretile M&namaya baktı . U .. 
zun boyllu, ıŞişman, yağlı yüzlü b ir a
damdı. 

Genç ~ız gözleriini ondan kaldırdı. 
Dan.iiuya baktı, dudaklarında gizli, U" 

çuou bir tebessüm dolaŞtı. Danil'a ye• 
ırinden kımıldamamıştı. Asabi asabi 
tıremanının telleriylle oynuyordu. Bu 
sırada Loitko bir çı.rayı yakaladı . 

- Karde~er, dedi, Bohemyalı kar .. 
deşimiz Manama Çotar ile kızım St .. 
vayı birleştirdik Damadınız, Sivamızı 

alınağa gelmiş, verelim mn? artık : 
Çergi halkı uğult\ı gibi cevap verdi: 
- Haydi, Manama al senin olsun 

kızımız. .. 
Loiko, Sivanın elinden tuttu. Valı§t 

kız bir gülgibi solmuştu. Loiko iki e'tl· 
:ıünin elini birleştirdi. Siva hafif bir 
ÜJıPCrti Oeçiımişti. 

Evveıa ihtiyar Nor kaJjtı. Siyah bir 
çift atı yedeğind~ sürüyerek Siva'ya 
yaklaştı. Atın c1ızgiınlei'ini ona verdik· 
ten sonra ikti yanağından ve saçlarının 
örgül:erinden öptü. Herke• sıra ile 
kalk J.ar. En sonra sıra Danilaya geldi. 
O kemanı elinde mahzun, faka t m et in 
yakla§tı. 

tılıt11 Ya M mllı Yoner idi. Ltızistnn meb'usu ki . .. » dediği şey de yalnız sermaye iti- dikkat ediniz. Hasan deposu: İstanbul, An-
o a onu k .. .. u· b' ı· 1 k ~!'· if n ço samimi ahbabı i- barile asgarı yuz e ı ın ıra ı , ko • kara, Beyo~lu, B~iktaş, Eskl.lehir. Sonbahar gelm'iş'ti1, kırTar sarı, mor, 

- Bir zamanlar bu •kemanı n<asıl 
bulduğumu bana sormuştun, dedi. Onv 

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 

ııSl 
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IKINCI KlSlM - A. R. Yazan : Celal Ctfl 
Rus köylüsü şöyle düşünüyordu: Çar ilahi bir şefakatle 
köylüyü seviyor. Ülkesinin topraklannı köy:ülere dağıt
mak istiyor. Fakat, sarayda onun etrafını alanlar araya 

f.ıltn 

- Tunçayı Niraşa görünmekst~~i 
a ayıp büyük m8bede götürece~~~.~~ giriyorlar. Çarın yapacağı iyiliklere mani oluyorlar ya 

Boş zamanlarını Cemilin yanında 
geçiren Kontes Olga, ondan uzun za
man ayrı bulunmamak için saraylarda 
verilen ziyafet ve müsamerelere bile 

derinliklerine doğru dağılır1ar; belki de 
tabanları kaldırıp sahneden büsbütün 
kaçarlar. 

uz e 

Naraş hiddetten ateş püskürüyor, yüksek sesle bağınyordu: "Ben 1&J tard 

Yaşıyamam. Ulu Tanrının Kurbana ihtiyacı yoktur!., , n 
ı- etti··· 

Bu sözler, Cemile büyük bir ser em ~ e1· 
- Kızıının yüzünden yurdumuza u- bede gönderemez. Haydi saklama ben- rnek hevesine de düşece. ıvv Cemili davet ettirmekte idi. lik vermişti. Kendisi de o inkıl.apcıları •1 • ı ). · d ğursuzluk geldiğini istemezdim. Onu den ... Söyle 1 kat, ne Tanzerin sevgıs' ırın 

Bu vaziyetten, Prenses Em ma a içinde idi. Hatta, vaktile (Yemen) ~e . d' k d b" "k "b d .. .. Ba · T B b' 1 k d N" şıtl r 'J] 

H ı ·ı k 1 k _tA 'k b' k .. l b' k . I şım ıye a ar uyu ma e e goturme- - na ınan unçay1 enim ır ının aş ı, ne e ara -
memnundu. a ası ı e arşı aşmam. a meruı ı. en, ır te soz.e.. ı.r te Jer,t e liydı'k.. • J,a( lrn şeyden haberim yok. Gudea beni ça - nihayet bu uçurumun ış 
kin Cemilin apartımanına sık sık gıde- koca bır kış-lanın aıs"kerım bır anda ha- T k 1 d k v ~n ~ • • •w. • l k C an er ra ın yanın an çı tıgı za - ğırdı .. seni alıp büyük mabede götür • ten kurtaramadı. ı . a 
miyen prenses; hıç olmazsa sarayların ~:~~~e ~etı~~ır~ı .ha~~ ıyarak •. ra? - man Gudea çok hiddetliydi.. kendi memi ve yalnız babanla görüşebilece- - Tanzer senin aşkı11~1 ; n.ın 
salonlarında daima Cemile tesadüf edi- .u un u soz erını .~e et.mC: .ıstemış - kendine düşünüyordu: ceğini söyledi. rucuğum 1 Sı.ız ,.,kralına. gv uz 

b Suretle de aradaki temas kesil- tı ... Fakat Cranduk Dımıtrı; buna K h 1 V k .. K ak kl b'li d. k ak at yor; u d d .. .. d - ızımın asta ıgı geçme uzere - anımı ıtaca · arını ı yor mu- ı ço uz ta. 1 f • 
. d mey an verme en, sozune evam et - . • T •v. O d 1'~ a • mıyor u. . . ıdı. Gerçek, unçayın sarayıma geldıgı sun? -Ya Naraş... a 
Cem il, artık Petersburg hayatının mıştı: gündenberi hem kızım iyileşmedi .. hem - Evet.. hem de tör~nle.. dında değil ya .. ~ 1 Niçin bt ~ilat 

ve bilhassa Çarlığın bütün ıç yüzünü - Azizim 1.. Ihtilal ve inkılap, bir de benim ağzıının tadı bozuldu .. neş'- Mabedin önüne varmışlardı. müyor. Gudea beni Jllfıbll u 

öğreniyordu. Ve; öğrendiği şeyler de; milletin ruhundan doğmalıdır. Ve bu em kaçtı .. bu uğursuz mahluku he - Kapıda duran rahipler Tunç:ayı gö- larak verecekmiş. Nartı~ 'l 
0 

onda, gittikce artan bir hayret uyan - ruhlar, birer heyec;an kaynağı olma - men saraydan uzaklaştırmalıyım. rünce şaşalaclılar. benim eşimdir. Bir erkeğ\ ~1, 
dırıyordu. lıdır ... Falan ve yahut filan şahsın or- Gudea, Naraşa haber vermeden, mu- - Göklerin yere inmesi, dağların kanı akıtılmazl) demiY~ıı or 

