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Cenevrede diin Hatay için verdiğimiz 
projenin ilk maddesi miizakere edildi 
Hatayın ana yasası r 
konuşmalarının kolay 
biteceği bildiriliyor 

• 
Türk- Iran konuşmaları 

bitti, mukaveleler 
bugünlerde imzalanacak 

Dün Hataydan dönen müşahitler de dinlendiler, 
komite hergün toplanacak . 

h Cenevı-e, 8 - Hatayın ana yasasını paslannın tevdi eyledikleri proje mü· 
b~zırlıyacak olan eksperler komitesi, ,zakere olunacaktır. 
d,r hafta tatılden sonra, bugün saat 17 Hatırlardadır ki, komite Fransa mu 
(e Belçikalı Bourquin'in riyaseti altın rahhası de Caix'in talebile, Türk pro-
a tekrar mesaisine başlamıştır. jesini tetldk etmek üzere, toplantılan 

ill<omitenin bu toplantısında, Hatay- .nı tehi'l' etm.i.ci ve de Caix de Parise git 
a tetkikat yapan bitaraf müşahitlerin .mişti. 

flfahi izahatı dinlenecek, .Türk murah (Devamı 3 üncü sayfada) 

Suriye gazetelerinde yeni bir terane: 
"Fransa bizi tehdide başladı ! , 
Ar ap mıntakalannda "Silah alacak, Sancağı 
Suriye ye ilhak edeceğiz! , diye halktan zorla 

para toplamak istiyQrlar 
Şarn, 5 Mart (Hususi muhabirimiz 

.Yazıyor) - Son günlerde başlıca göze 
~ cak hidıse, Berutta ne§redilen La 

rtc gazetesinde çıkan bir yazıdır. Bu 
~ZNE:>~ _ S~riyq ve Lübnan yüksek ko· 

rlıgının yan resmi ve hatta resm! 
:~Janıdır. Neşrettiği bir makalede Tür 
~e ile Fransa arasında İskenderun 
ti e ~ı hakkında aktedilen itilafm Su 
(f,te hükftmeti tarafından kabul ve tas 
llt tnın ve Fransa ile Suriye arasında 
ta ~dılen muahedenin de buna göre 
n.dılinin zaruıi olduğunu yazıyordu. 
~ zaruretin Suriye tarafından mutla· 
ta anıaşılması lazım geldiğini yazan 
lt Zete, ayni zamanda, netice olarak, şu 
tıtı. da söylüyordu ki Suriye bu itilafla 
S bu suretle kabul etmediği takdirde 

Ur.yedeki eski işgal ve manda idare- Franaaıım revkallde KomJ..eri 
~evamı 10 uncu sayfada) Bay Kont dlS Martel 

Rumen Hariciye Nazırı 
salı günü geliyor 

N_~tır doğruca Ankaraya giderek dört gün katacak, 
clonüşte lstanbulda da üç gün misafir olmasJ bekleniyor 

ta Ankara, 8 (Husust) - Balkan An
t tı.tı konseyinin Atmadaki toplantısı a. 
~e~ınde, şehrlınizi ziyaret edeceği 
~ ~r verilen Romanya Harlciye Na
l' rı Bay Viktor Antoneskonun bu ziya 
eti n ~ b .. t ' azırın ant hastalıgı ve azı mus· 

hace işleri dalayısile tehir edilmişti. 
1\(\ !l'ı. 
~ · ı ınahafilden bildirildi~ne göre 

'

aj Viktor Antonesko ve zevcesi, bu 
\'ı lt'.l n 15 ınde eRegele Caroi:ıt vapuru ile 

S enceden hareket ederek, 16 Mart 
lı .. i b ~unü saat 14 de stanbula varm~ 

u unacaklardır. 
ta. D t nazır ve maiyeti ayni alajaın İs 
b ian Ankaraya hareket edecektir. 

' . 
cı .• un Ankarada ve bilalıara üç gün 
tu. I tanbulda kalacak olan nazırın is

•Oa · · . n : ~çın program hazırlanmı§tır. 