Iki gün evvel, (Grandük Dimitri tadan kayboluvermesile, o heyecan hafızlardan birine şu emri verdi: üzerimize devrilmesi, nehirlerin taşıp neden kurtarınağa teşe\_, ~ r. 
Pavloviç) in sarayına, davet edilmiş - durmamalıdır ... Sizin memleketinızde - Tunçayı Naraşa görünmeksizin bizi boğması yaklaştı galiba .. ! Tunçay sun, baba? Sen de mi Y0

, j! n 
ti. Prens Yusupof vasıtasile tanıştığı yaptığınız hareketlere benziyen bir yakalayıp büyük mabede götürecek - ikinci defa - kanı akıtılmak üzere - budlara kurban gitmerrıı 
Lu genç ve ateşli Crandük, bir aralık çok hareketler, bizim memleketimiz- sin! Rahiplere, Tunçayın lC:anı akıtı - mabede getiriliyor... Taner gözlerin~n yaŞ1111r- , 
kendisine kıslık bahçeyi gezdirmiş .. ve de de yapılmıştır. Hatta, Çarlann ha- lacağı güne kadar kimseye bir şey söy- * * * Hakikati söylemeğe. :t1l : 
sonra küçük.bir salona götürerek uzun zıları, (meşrutiyet) i kabule bile mec- lernemelerini de söylemeyi unutma! ·Taner kiZini görünce.. - Yurdumuza senıtı 
uzadıya ihtilalden bahsetmişti. Ve bil- bur kalmışlardır. Fakat bu hareketle- Tunçayı mabepde yalnız babası Taner Tunçay (Büyük Mabed) in güneş getirdiğini s~lüyorlar. ~' 0 

hassa, şu sözleri söylemişti: ri n hiç biri, u~~ n müddet yaşarnamış- görebilir.. görmez bir odasında kapalıydı. de senin gibi uğursuz bi~ıı ttar 
_Görüyorum ki; siz bu ihtilal ha- tır. Beş on kışı ortadan kalkıverince, Saray :muhafızı kralın yanından çı- Taner kızını görrneğe geldiği za _ larak herkesin gözü kÖ1lVit •ti 

zırlığını dünkü veyahud bugünkü bi.r gene Çarın sarayından. ve Kremlin ki- karken, hayretinden nerdeyse küçük man, garib bir tesadüf eseri olarak ten utanıyorum artı · ~SU 
şey zannediyorsunuz. Hayır azizim. lisesinin direkl~ri arasından, milletin dilini yutacaktı. gökyüzünü kara bulutlar kaphımıştı. (Ulu Tanrı }ya bağışla) 
,Bence ihtilal hazırlığı, Çar hÜkumeti - başına. doğru bırer yumruk uzanmış • Naraş gibi bir kahramanın sevgilisi- Rahipler, Tanere: dea ya da söyledim.. ~ 1 

nin harbe iştirak ettiği günden itibaren tır .. .İşte asıl ihtilal ve inkılap ona der- ni ulu mabede hediye eden kimdi} _ Kızının uğursuzluğu gök kub- -O da razı oldu ııı"~ 
başlamıştır ... Hiç unutmarn .. harbe iş- ler ki; her şeyden evvel, o yumrukları Saray muhafızı yavaşca. yürüdü .• beyi de sardı. Tunçayın kanını ne za- - Elbette oldu. Sen 
tirakimizden üç gün evvel. Avrup~ 9- uzatan kollar kırılmalı; memleketteki Naraşın odasına girdi .• Tunçay bir se- mnn akıtacağız? geleli bütün işleri altii5

\ 

telinde verilen bir ziyafette, Alman se· maddi ve manevi saltanat kökünden dire uzanmıştı .. kapının açıldığını duy- Diye sordular. yı baştan başa uğursuı tl 
firine tesadüf etmiştim. Sefir, yanın • yıkılmalıclır. du: Tanerinler gibi cevab verdi : Bana: ht •. h 
daki hariciye nezareti müsteşarına hi- - Vakıa, bu .. doğru. - Naraş .. sen misin) _ Cudea ne zaman isterse ... Ben (Çok iyi yaptın .. En~ 

1

• 

taben, ccRusyanın harbe girmesi, ihti- _Doğru, ya ... İşte; kim bilir, belki Diye seslendi. Tunçayı (Ulu Mabud) 8 bağışladım. bir insan, aramızda yaş8 1 l~ 
[alcil~~e bir işaret ~-l~~ktır. V,: o ~ün- yarın, belki öbür gün, belki de üç ay, Saray muhafızı hakikati söylerneğe O, benim değil artık .. Tanrmındıl'. uğursuzdur. Onun kanı;e. 
den ıtıbaren de. butun Rus ulkesı~~.e belki bir sene sonra pathyacak büyük mecbur kalmıştı: Rahipler Taneri mabedin içindeki ya hediye etmekten baş rı 
ihtilal hazırlığı başl~~ac.aktır.>> .dedı~- ihtilal, bütün milleti baştan başa a - - Ben kralın muhafızıyım, dedi, küçük odaya götürdüleT: pılamaz) dedi. Kanınıd., lü 
ni, şu kulaklarımla ışıttım ... K~m b_ı - yaklandıracak ... En ücra köşelerdeki Gudeanın emrile seni: büyük mfıbede - İşte kızın burada yatıyor{ gün bu törende Gudea ad 

lir ~ Belki; yarın, öbür .gün be.lkı ~u ıh- köylüler bile, kendilerinin hakiki düş- götüreceğim. Tan er başını uzattı ve karanlıkta bir * dU' e 
tilalin önüne biz geçerız. Ve belkı; bu manını anlıyacak ve bu d" d Tunçay birdenbire şaşırdı .• dili tu- .. 1 'b' k .. d"' Naraş ba"grıyor ~·....ı"' . l . A .. u~man an l go ge gı ı yatan ızını gor u: n .. 
dinarnit deposunu hız ateş enz. mma, zorla hakkını aldıktan · k 1"" tu muş gibi kekeledi: - Tunçay .. Tunçay.. lunçaySIZ yaşaY . .s 

·ı '1"1' h k'k'" .. 'll • sonra, ın ı ap N ·r 
hiç bir zaman ı ı~ı a ın a ı ı arnı erı denit&n şeyi yapac:aktır. - için .. ? Tunçay babasını tanımıyormu~ gı- Naraş odasına döt1d~ 
sırasına geçemeyız. Diyebildi.. bı' davr:andı : T d 

D · · Cemil; gözlerinin önüne, koca Rus- F 1 b' .. 1 d" unçayı yatağın a emıştı. az a ır fey soy eye me ı. - Beni rahatsız etmeyin 1 Ne var .. ~ lere sordu : 
Cemil, Grandük Dım' ı"trı"nı'n bu "o··z- ya ülkesini.. ve bu ülkeyi dolduran Saray muhafızı Tunçayı kucakladı: d "" ., 11 1 Ne istiyorsunuz ben en .. r 

lerine hiç bir mana verememişti. yüz e i mi yon küsur nüfusu getir - - Sebebini ben de bilmiyorum. Ma- Taner: 

- Anlaınadım, Grandük hazretleri .. mişti. Bu muazzam kitlenin birden - bedde babanla görüşebileceksin.. - Babanı unuttun mu kızım? diye 
niçin~ .. Madem ki, ihtilale siz rehber • bire ayak1a.nmasını ve kaynaşmasını Saraydan çıktılar. seslendi. 

tahayyül eder etmez, adeta gözleri ka- T un çay yolda soruyordu: 
1ik ediyorsunuz. Şu halde onu sonuna T un çay: 
kadar idare etmek te size ait olmalı • rarmış ,ve sersemlemi~ti. -Başka bir kimse ile görüşemiye- -Ben artık yeryüzünde yaşamıyo-
dır ... Bakınız, bizim memleketimizde, - Büyük şey .. adeta, bir cihanın cek miyim~ rum, baba! dedi, beni bırakın •. benimle 

sekiz sene evvel (htihat- Terakki ce-- yıkılınası kadar korkunç ve azametli - ~a~rİd ··nehk'" l .b. . konuşmayınl Ben (Ulu Tanrı) ya. gi-
miyeti) bir ihtilal nümayişine başladı. bir hadise.·· fakat... - a e, gu ar ar ~ı .ı. ın • decek yolun açılmasını bekliyorum. Be-

ı k d sanlarla konuşmaktan menedıldım de- . 1 d lık 1 
stibdat hükumetini kö ün en sarstı. Diye söylenmişti. Grandük Dirnit _ k 

1 
nı yo um an a omayın 

İdareyi eline aldı. Onu müteakıp te bir rı·, derhal Cerru'lın' so"zu"nu" kesmiı;·, ı__ me .. ~ T 1'- d f k ~ı 
T Kar - Acıyorum sana un çay.. senin Tan er o gün i ~ e a ızmın ag ı yan 

inkılap yaptı. O zamandan bu zamana d · · · b' ad .. pı an ıçerı gıren ır anu go st ere • gibi güzel bir kızın kanı akıtılır mı .. } sesiini duyuyordu. S uz' dan geldiği 
kadar memleketimiz meşrutiyetle idare rek .. - Sen her şeyi biliyorsun.. naydi gündenberi Tunçayın yüzünü görme -
olunuyor. - Işte .. Poroçkeviç geldi. O sizin söyle bana: Kral Gudea mı beni ma- mişti. 

Diye mukabele etmişti. tereddüdünüzü daha çabuk halleder. budlara hediye ediyor? _ Yavrurol dedi, gözlerjn hala açıl-
Grandük Dimitri, gülerek cevap ver- Demişti. _ Za.nnetmem.. :madı mı~ 

mişti: Poruçkeyjç, Duma meclisi azala - _Beni ondan başka hiç kimse ma- Tunçay içli içli cevab verdi: 
- Siz, m~mleketinizde bir inkılabın rından, ve muhaliflerdendi. Cemil, o- -K- _ Açılsa ne olacak} Düne kadar 

yapıldığına mı kanisinizL Çok yanılı- nunla da Prens Yusupof vasıtasile ye- gördüğüm dünyanın bugün birdenbi-
yorsunuz, dostum. Sizin, o ihtiHil ve ni tanışmış; ve bu adamın ateşli ru - Nöbet cl re değiştiğini görecek: değilim ya .. ~ 1 
inkılap dediğiniz şeyler, bir sahne ha- hundaki heyecan ve taşkınlığa hayret- Eczaneler -Hiç olmazsa babanı olsun görür-
reketinden başka bir şey değildir. te kalmıştı. Ba geeeki nöbetçi ecuneler IUDiardır: sün, yavrurol Bak, sen Tanzerle ur· -

-Bir sahne hareketi miL Grandük Dimitri, Poroçkeviçi elin- istanbul cihetindekller: dan kaçtığın sündenberi babanın saç-
- Evet .. Beş on başaktör. ve bir den tutarak yanına doğru çekm~ .. Ce- Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: l ları ağardı .. beli iki büklüm oldu .. o • 

sürü figürandmı mürekkep, bir sahne mil ile konuştuklannı hülasa etmişti. (Sırn Ras1m). Baıurk6yünde: (Merkez>. muzları çöktü. Evimiz, sen gittikten 
hareketi ... O başaktörleri bir tarafa çe- Poroçkeviç, bütün bun1an dinle - Beyazıtta: <Haydar>. Eminönünde: 1 sonra ba:ykuş yuvasına döndü. 
kiniz; görürsünüz ki figüranlar şaşırır dikten sonra, bütün 0 co~xun heyeca- <Hüsnü H ydo.rl. Fenerde CArlf). Ka -
kalırlar. Oyunu devam ettirmeye mu- nile, Cemile dönerek: ragümrükte: CArtf). Küçükpazarda: 
vaffak olamazlar. Derhal kulisierin (Arkası var) <Hlkmet cemll). Snmatyn. Kocnmuı.i:a -

rayı örttü. Bu sefer daha al bir kan, 
Sivanın mavi entarisıni lekeledi. Kü -
çük bir bıçak, Sivanın kalbini parçala
mıştı. Daniliı inledi: 

fapaşada: (Rıdvan). Şehremlnlnde: <Na-
zım). Şehzadebaşındn: (İsmatl Hakkı). 
Beyo la cihetindeldler: 

-Bunlara sebeo ben miyim, baba~ 
- Sen değilsin 1 Fakat, senin gü -

zelliğin sebeb oldu bunlara 1 Sen bu ka
dar güzel bir k1z olmasaydın, Tanzer 
seni kaçırmıyacaktı .. Nabo seni sevmi
yecekti.. Naraş sana bağlanmıyacak -
tıl 

ir Dokto urt r1 
G··nr· 

otlarandan .,.,/' 
}!)ağlıhta .J 
Ve hastalıkl81'' 
Maneviyat 
Sağlık vazlyetinde oldU~~ 
Iıklarda do. mnneviya Wl sf 
Gerek müzınln ve gerct ;V 
hastalıklarda manevi dUŞ 'll 

talığın seyri üzerinde ~ 
bir tesiri vardır. Bir zat rf 
salılam ve nonnal bit :; 

günler yaratmakla bern 1, 
cudun gıılebesne netıcete11 

t ıe ni zatürree, ayni şiddC ~ 
her hangi bir sebeple~ 
muztz.:ip, manevlyatı 
bir hnmlede ve bir ]tJlÇ 1' 
götürür. Kolera. salgın~ 
gınlanndı:ı. da bu hertccS 

• .... etJi. cesur, mancıliya.tı kU:• • 
olanlnrn nazaran kortnl';.,r 
sanlarda büyük tnhrib!lt e 

ı:J1 mumlyelle ma.hk\1m ve t 
remln ve dll;er hnstıı~ı.Jlr 
daha seri ve menft tesırıc 
sebel)l budur. ~ 

Her zaman ve dalmil :ı--ıı ..~~ 
çıııı..

vtynt sahibi olmnı;tı rrP 
öyle bir aşk ile d'oldurdum ki, herkes 
bunu anlıyamazdı. Bunu yalnız sen 
anlarsın zanned 'wrum Siva. Bunu al, 
tellerine dokundukça, her zaman ü -
zerinde bir aş.~ canlanacaktır. 