~h J Antonesko Ve ze~cesi şerefıne 
~iy..ı./n:zde olduğu gibi, Istanbulda da 

etler verilecektir. 
l{orn 

tlıal{ .. anya Hariciyc Nazırını karşıla -
Uzere, Rumen elçisi Bay Telemak 

~- - ----..-

l ---
Bay Antenesko 

pazar günü İstanbula hareket edecek· 
tir. 

Hariciye Vekilimiz Rüştü Arasın da 
ayni maksatla İstanbu.la gitmesi çok 
muhtemeldir. 

Şehinşah Hazretleri dün Hey'etinıizi kabul 
ve azalara ayrı ayrı illifal ettiler 

Tabiatin ea bÜyÜk baJTanu ıeliyor. Çi· 
çeldenen ağaçlara, yetiJlenen çayırlara, ve 
buluttan esvaplanndaa uynlan cünefe ba
kınca, bu epiz bayramın arifesinde bulun· 
duiumuzu anlıyoruz. 

Tabiatin bayrağı ıibi açılan tu bahar 
mUjdecil~ bakarken içinizin ~evinçle 
ve yapma arzusu ile dolduğunu bissetmi

Tahran, 8 ( Telsizle) - Hozestana 
gitmekte olan Şehinşah Hazretleri bu 
gün Bay Cemal Hüsnünün riyaseti al· 
,tındaki heyetimizi kabul ederek, mu
,rahhaslarımıza ilti.fatta bulunmu.şlar • 
dır. 

. Heyetimiz azalan İranda ilcarnetleri 
esnasında gördükleri hüsnü kabulden 
dolayı teşekkür etmişlerdir: 

İki taraf arasındaki müzakereler ni· 
hayete ermiştir. Hazırlanan mukavele ı 
ler bugünlerde imzalanaCAk, heyetimiz 
de on güne kadar Ankaraya hareket e
decektir. 

İbrahim Hoyi 
Ankara, 8 (Hususi) - Gürcübulak

ta İranlılarla müştereken kurulacak o
lan İran transit yolu gümrüğünün yeri 
tesbit edilmiştir. Protokol yakında im· 
zalanacaktır. Bay Camal Hüsnü 

yor musunuz? 

~-------------------
Musolini bugün 
Şarki Afrikaya 
hareket ediyor 

Adli tıb işlerinde 
mühim bir sahtekirlık 

Londra, 8 (Hususi)- Musolıni, ital Muhfe/is 
yan donanmasının manev.ı·alannda ha- k f k 
zır bulunmak ve Li.byayı ZLyaret etmek ur ar ma 
üzere, yarın bir İtalyan muhribi ile Na 
potiden Şarki Afrikaya hareket edecek 
tir. 

bir tahsildarı cezadan 
için sahte rapor yapılmış 

Musolini manevralan müteakıp Mı
sır hududundan Tunusa kadar beş gün 
süren bir otomobil yolculuğu yapacak 
ve bu esnada o mıntakadaki tahkima
u gözden geçirecekt.ir-

Rapordaki imzaların taklit olduğu anlaşılıyor ,deli 
denen adamın dalaverelerinde akıllılara taş çıkartması 
ilk şüpheleri doğurdu, müessese başkatibi :ıanalbnda 

Adli Tıp işleri reisliği başkntibi Ra-ı ...... 
ü aleyhinde, bir sahte rapor iddiası üze 
rine, müddeiumumilil<çe tahkikat& el 
konulmu.ştur. 

Yarım galibiyelin Bu ehemmiyetli mesele şudur: İstan 
bul Ağır Ceza mahkemesinde 5,700 

yarı m hatırası lira ihtilasta bulunduğu noktasından 
Beynelmilel spor temasları organizas duruşması yapılan tahsilciarlardan Ah· 

yon komitesi bildiriyor: ~.t oğlu Nadi, d~ru§mada akll vazi~e 
7 Mart 1937 Pazar günü Taksim sta· tının bozuk ol~ugundan, ceza~a ehli