Siva so1muştu. Sendeledi. Delikanlı 
onu tulmaJ.k için eğildiği zaman sıcak 
bir .kan el!lerini ya.k.tı. Ba§ları birbirine 
def,ımişJti. Damla doğıruWuğu zaman 
tam kalbinin üzeıü kan içinde idi. Ar
ka üstü yere yuvarlandı. Siva onun üs· 
tüne atıldı. Siyah Baçlan kan sızan ya-

- Beni affet Siva, bu, böyle olacak
tı. 

Galntada: (Ylçopulo). Haskfiyde: <NL -

.s1m Aseo}. :Kıısımp ada: (Müeyyet>
Merkez n.ahlyede: <.Matkoviç, Vlnkopu
lu). Şlşlide: (Pertev). Taksimde: <Ke -

zel hayatta muzarter 01 

ııklo.rcln.n hnlfts olmak ıçııı ,J 
Tunçay sert bir sesle bağırdı: .. ,.,~ 61 mi has~talıklnrıı: tutLUV· ııl~"""· 

- Beni bırakma Danilll, seni sevi -
yorum_ 

Rüzg2ır gene infiyor, alevler ~e 
oynaşıyordu. Uzaktan azağa köpek u
lumaları sessiZlik ~ işiti'Iiyordu • 

mal Rebul). 
Usküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadıı.da: (Merkez}. Heybelide; <Yu
sun. Kadıköy Pazaryolunda: (Merkezi. 
Modada: (Faik İskender). 17skfidar Çar

şıboyunda~ dttıhat>. 

- T anzerin sevgisi neye yaradı, ha- deınlr gibi salô.betll olııl 
baL Naboı:ıun aşkı beni tabuta ka~r •·'--- ııJ~ 
götürdü .. Naravın xalbinde de yer bu- <•> Bu notları keSiP ıı 
lamadığımı şimdi anlıyorum. Beni 
hangisi arayıp soruyor. Ben ö!mek is
t~Y.ordum. Gözlerim açılsaydı, öl-



---------
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Kalbi sağda adam 
doktorlardan 25 
lira vizite alacak 

Geçen haftakı 
bilmecemizde kazanani r yo ve 

Borsalarında 
Zahire 
aziyet ( Baştarafı 12 inci sayfada ) BİR FUTBOL TOPU: rüye apart. No. 12 de Emel, Ve· '1

1 

züm göbeğimde olsaydı? İş{e Dikis dö İst. 52 nci rnek. 1/A dan 80 Hida· kqprü Saathane meydam eski ay "ı 

--------------------- kardi dedrk1eri de buymuş. t. k-abı tamircisi Mustafa, Bandırma • 
_Ameliyat oldun mu? . . . yeBİB AYUK ABONE: l ta okul sınıf 3 de No. 172 Nuri l,.L ... ~1 

Buğday fiatları bir miktar düştü 
_ Oldum. Şimdi demir gıbıyrm. Bu Uşak ortamek. 2/B den 160 Namık.' İst. Et:keık Lis. ı /C de 721 İrfan 1'eb 

' ..ambiyo borsaeındaki muamelat için aranmaktadır. Kalburlanmı~ ve te- yaşa gelene !kadar hiç hastalık ~e ALBÜM sezen, İst. Sultanahmet 44 üncü meW.' 
J 'retli bir safhaya. dahil olmuştur. miz arpalar derhal müşteri bulmak - dim. KaThimden çok memnıınum. HlÇ Beyoğlu 1 ı nci rnek. 5/A dan 549 5/A da 567 MaZhar Levent, Kemali~G 
~ok esham ve tahvilatın kıymet • tadır. Fiatlar da geçen haftadan 15, 20 bir şikfıyetim yok. Spor yapıyorum.. :a Haşmet Aytaç, Uşak ortamek. 1/Ç den ilik okul. talebesinden 841 V:ed~d, I~ 
a e mühim bir tahavvül olmamışsa para kadar daha fazladır. Hafta niha· hammül, sür'at yarış1annd_a hep -.ırın 348 Nihad, Erenköy Koz yatağı Salı- ,Çembc~taş Peyftdıane sokak No. 2 
tatışlar ehemmiyet kesbetmi~tir. yetinde satışlar 5-5,2 paradan yapı) • ci geliyorum. Dakoorlar soylemeseıe:, ;rayicedid yolu 37 de binbaşı İhsan kı- ,Mebmet. ~ç~, Aıitara Mısır Sefa• 

.. fta iç.inde Türk borçları t~hvi • kalbirnin sağda olduğunun farkına b~ zı İhsan Lüleburgaz belediye arkasın· .rethanesı Şukrü Ayıten, İst. Kız Lıs. 
uz . mıştır. ~ le varamıyacaktun. Vakıa iptidai .tnf; da Ab:m~t Rü~tünün evinde 8 de Na- Smıf .. -4~~ .de 333 Yıldız, ~kara Ha •ı 

~ tar~:~~:his~1:kler1 artmış, büyük MISIR : Kış münasebetile mısıdr ıi~· tepte, insanın kat'lımin solda oldugunu ciye Dönmez, Haydarpaşa Lis. S /B - ,mamonu ılk okulu 260 Ne~ad, Kum •; 
k vı at a ınıp satılmışsa da tı da artmağa başlamıştır. Kara enız öğrenmiştim. Fakat: . . den 1417 Haşmet Feridun. Gebze ilk· ~apı orta okulu 388 Muhlis, Dıyarı ", 1 ~~~atışlara mukabil yukarıda işa- limanlarından talepler devarn etmekle _ Acaba benim kalbim yerinde mı, ek 5 den ı 78 Ne•nad Bursa Sedbaşı bekir iskan müdürü kızı Sevim Gün -

j: ettı~ırniz gibi fiatlarda büyük bır beraber dış memleketlerden de sipa - değil mi? diye yokılarc.ak hiç a'Mlm~ ~~~ah cad. No. 7o de Yaman, ~üz, İst. Erk~ Lis. 1718 Ali Orh n , Fa, 
il~·~·ul olmamıştır. Hafta nihayetin· rişler başlamıştır. Durum müsait gö - gelmedi. Hatta tuhaf deği1 mi~ k~di Çcmıbenlitaş Tahsin bey sokak 13 de hh Gelenbevı ort~ okul sınıf 1-2 de 
rır~ı~c~~er~~p .. Türk borçları 2:i, ikin- rünmektedir. Ve yakın bir zamanda mi yoklamaJk aklıma gelseyınış bile, .Mualla 269 !zzet Aksoy. lst. 56 ncı lk okul 

~ 
1 

,,),), uçuncüler 21,50 liradan fiatların bir miktar daha yükseleceği kaLbimin sağımda olduğunu a.nl~ya_: TARAK 4-A da 415 Sabiha, Ankara İktıs ti 
ıştır. S ll mıvaca'kmışım. Çünkü şimdi elım. ı gog ' l'st. _.8 inci .mck. 4/ A dan 179 Sıdkı, Vclkaleti Zat İşleri müdürlüğür. de .?;eo( 

l d tahmin olunmaktadır. ıra ma ar çu· J t af G Ak - B S db " 
'na olu d · 11 s1 · sümi.ın sol tarafına koyunca,.sag ar Ha'-·.larpaşa Lis. 5 A dan 1186 Vasii kiye kızı ünay tug, ursa e aş~ 

mıryo arı grup harnil • vallı 4 ,20, Bandı rtma, Bursa cin en _..rı: .;u H _: . ..:ı ...JI. d N 8 d~ nın Anka . . 1 taki kalbimin çarputt.ısını hıssı;:uıyo - Pamiır, İst. 44 üncü rnek. 164 Hik. - oca A1i L.öUe m~ ca . o. tN '"~ 
'liz .. ~ .ra ıçtıma~mnın neticesi çuvallı olarak 4,25 paradır. mct. Davudpaşa orta okul 84 Cahıd, Ayhan A,yjkuJ, Bursa Sedbaşı Kurdoğhı 

· ?~renılememişse de bu tahvı - FINDIK ·. Satışların yılbaşındanberi rum. ? Anl ama 9 O h L k N 12 d z A 
1 

atısı erg .. b' . Aksi sado mıdır nedir. ay • Sam~ıtya Yalıboyu No. r an e- Kanar.a a o. e errın r • 
' ac ğından e.~ ı~ı1 ır netıceye bağ • durgun geçmesine rağmen bu mev • dım .gıtti. nJktoriara 5orarsan: «vehkir.l,t vcncan. tam, İsL Necati Bey rnek. Sm f 5 de 

viHit to l umkıt enen mübayancılar simlerde Avrupada fazla miktarda is • tel!kin~ filim diyip geçiyorlar. Fa ~ DİŞ MACUNU 68ı Receb, Ankara Mtalar mahallesi 
11 ' p ama tadırlar. t'ıhlaAk olduC,.undan sarfiyatın yerini ben elimin duygusuna mı, onların soz /\-~·ara Hamamönü ilkmek. 3/2 den Ö üzce ç~>...,.,esi sokagın~ da 33 'o. da 

umartesi .... bo c .c:wJ.A ....ı. 1 1/A -..-·· 
~ obl' gunu rsa kapandığı za- doldurmak için yeni siparişler beklen· lerine mi inanayım? '991 Mualla Ar1kun, 44 üncü ur.U • Yümniye Eıiizü, Lüleburgaz ilk çoculi 
41 ~~asyonlar 37,80, mümessil - mektedir. Fiatlar iO kuruş arasında -Hiç sevdin mi? . dan 43 Yaşar, İst. Alemdar mabSermalles.ıt rnek. Sınıf 2 de 448 Hüseyin oğ. İlhall) 

' · ' kısseler 22,30 liradan mur:me· - Hayır .. . Hamdolsıın ° der'de bıle Çatalçec:ıme sokak No. 50 de e Be · ı k 105 M t fa 
. orırıe te 'd' dolaşmaktadır. d eken -r" d 2/A d·'n yoglu 1 inci me . us a • 

ı ı T tutulmadmı. Hatta kara se\' a ç Ulsoy h.ımit .orta okulun a "' J."atih tramvay durak yerinde No. ~. 
~ fterkeı Ba k Almanyada geçen hafta içinde ür- lcre tavsh"e ederim. A .. ır inetınden 'kur .. 19 H, alı'de B'ılc'ı, Ankara Kurtu.luş. 
~ · n nsı eshamı geçen haf- . d kl .. k'losu J OF ı ., eVde Mahmud Nedim, Sivas kız ona 
i a nıs~ete.n yükselerek !H liraya ka· kiye :t!lenşelı !~~ -~ a;~n ~~de~inde tulmak istiyorlarsa, ametiyat olup ka.p mahallesi Kurtuluş bQk:kaliy~si ::ır: okulu ı;c de -446 Bür.hancddin, İ&l. 
ı satış ar Yapılmıştır. sif Hamburg / ,k_, 'd' ıra . lerini sağlaı-ma aldırsınl:~ b Arada oj,.'lu Adnan, Uşak ıkutu Hüsnu azı Kız Lis. Smıf 4/G de 1237 Muat'lar, 

' h" Zahire borsasında muamele görme te ' ı. "ba 1 Thhaf değil mi? Gençlı rd u. O za .ate1yesinde Süleyman. İst. Birinci ilk okul 1/B de No. tO 
;..a ıre borıınsında .. . TtiTİK : Sovyetler mu yaa arına bir kavgaya giriştiğim o u u. - DIŞ FlRÇASI . Hasan. 
uındad satışlar musaıt . : d . sa sağlam man1ar hep göğsümün sol tarafını ku. ;._ ... Ticaret Lis. 1 166 Nureddm Ah~ 

1' 
n. C çen haft .. 'd' h'IA devam ettıklerın en pıya 1 d ı;:ı.L Ze1...: 

' ı a umı ın ı a- . . 'f 'k .. _ ı k lb'me biraıoy o ur ı ç nk ad bı'nbaşı :.ıu 
v. o nrak yalnız bug·d f' 1 b' geçmiştir. Memle:ketımızden tı tı mu rumaya ça ışır, a ı ·v-_ ... .. met, Ankara a ay a . Abd-lh 

t •'tta k ay ıat an ır b' k f' '-'C korkardım. .Meg·er asıl sag gogsu • • M mme Y·'·maz, İst Erkek J,ıs. U amidin Cambc zba• 
ı r u Ut etınlı:tir n·- 'h at ı bayaası için Almanyadan lT aç lT - J og. ua r u . • 

:ijl "'rt T • Uger ı raC • \ kt ffiÜ SiperlCffieffi lazımmı~! 7 nc'ı sınıf 602 ı:ralitk, Izmit o.rta. m .. ek. şısı hayatını anlabyor ". " mızın hemen h . . 1 ma mümessilinhl şehrimıze ~ıe me e "~ 
if •ti epsının satış va· 

1 
t Sıze daha tuhafını söyliyeyim mi? 21 A dan 31 3 Fa tma Ural, _ U~udar 

rı<'SU~ayet ınüsait gitmekt d' olduğu duyulmuştur. Satış ar gaye Ben tiyatroyu çok severim. Sık sık Na Havreddin Çavuş mah&llesi ~yı~ so." ( Baştarafı 9 uncu sayfcıdl ) 
~ lbe .DAY : Piyasa üç ~öı;~ gün • müsait gitmektedir. Anka;~· ~!~a . şide gidcıidim. Orada bir gün bir sahne kak No. 5 de Cemil Vardar, lzmit Pt- Tüı•ke cheınıniyet venn1yerck bii •. 