dında yapılan B~iktaş • Güneş maçı- ,yeti bulwımadıgından bahsedıyor v~ 
nın temdidi vaktin gecıkmesinden ka· mahkemece Adli tıp işleri reisliğin 
bil ola~tır. Önümüzdeki Milli kü- ,gönderiliyor. Orada mü.şahede altında 
ıne maçlan fikstürü delayısile başka ,tutulduktan sonra bir raporla tekrar 
bir günde maçın devam ettirilmesi de mahkemeye gönderiliyor. İmzalan taklit edilen doldorl&rcıuı Adli 
imkansız görülmektedir. Bu sebeple (Devamı 10 uncu sayfada) hp reisi Halit ve muavini Fahri Can 
bugün toplanan komitemiz galibe ve· 
rilecek olan kupayı yarıdan keserek bi 
rer parçasının her iki klübe bir hatıra 
o}Jırak vermeği kabul etmiştir. Klüple 
rimiz yanın galibiyetlerinin yanm hfı
tırasını saklıyacaklardır. 

insanlardan evvel hayvaniara 
mezarlik yapmak doğru mu? 

Mütehassıslar "Insanlara mezarlık yapmak vicdani, 
hayvaniara mezarlık yapmaksa hayati zarurettir, diyorlar 

Dünkü gazete
1
Ier, İzmbitt1ed, hayv

1
an •l 

mezarlıkları yapı acağını i iriyor ar. 
Bu karar, bazı kimselerin itirazları· 

na sebep olmuş. Hayvaniara mezarlık 
yapılmasına asabileşenler: 

- Bu ne iş ... diyorlarmış... Daha 
J bizim bile, şöyle çiçekli, ağaçlı, iç aça· 

cak bir mezarlığımız yok... Keyfiyet 
böyle iken, hayvanlara mezarlık yap
manın alemi ne~ 

Fakat onların bu sözlerine kulak a
san çıkmamış. İzmitin bahtiyar hay
vanları tez günde yapılacak olan me
zarlıklara gömüleceklermif. 

(Denmı 10 uncu sayfada) Doktor Mazhar Osmaa 



= r 
•• ergun 

Biraz da nüfus 
M üstahsilierini 
Himagegi düşünelinı 

- Yazan: Muhittin Birl!en -
eçenlerde çok çocuklu aıle.ere 

yardım meselesi üzerine dikk.a· 
tı çağırmak üzere b r makale yazmı'?
tım. Bu yazının okuyucular arasında 
buyuk bir aliıka uyandırmış olduğunu 
aldığım mektuplardan anlıyorum. Bu 
mektuplarm hepsi de dertli mektuplar
dır: Beş çocuğunu b:.iyütmek içın çck
tiğı ıztıraplan ve katıandığı mahrumi· 

SO N PO STA 

Resimli Makale: Vicdan 

, yetleri hikaye eden bir babadan tutu· 
nuz da evlenip baba olmak isted.ği hal 
de çocuğunu talım ve terbıye etmek i
çın kafi vasıtadan mahrum bulundu
ğundan dolayı bır türlü evlenmeğe ce· 
saret edemiyen bekarlara kadar, her
kes, hepsı de bir başka bakımdan bana 
derdıni döküp duruyor. Bununla anlı
yorum 1ti çok mühim bir deı t üzerıne 
parmak konulmuştur. Bunun için bu
gün bu derdi biraz daha derin açmak 
isterim. 

Vkdan denılen şeyi hiç kimse görmemiştir, madde ha
linde hiç kimse tasvir edemez. Fakat insanlara o, rehber 
olur. En büyüğümüz de, en küçüğümüz de onun idaresi 
aitında yaşanz, vicdan masumu himaye eder, suç işlen • 
mesinin önüne geçer. 

Vicdan bizi değiştiren, bizi yamyamlık etmekten, şa · 
hidi söyletmek için işkence yapmaktan, iptidai medeni
yetin bütün vahşetlerinden uzaklaştıran odur. Hükme -
den kuvvet, himaye eden kuvvet, idare eden kuvvet odur. 
Vicdan bugünün hamisi, yarının üınididir. 

( l 
Türltiye nüfussu:ıur; geniş topraklar \.. __ .;;;;;;;... _ _ __________________ ._-_-_._-:_:::::::::::::::·,.-·jı:----k--------~,J 

üzerinde kalabalık bir nüfusa ınuyaç Babasını yaralıyan nsan arısını bir şişe 
vardır; düşünmeliyiz ki bir milletin is- çocuk beraet etti BiR FIK A 1 şaraba değişir mt? 
tihsal sahasında en feyizli mahsul ver
me şubesi, çocuk yetiştirme faaliyeti, Londra çocuk 
nüfus istihsali, çocuk mahsulü tarafı· mahkemesi, baba.. 
dır. Emil Zola, ehir fazla adam, bir faı- sını bıçakla ağn 
la kuvvettir!• diyordu. Zamanımııda surette yaralayan 
bır adamın kuvvetini birçok defa art· 12 yaşında bir ço· 
tıran makineleri gözönüne getirirsek cuğun davasını 
«bır fazla adam, birçok fazla adam kUV görmüş ve her· 
vetidir!• de diyebiliriz. En iyi b'r tnbi· kesin gözyaşları i· 
at veya fabııka mahsulü, bir canlı mAlı çinde çocuğu be
sulün, yarın insan olarak çalışacak hır 

raet ettirmiştir. çocuk mahsulünün yanı başında hiç 
birşey değildir: En iyi mahsul, istihıak Çocuğun ha· 
edilmeğe ınahkfun bır madde olmaktan bası çok içtiği j .. 

dışarı çıkamazken, en basit kalm1ş bir çin karısına dai
insan mahsulü, daima mahsul verecek 1 ma eziyet eder ve 
bir kuvvettir!. Şu halde, istihsali seven kadıncağızı her 
ve her vakit daha fazla istihsal, bitkaç zaman dövermi~. kadın bu vaziyete ta
misli mahsul fikrini müdafaa ec!cn Baş hammül edemiyormu~. Nihayet ayrı 
vehkilimNi~f için -~~lenhecellk _iştehgt!:ı.ci b'dyaşamağa karar vennitler. Fakat sar-
sa a: u us musta sı crını ıma ye me ı h k 1 · ·· ·· ı· sel esi! oş a şam arı gene ev ın onune ge ır, 

Çiçeği elimden al 
Aktör Binemeclyen elinde bir de 

met çiçekle sahneye çıkmış, çiçeği 
götürüp sahnedeki kıza verecekmiş. 
Tam sahneye çıktığı zaman arknsın 
daki dekonın yıkılmnk üzere oldu-
' ğunu hissetmiş. Sırtiyle dekora 
dayanmış: 

Çiçeii kı:z.a götürürse, dekorun yı 
ı kılacağıru bildiğinden: 

- Elimde çiçek, buraya kadar gel 
ı dim, demiş. Daha fazla gclemem. Çi 
, çeği istiyorsan, ayağa kalk, elimden 

al ! 

·----------------------------· 
Halledilemiyen 
bir muamma 

Ş d d- .. b']' · T · 'k d karısına küfür eder, camları çerçeve· unu a uşune ı ırız: ur. eye ~ . . . . . _ .. a 
toprağın kısır kalmaması için. cemiyet lerı ındırırmı~ş ve ~u ~zden de uç y 

1 
hayatının en mukaddes tanıdığı mülkilhapse mahkum edılmış. 
yet hakkını tahdit eden b.r toı~_rak ka7 • Mahkumi~et . müddetini doldur-j 
nunu düşünüyoruz. Şu halde, dunyanın duktan sonra ılk ış olarak gene karısı· 
en bereketli ve hayırıı bir mahsulü olan nın evine gitmiş ve zavallı kadını döv
çocuk istihsali balısınde kısır kalan tar rneğe başlamış. 
la ları fcyızlendiı:ne~. .'·eya_hut aldığı Bu vaziye te dayananuyan 12 ya· 
mahsulleri besleyıp _b~yutemı~en insan şındaki çocuk evvela babasını dürtük-
lara yardım etmek ıçın dev!etırı muda- 1 . f kat k t' t' . ve 
halesini emreden bir kanunu neder. do- emış, a ~vv_e ı Y~ ışmeyı~c~ • 