ı.~ rı tenezzül alnm tl · .. :r.arı ve ayarı mallar 142-1 .>, erı a - seyıcL'tim: Bir adam ... Bır dizini kır~- uade A1ay 3 üncli Tabur komutanı bin tün ivi, büyük, güzel hareketleri ec· 
~~ttedir D ~· e erı go ter - ıır: k tıl .. k k d • J 

· egırınencil "b ba ve yağlı mallar ,> uru ş tan sa • yor .. Obür ayağını geri çe ·ere . sev ~- başı Sıdkı o;..:ıu Atilila Ö'ZSJy. ncbilcırlmı bekliyen bir sürü '\ m.eonsı~ 
sı tık1 d er ın u ayaatı a· b' I f 1 k . ·ı · V kı elı 5' arın an fiatlar b' ' k mı tır. Bu satışların ır 18 ta ı ye - ği kadının önünde egı ıyor.. e } - PARA ÇA~TASI zın arasmda tam bir Türk gibi .\ası -
o m' t' B ır mı tar ge • d • r b tıra1ak İ ~ ı~ ır. uğday silol d d l 1 kfınu 1 ;)00 balyeyi bulmakta ır. ni göf,sünün sag tara ma as Arneriıkan Kız Kolej i nci Fuat, yan Bav Rı zn, Abdülhamid is •• bdadı 

lll unda 'h arı a o u o - d k ' l. d 29 J 
n 1 racatçı taci 1 1... k'l YAPAGI : Almanyada bulunup ta karşısın a ı 11\.a ma : Beyleııbeyi 27 nd rnek. 2 Zühtü To· devrilince milletin derin görüşlü ka •. 

) Yaatta b J r er 1 yı ı e ·· d bekl T" k - Hayatım ... diyor ... Bu kalp st?· maç, Üsk.üdar 23 üncü rnek. 4 üncü ranle asla müstebid hükümda ın di -
hı 'h . u unaınamaktadırlar. satılması için musaa e enen ur nı' n ugu· r"""•da t>Jll"nl'-'Or! .. •• • S . 

an pıyasa d la "h' b' k ge ""'' r-·~"' J smıf'ta 181 Nezvad, Beyoglu urıye n· g·er m::ıiyeti gibi muamele görmiven ·" . 1 sın a aon günle d tP- • yapağı rının mu ım ır ısmının . O z"'man bu nükteve ne kadar guldu J ,.. u a ~·ınetl · r ı: · 1 d Id - ... ·ı " J par•.ımanı 16 Tulgar Can, Arnavudköy ı.u e-1·ı· J'ı'mnastıkcı· ~rutiyet hli"K•·ı t1 " erı görülmekt d' B - _ çen haftalar irin e satı ıgı ogrenı - · · ·., , .:rro. -··-...- • -
111 arıırıızı d (" ır. ug 1 ~ ğümü t.asavvur ede.ınezsını~. Birinci cad. No. 90 Şake. meti tarafından tdkrar \•azüe)c Çdgırı:i-
Jtıı. ade ed n ~~ bu fiat yüksekl~inaen miştir. Yarın ~ık olsam da, aynı pozu takı· l\1ÜREI{KEPLİ KALEM mr~, kolağası rütbesile orduda lı mete 

d k' f' ecegı tabiidir. Yalnız bizım Geçen hafta Sovyetler 2000 balye nara'k ilanı aşk etsem, kadın beni, tıp Davıud,paşa ort::ım.:: k. 69 Hüsnü Öz- başlamışfır. 
d~ l~ğ~n~atlarırnız biraz yüksekce gö- G0-65 kuru~tan, Çekoslovaklar ~()ı) kı o ko:ınedideki aptal aşığa benzetece~ yalçın. İst. Erkek Lı.; . 2/E den 97 Hic· Zamanının en kuvvetli jimna ' kc · 

ıd b'e~ Utnumi buğday y\ilu•e _ balye yapağı 63 kuruştan satın almış· ve tıpkı o zaman benim söy'lediğiın gı· ri, Beyoğlu Btd,gar rnek 7 de 37 Ba • lerinden biri alan Bay Rıza, w 7 rl ıne 
eü~n ızıın piya amızın istıfade e • lardır. Bunlardan maada Trakya mal- bı : .. goy Lüttkof. Cihangır Kumru sokak, 0 kadar sadakatle sanlınışhr k bir 

11' ~ ZCını1ol ı-o b 1 k d -Cahil. .. Daha insan kalbinin vucu Kumru apart. No. 3 deA. Güler, Eren· gu"n bı" r gece mane\•rası esnas: ı lı biz· w ..._. unmanmktad 1 78 kuruştan ~ n ye a ar sa - . 1 aJ1n fta nih . ır. arı dün ne tarafında. old~~run.~ bil!mt) or. köy .Al tımtarla Miıbcrra. zat pişdarlık vazife.c;ioi yapad<cn k.t -
6 J) b ayetınde: Ekstra Polat - tılmışttr. . d yerek tıpkı berum gıbı gulecek. BOYA KALEl\11 r::ınbkta bir uçuruma yuvarlanrr ı~ ve 

~dJJda;l,ja'r (~Y~zlar G,20, on beş yirmi fzmirde de .... yapağı durumu sağ~am· - Seni gcirmeye. gelenler var n~:? 1 Anıkara Cebeci griç .so~ak No. 26 bu sa<lcme neticesinde sağ kolu zede-
eıf"~.fı 'JO J,l2, sertler ı; k t t· lasmıı:tır. ()8./0 kuruştan hararetlı sa- - Çok! .. Gazetcc.ılertlen .• kadınlaı -~ Rıd\'an, Hayrobolu bırıncı rnek. 346 1 nmış· ' \"e ıkı' keı·e ameliyat vapıl:iık· 

,. > Pa d • e s ra ser . T k Id - d 1 k l J 
(i'> ' RPA ra an satılnuştır. tışl<ır yapılma ta 0 ugu uyu muş • dan rahat yok .. Zıyaretçılerden en· Ö?..demi.r Ya <:ak, Kon) a smet paşa o· tan sonra kolunun omuz başından kc· 