Insan karısını 
bir ~işe şarap mu 
kabilinde bir kom 
şusile değişir mi~ 
Meğer değiştiren 
de va.rmış. 

l...aypçig gazete
sının yazdığına 

nazaran vak"a Al-
manyada olmuş, 

Jan Mikele ismin 
~e bir adam ken-
di karısını artık 
sevmiyor, ve bu 
fikrini kadına aı

çıkça söylüyormu~. Karısı da bir gün 

komşusuna aşık olmu~. Bu neticeden 
ikisi de memnun oldukları için, kom

şularını davet etmişler. Gelen zat ka
dın ilc sofrada yemek yerken Jan Mı-

kele buna rıza gösterm~i mukabilirı: 
de aldığı bir ~işe farabı içmek Üzere 

çekilip gitmiş. Mesele mahkemeye 

düşmüş, ve herif bunları hakimler hu
zurunda da anlatmaktan çekinmemişi 

135 sene evvel bankaya 
konan bir milyona bugün 

1()() varis çıkmış ı ihmal ediyoru ? B' . 1 • annesi de tehlıkelı vazıyete gmnce,, r"..i!~-lit'.i 
ayı z. ızzat ış enme- . •w. 

yen bir toprak parçasını sah"binin elin derhal _mutfaktan te?~rık ettıgı koca· Bundan 135 tene evvel Batler is-
den alıp bunu işieyecek olan ınsana man bır ekmek bıçagıle babasını sır- minde bir Jskoç tarafından Ingiliz han-
vermek eğer güzel bir şeyse, fara7.a, ce· tından ağır surette yaralamıştır. kalarından birine yatırılan 1,000,000 
miyete karşı borçlu oldug·u nüfus ve- Reisin sorduğu auallere çocuk: _Amerikalı küçük J~nesde n_ası.l bir 

b d B k b 1 liralık servete hu.ıün yüzden fazla va-rimi vazifesini ifa etmiyen bir bekar - Ben annemi dövdürmem ve ona ca~ı e. v7r ı r~ u~u ımse 1 mıyor. 
veya çocuksuz evliden bir vergi alıp kim el kaldırnsa kaldının öldürürüm, Hıç bu ınsanın bır kaç metre yanına ris çıkmıştır. Bunlardan birisi Bayan 
çok çocuklu babaların imd~tlarına koş demiştir. bile sokulmıyan, serçe, kanarya, saka Erenbard isminde «Midleskesı) li bir 
mak bundan birkaç defa güzel bir iş· ····················································""· .. -· kuşlan, acaba b u yavrunun başına ni- kadındır. Bundan başka varis olduk-
tir. teşkilatı çerçevesi içinde muayyen bir çin üşüşüyorlar~ larını jddia eden aile erkanından 100 

* şekil verrneğe delalet etsin, demek is- Y. avrunun ebeveyni dahi bu aırn 1 b 
tl'vorum. Nu"fus ı'stı'hsalı' de bir devlet kişi Var~ovada top anıp resmen u Daha sonra, gene düşüniı"orum: Bi- J •• • ı h"d' k d k 

J • çoz~mıyor ar, a ıse o a ar mera ı ~ervete varı's olduklarını iddia etmi~-
ım. b' ki k .. · meselesidir ve biz devletçiyız. - T 

z ır çocu arı oruma muessesemız mucip oluyor ki, nihayet çocuk hak- lerdir. 
vardır. Bu jş, o müessese için güzel bir * . 
meşgale zemini olabilir bır ~cydir. Çok Bu yardımın da mutlaka esaslı_ ~lr kında bilir, bilmez herkes müta]ea Müteveffa Batler Lehistanda meş-
çocuklu ailelere yardım demek, a:lelc· yardım olması lazımdır. Yol vergısın- dern:ıeyanına baş_lıyor .. Bunların için- hur kurtarıcı Koçiy~sku ile birlikte 
re de_gı· ·ı, bizzat ~cuklara .vardım de·l den m. uafiyet hiç bir şeyd:ir; bir defalık de bır papaz da dıyor kı: h . 1 .1 d" .... d 

B h ı . .. "k S"l arp etmış ve ngı tereye onuşun e 
mektır. Malıdut ıratlı bir babanın ne ellı lıra yardımm da manası yoktur. << u a ı bgordub~~~- sohnra, ul ey- bankacılıkla mühim bir para kazan-
kadar çocuğu olursa bunlar•n 0 ıratta· Bunlara mukabil, buhran vergisinden, man peygam erin utun ayvan arın k w . .

1 
1' 

ki hisseleri de o nisbette mütemadiyen mü\·azene vergisinden, kazanç vergisin dilinden anladığına inanmamak güç- mıt~tır. Bıra ktıgıL bh~rtmı y~n 'kır1 ~1lık ~~r-azalır. O kadar azalır kı ekser v. n en kü den. muayyen nisbetler ve derecelerde .. ve ın anca e ıs an ıstı a e &.a-
tur. · l · k · d'l · · çuklerin gıyecekleri, ) ukard n a~a ,1, muafiyetler düşlinrnek iyi bir fıkir ola- 1 b k . 1 j vuşunca vans erıne ta sım e ı mesını 

b'l' A · d k k d ı· . şte, u_ çocu ımansızf arı ma~a ~::ırt koşmuştur. Bayan Erenbard bu i-
muhtelif sahip değiştire değıştıre n ha ı ır. ynı zaman a ço ·ar eş ı ço- getırecek bır vasıtadır. Bu ırsattan ıs- ı-:- d b" L -,_

1
. . k . . 

}€t paçavra haline gelmiş şeylere mün cukların okumaları, tahsil ihtiyaçları . . . sım e ır en ının arısı ımış. 
h d Ç k icin de ke d le . b . t' 1 tıfade etmelıyız. )) B ·ı . h" . . b asır kalır. Yiyecek te övlC' · ocu n ı r nE' azı ım ıyaz ar ve· .............................................................. u aı e mırasın ma ıyetını ve u 
bir tane olduğu zaman haftada dörl ı ilebilir. Çok çocuklu baba veya ann· yurdlan, yahut giyecek dikimhan_e~eri paranın hak edenlere taks~mi için bir 
gün e\ yerSE' dört c.•duğu zan an be"d la ı a iş bulmak hu~~su~_dn .?a bazı i~- ve saire gibi şeylerle meşgul olabılır. avukat tutmuş ve meseleyi takibe baş-
bir gu"n yı\cmez o:ur. y. rın bu mem- t ~ azlar vermek mumkundur. Mesela, 1-Iülasa, yapılabilir \e yapılması mut 1 t 

- • d k 1· d k" b 1 amış ır. Iekete asker olacak, anne o'ac k. müs· bekarlar an '.:eYa çocu suz ev ıler en ı laka lazım öyle şeyle vardır ı un ar Ew b .. kk f . .. 
tahsil olacak, dahi olacak, hu a<>a kuv- küçük bir vergi alıp bundan hasıl olan güzel tanzim edilerek meydana konur- .... ger u paraya mure e~ aız ~u
vet olacak bu küçüklerin Z<cl\'c ılı can- para ~le çok çocuklu ailelere deöiJ. çok sa o zaman hem bugünün çok kardeşli rutule:~k olursa para beş mılyon lır.a
ları ile çocukları koruma müessese!>i kardeşli çocuklara birtakım yardımlar çocuklannın halleri düzelir, hem de ya. balıg olawcaktır. Eren~r?lar varıs
neden aHikadar olmasın? Ben _ da bulunacak bir müessese kurulamaz yarınki baba ve anaya mahsul yetiştir- lerın fazlalıgından kendılerıne pek faz 
ce, bütün kabahatleri bır baba ile b'r mı? Bu müessese, faraza, böyle çocuk- me cesareti verilmiş olur. la bir şey kalmıyacağını söylemekte-
ananın çok kardeşli çocuklan olmaktan lar için hususi hastahaneler, istirahat Muhittin Birgen dirler. 
ibaret bulunan her yaştaki küçükleri, r= 
babaları ve anaları vasıtasile koruma 
teşebbüsünü bu müessese pek gi.'ızel eli 
ne alabilir. Bunun için di.işiirıiıp taşı