----~-: Dahili sarfiyat ve tur. T. G. dimi göstermek için para ~?plasam, has ı kulu 3/ A da Hasip, Yeşilköy .. ilkmek. silınesi lazım gelmiş ve bu sur<'t e ka· 
taharıeden çıkar çıkmaz ır apartlm~.n •S inci sınıftan 1 OS Muzaffer Ozyal~ın, fasını da kolları gibi meml(kC'ı ı ve 
yaptırırdım. Hele ~ktorla,rdan çek~ıgı Zile Orta mahall7'i 1 No. da Nevin. milleti için işletmiş olan Türk camha-
mi so:-mayın .. Gelrp mua) ene eden e- KlT AB zı mfı~ftl olara·k te:.ı:aüde sevko'un -
dene! .. Evvelki gün de Gi.ılhane hasta.· Senbenua Fransız Lis. 9 uncu sımf· muştur. 
hanesine götürüp muayeneden geç!r · tan Recai, Ankara askerlik şubesinde Mc-mleketimizıde jimnastik hakkın -
diler . . . Şimdiye kadar muayene edıl- Rıza Önder kızı Melühat Önder, Ca- da ilk eseri yazan ve Etyemezdl.' ı '.:;: 
rnek içın para veriyorduk. Şimdi dr1k-

1 
ğaloğlu Himayeietfa: sokak No. ı de spor ve j.mnastik klübünü kurup bir 

toı ' ardan verdiğim paraların acısını çı Metin 'l'ür'kiıy, Kayseri tapu kfıti'..>i çok kıymetli jinmastikciler ycti.:tiroo 
karacağım. Bir knbıne açarak, kendimi Ham1.a oğlu Cfıbir Güner, Ankara İnö· Bay Rıza, konuşmamızın sonunda ua-

------------------------Biluınum "E f "K .. ik tacir ,, ve "Küçük sna n, t çı 
Sa 'atk" 1 0 ,· zarı dikkatine. 

ve doktoıJara para mukabilinde muayene 1 nü okulıu 3 B den 1 O 1 O Haydar, An- na verdiği cevablarla yeni Türk cum· 
ettirt..>ce~im ... Bir vızitem y~rmi b~ş li: kara Gaıı Lis. 1 G de 772 Zeki Demir- huriyctinin dinamik akıGınn da kafa-

~ Sanayi Odasından: ra . .. Konsültns)'Qn <200) lıra ... ışıerı taş. Tnrsus Duatepe rnek. 376 Abdiiı:;- ~ sını ve gönlünü uydunnuş bir Türk· 

st b. ar arın" 
an •ıl Ticaret 

. ne gelirse, sa~arlar paraları, ederler se.am, Ela1.iz .ortamek. 3/B de 306 Ha· tiir. Y~tmiş yaşını geçtiği halde Tür • 
·~ 1 

-:- 1561 numara ve 29/Şubat/932 te..rihli sicilli Ticaret Guetesile muayenelerim!, .. . ~ . lis !<~rdoğan, İst. Edebiyat Fakültesi 1 kün yı. -.elmesi için hala yarım vucu-
6 Ql edılen Oda Umumi kararına uyularak İstanbul Ticaret ve Sa:ıayi Q. Ben ayıılırken o gulcrek ılave cdı· son sınıf M. Cemal, Vefa Erkek.l.is. dünü fedaya hazır olan bu km vetli 

'-ı rnı t k b 1 ya: 4 A dan 580 KemaL ihtiyar bır çok ibret dersi alacağımız 
-.-J k na. asında bulunan billimum esnaf, dükkfını u unan küçük san- - Ben'ın halimdene g rabct var an- KART hatıraların sahibidir. Kendisi ha,·a . ı • 

~J' ve ii "k 1 k ~ 
cu taeirierin Od ya kayt ve tesciHeri yapı aca tır. lan•am ki., A1dlan bnşl~rından b ir ka Kemalpaşa ilkmek. 2 nci sınıftan 184 mn son1aunda en büyük sevincı duy-

2 - Bilurnurn esnaf, küt"ük san'atkir ve küçük tacirlerden, Odalar ka- rış ~ uka ıda olanlar bıle yaşıyorlar .. Nef.se, Galatasaray Lis. idare memu· duğu"U bakın nıısıl anlatıyor: 
lllunun 

0 
% • • 135 · · dd t . 'b' Benim kalbirn sağımda olmuş ne çı • ru Nuri oğ. İhsan, Urfa ortarnek 3 de - Be.n üç dört devir görmüş ada .. 

ıe nuncu ve Odalar ni.zamnamesının ıncı ma e en ınucı ın-
t•- · kar? 377 Ccmil, Küçükayasofva Şehid Mch mm" fakat hayatımda en büyük saı· 

"' -·zım ed"L~ · ı· t · h'l · · N · S d ll h · J ., ıunıt olan esnaf cemiyetleri ta ıma namesı vee 1 e cemıyetı .. acı 3 u n met paşa yoku~u No. 2S de Fehnıi detim, bugün'kü cumhuriyet hüklıme• 
kül et • 1 · et t ·ı h ·· f İ . rnıf o anlar mensup oldukları cemıy vası ar.ı e ve enuz esna J 1 Ba\'sal, st. Birinci ilk okul 4-B 416 timizin himayesine mazhar oluşttmdn 

-...ı 11\ıyeti te, kküJ etın,eını"t olanlar dog~ rudan doğruya Tıcaret ve Sanayi o. Almfln - po n an aşması Ali. M~hir, E!>kişehir İstasyon Şimen- yü'k-sek menılaket kanunlaTile, milll 
r aat (Başfarnfı 3 iincü sayfada) d 'f h t · d ç k M IJc "d f ben' h"l" arayı 

d 
~naf fUbesine müracaat _ _jerek kayıt ve tescil ve yoklama itini UlU• talıkı'm etlır..·L içindir ki hoş b ır c:.e" ol- ı er as nncsın e an ırı a ascısı mu a aamızın ı aa d p soru .. 
aır • ıco H "( J oğ. Mustafa, Biga Dile-kçeci M. Mutlu, şundndır. Buna karşı son erecc mitlf 

·•'- e&ınde "ıfa. ett'ıreceklerdır' . dlır Fı·<>nsız ba'kunına göre Al· Ş" - .,. ....... · K. T 
!)" mamı.,.~ · •· Pııngaltı o~mnnbey Afitap. sokak u k- nettar ve muteş~trım. • 

3 - T ·ı .. k .. 1 manya ü1.crinde yapilabilecek Sovyet 
eıeı ve yoklıunan•n Oda Uınumı ararına gore 937 yılının ilk ....ı....B.."l -

ayı · · taz'-..:kı aıöLrar}ize tu\:ı.ıı ecegi içhı za-
ıçınd ikrnaı· 1!'-~ d .t • 

4 ı ULZim ır. rarlıd::r. So\ •et Rusya> da, Japonya ve 
el :-:- ~u :müddet zarfında kendisini kayıt ve tescil ettinneyen ve mua· A1mnnya ilc olan ilıtilfıflarında, karı•
... L·Iını •kınal etmiyenler hakkında Odalar kanununun bqinci maddesi sına m~terdk bir cephenin çıkmasın· 
,-.aı e J dan dolayı ırnemnun kalmaınış.t.ır. Ma-
nakdistan~ul Ticaret ve Sanayi Odası tara~ın~an hüküm_ 0~~na~ ceza- amaffh Almanlarla Japonlar çok geniş 

ıışt' .' dogrudan doğruya icra dairesi ınanfetlle ve tescıl ucretıle bera- \:ir alemin 'kendilerine ka~ı al!dıklnrı 
.ır; " tllhsıl 1 h k tt d l ııır ----- o_unur. cc3720n şüpheli t3vrı are ·e en o ayı, an • 

lfl4f -........._ ----------------- - • -- }a !-;malannın mahiy('otini bir defa d:ı· 

S A K A
ARnkyaraAda yeEniCaçz'laAn N._ED ... -SWR!İ~•~ııa ha tasrihe lilzum görmüşler vı.> bu -" f ..,11.... sadece Boıc;e r'7mt"' karşı ce he 

1 '1'du unu ilfın etm*;~P,.d~r. 
lına, sn ı 'at. rı,·all min itidııl, her gee nç.ı' tır. 