İSTER iNAN İSTER İNAN MA! 
-, 

1 
mp, tetkiklcr yapıp. hükumetle konu
şup bir kanun layiliası vücude getir· 
rnek onun için en tabii ve pek kolay 
bir iştir. 1 

Dün Beyazıt meydanında iki çocuk yumruk, sille, 
yaka paça kavga ediyorlard ı. Geçenlerden biri müda
hale etti, çocukları ayırmak istedi. Bunun üzerine ço-

cuklar kavgayı bıraktılar, fakat bu Jefa da birlik ola
rak hayırhah adamın Üzerine saldırdılar. Şimdi bu bi
çare zat başından taşla yaralı olarak tedavi altındadır. 

lSTER INA N lS TER IN ANMA ı Yanlış anlaşılmasın: Bu işi bu cemı. 
y~hlaree~ndernryorum.İ~d~~ l~.---------------------------------------------~ 

Sözün Kısası 

Dosturnun tasası 

1 E. Talu --

B urada bir dost edindim., Adını 

söyliyecek olsam, size birşeY 
ifade etmez, tanımazsınız. Lakin, iğti· 
rap halilnde böyle bir dosta rastlamak 
benim için ayni nimet olmuştur. pek 
yalnız kaldığım zamanlar onunla öte· 
den beriden hasbühal ediyorum. 
Kafasını kendi kafamla denk bul• 

dum. Duygularımız e~: Ayni şeylerden 
nıahzuz ve gene ayni şeylerden müte· 
essir oluyoruz. Zevklerimiz, itiyatıarı• 
mız bir. Biribirimize o derece uygun, 
öyle müşabihiz ki, karşı karşıya gel• 
diğimizde, ben kendimi aynada görii• 
yorum zannediyorum. Bu mertebe ben 
zeyişin mahzurları yok değil. Vakit, sa• 
at oluyor ki dostuma kızıyorurn. insan 
bazan kendi kendisinde meziyet saydı• 
ğı şeylerin başkalarında dahi bulun· 
masını çekemiyor. Hatta değil bunlatlı 
kusur ve noksanlarını bile kıskanıyor 
ve başkalarının bu kusurlara iştirakine 
tahammül edemiyor. 

İşte, dosturola kavgamız bu yüzdell• 
Fakat bunun haricinde gene de hoş g~· 
çiniyoruz. Fikir bırliğimiz bizi yekdı· 
terimize yak.laştırıyor. 

O da, tıpkı benim gibi daima müşte-ı 
ki, muteriz, s.ınırli bir insan. Felcğin 
bin bir türlü cilvesine maruz kalmak• 
tan, ha) atta hangi şeyi emel edinip te 
takip eylem·ş ise ona erişememekteJlı 
hadisatm onun hakkında mütemadiyetl 
ters tecellisinden aksi, tinyoz, merdür%1 
giriz olmuş. 

Bugün de onun biricik zevki • geçetı 
sabah ağzından kaçırdı - benimle dert 
leşrnekten ibaretmış. 

Ben okuyucularıma sık sık bahsede~ 
ceğim bu dosta, aramızdaki benzerliğı 
arttırmak için Dertmend adını koY• 
dum. Bana daha ziyade yakışan bu a~ 
ona bağışlamaklığım da gösterir k_ıı 
dostuma, sarsılmaz, gev~emez bir bag· 
lılığım vardır. 

* 
Dün akşam, Derdmend ilc gene oö<J• 

le hasbühal ediyorduk. .. 
Ankaranın, kimsesizler için en bU • 

zün verici saatinde, gurubun yamaçla~ 
fizerindeki renk oyunlannı seyretrı:e 
maksadile, tenha yoldan AkköpriıYe 
doğru yürüyorduk. 

Gün, çok güzel, pürüzsüz, bulutsuZ 
kavu~makta idi. Manzara, Yahya J{e' 
maJin ölmez mısraını hatırlatıyordu; J 
cAkşam! lekesiz, saf, iyi bir yüz gıb 

akşafll··" 
Bir müddet, tabiati seyrederek, o~: 

lığın sükununu ve güzelliğini içimıZ 
sindirerek yürüdük. • 

Fakat insan, uzun zaman dünya en 
dişelerinden uzak duramıyor. GüneŞ 
Etlik bağlarının arkasmdan süzülert 
kaybolunca, Dertmend kolumu dürt~ 

- Bugünkü gazetelerde bir hava 
vardı. gördün mü? 