Ulus, KuiUb sinemasa sırac~nda Tel. 2018 -« 1 Son aylar içinde Orta Avrupa diplo· 

ımısisini ve bu arada Almanyayı son bir taha\•vül olduğu l.n!tar edilemez. 
derece faal görü- Topı-ak mahsulünü İtalya ile Alman· 

Alman dlplo. yoruz. Denilebilir yaya sataıl ve bu yü?Xlen bu iki mem• 
m••l•lnln ki Lehistana gös- lek.etle sıkı münasebct ~de bulun. .. 
faa'lyetl terdiği menfaat· mak mecburiyetinde k lan Yugoslav. 

='"- lerle Fransız ,tti· polit ikasında, Beriine doğru sarih bir 
fak sisteminde ilk defa rahne açm':lya ı mc>yıl görünmektedir. Bir taraflan İs· 
muvaffak olan Almanya, bu rahneyi pan) nda, diğer taraftan Or.ta A\'IUpa· 
gen 'şletmek ıc;ın çok büyük bir gayret 1 da bu derece faa1iyet gösteren A! nan-
sarfedi.vor-. Her ne ~adar Romanya,_vı j lar, bu scbcp,e bütün dünya po' ' .k:.
k 'rıfj ... C" b ... tmış <.ıet emez se de Ru_ cı arınııı d:k.katlerini tizerlerin p· 
m:- n pJ il' .. ;)ını t eıeddüde s vkeH: ;..!ı la.nı~ bir vazt~elt'edıılcr. 

muhak.kaktır. Yugoslavyada da büyük 1 Selim Uagıp 
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EiÇKi ve DiKiŞ VURDU 
Tesis tarihi 1923 - Müdürü: Noeıni Asaduryan 

En son, çok kolay bir usulle dikiş bilen ve hiç bilrolyen bayanlara. Fransız lüks 
metodile tayyör, tuvalet, reglan, rob ve t>eyaz çamaşır teferrüatlle biçip dikmesini 

az zaman zarfınü ö~retillr. Yüksek Kültür Bakanlığından tasdikli şahadetname 

verlllr. Müessesem çok senedenben yüzlerce mezunları muvaftaklyeUe san'at ha
yatma yetiştirmiş ve bir çok baynnlar kendi başlarına mekteb açınağa ve makastar 
ve terzi olma~a muvaffak olmuşlard ır. Derslere 18 ikincikanunda başlanacağından 
talebe .kaydine pazartesi, salı ve çal'şamba günleri ötleden sonra devam olunmak
tadır. Istanbul Gedlkpqa Balipaşa yokuşu Vahan Asaduryan eczanesi üstünde No. ı 

t.tanouJ, Sultanhamam p İ p 0 
Kebabcı karş•sında 

.. 
Teminatlı 

PAZARI 

KUMSARA 

. _.,.. 

SON POSTA 

~Vitamin -Gıda - Kalori -
Pirinç- Yulaf • Mercimek • Buğday -lnnik- Patates- Mwr- Arpa- Bezelya. Çavdar- Türlü· 

lar· 
üyütünüz. besleyiniz ve 

Huan özlü unları nefuetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz 
Çocukıarınıza yediriniz. Istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini 

risi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız neş'eli, sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk . 
Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN ÖZLÜ UNLARILE yapılan mahallebi 
baların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI n 
sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlannıaz. Taklitlerinden aakınınız. Başka marka verirlerse 
aldanmayınız. H AS AN M A R K A S I N A D l K K A T . Bütün eczaneler ve Bakkallarda 

~ HASAN DEPOSU: Istanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 

Muzadı taarrnn ve de· 

riyi takviye hassaların~t 
malikiyeti Krem Perte-

vfn bugtlnkU şöhret ve 

şümulOnnn baı·iz de

lilidir. 

o 

BIRE, 
1000 

... -
-

. . -~ 

-··"'~ 

... AJ .... _ : ..,JJft-.ıı~ (,..., 
. ~·_,, -_ '~ · 

MAZON MEYVA 
İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MİDE 

ve YANMALARINI 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshil 
Şeker Jıasta:hğı olanılar bile a1abilil'ler. 
SAKLARI ALIŞTIRMAZ. İçilmesi liıtif, 
ve mtilayimdir. Yerini hiçbir mürnasil 

t.amaz. MAZON isim HOROZ 

Her ektem 

Beyoğlu L O N D R A 
Bayan BAMIYBT • MDBAT 
ve Bayan M E C B U RE tarafından yeni 

zengin aluobatik varyetc numaraları 

~------• Telefon : 40227 

$(4ele.r.: 
~.ı c."·· -f Lr. 

1~l.L ... ve 3 Lr. 

---.,_. ·- -- --- - .---
Emlak ve Eytam 

KİRALIK EV. 
Esas No. Mevkii ve nev'i 

C. 21 Bakırköyünde Cevizlikte Hamam sokağında eski 56 y&ı 
ni ()() No. lı ev (üzerindeki No. sı 5~). 

Tafsilatı yukarıda yazılı ev bir, yahut üç sene müddetle kiraY• 
üzere açık arttamağa konulmuştur. 

Istekiiierin ihaleye müsadif 22 ikinci kanun 1 !):J7 tarihine 
ma günü saat 1 O da şubemize gelmeleri. ( 439) 

Sermayesi: 10,000,000 İngllb Urası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançestcr'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

~--------------~ --··--·---··-····-·········-· ........ ·----
&on Poata Matbaa• 

Neşriyat Md. : Selim Ra~ap E:\1EÇ 

&AHtPLIIRial A. Ekrem UŞA~IJGlJ. 
s. Ra~ıp lıJd ~ 

Yerebatan, Çatalçeşme 
İSTANBUL 

- Gazetenin esas y 
tunun iki satın bit 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir 
fiatı şunlardır: 

Sa hi fe : ı- ... 
! - ı5t 
3- ! .. 

• - 1 .. 

Dl~er yerler : .. 
Son sahife : - SI 

Dr. A.K. K 