-Hangisi imiş o? 
- Bütçe, ilk defa fazlasile kapan~ 

olduğundan, hükumet hayatı ucuz.ıat a 
mak için ham maddelerden vergı, r 
sum alınamağa karar vermiş. 

- Evet.. Sonra? 
- Bu karar bana endişe verdi. 
-Sebep? 

-Hükumet bu kararını ham crval:. 
da teşmil eder, onları da vergiden rxı 

1 
af tutarsa, gelecek yılın bütçe ac;ı~ııı 

N 
. ? 

Hızır gelse kapatamaz.. e dersın · 

·' __.. ....................................... _ ........ .. 
Gökten bomba yağarkefi 

film seyredebilecekler 
Peştcde y('ni bir sinema yapılıııı[ı 

tır. Bu sinemanın diğerlerinden fıır 1) 

. d h"' rnlıırıll aynı zaman a tayyare ucu tl" 
karşı mükemmel bir de sığınak olfll 

sıdır. k' 
Sinemanın çatısının dünyada bafŞ tı' 

"da 0 
bir eşi yoktur. Bu çatı asri ınu 

1 
,ıŞ' 

nın en san'atkarana usulile yapı n 

tır. 11ııJ1 

Sey~rciler sinema oynndığı :ı~ tÇlJ 

gökten bomba yağsa bile filrni ra 
3 

seyredebileceklermiş. 



Cenevrede dün atay içi verdığim"z )ispanya sulannda 
projenin ilk maddesi müzakere edildi dün bir 

o ingiliz - Alman 
Geçimsizliği 

Y a.zan: Selim Ra gıp 

ı ( Baştarafı ı inci sayfada) susatın tayini. Cenevre 8 (A.A.) - Anadolu a- D e m 111 bat 1 rtl d 1 
Pariste, hükUmetile temaslarda bu· Komitenin bu meseleler hakkında ve jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

lunan ve Türk projesi hakkında yeni receği kararlar ve kabul edeceği ana 3 Mart tarihli Istanbul gazetelerinde 
talimat alan Fransız murahhası, komi- yasa projesi, Milletler Cemiyetine ar· Suriye maliye nazırı B. Hasan Cebba· 
\eye mukabil bir proje arzetmediğine zedildiklen sonra, tatbik mevkiine ko· re'nin beyanata intişar etmiştir. Bu be-

--------
1
• ngiltere ile Almanyanın arası bir 

türlü düzcl.em!yor. Bunun sebe
binı bulmak zor bırşey değildır. Zeva
lıire bakılacak olursa, her iki memle
kette hakim ideolojik akidelerdir ki 
yakıniaşmaya mfıni oluyor. Mesela Al· 
manya otoriter bir Cumhuriyet, İngıl
tere ise demokratik bir kraliyettir. Dün 
ya vaziyetim teHikki hususunda her iki 
memleketın zıhniyeti biribirine uymu
yor. Ayrıca, İngilterenin beynelmilel 
öyle taahhütleri var ki bunlara sadakat 
göstermeyi, bu memleket, bir zaruret 
sayıyor. Halbuki vaziyet Almanya için 
böyle değildir. Bunun haricınde, İngil
tere, Milletler Cemiyetini cihana hakim 
kılmak iddiasına kapılmış görünüyor 
Almanya bilakis bu cemiyetten uzak 
laşmıştır; uzak kalmakta da musirdir. 
Bütün bunlardan başka, Almanya, bv 
günkü siyasi müvazenenin bozulması. 
nı istiyor. Hakkın ve adaletin, gayri 
memnun memleketlerin yeni yeni ara
zi parçaları elde etmelerile yerine ge
lebileceği fikrindedir. İngiltere ise, 
bambaşka bir kanaat sahibi. O, bil8kis, 
bugünkü siyasi nizamın taraftarıdır. 
Şimdilık hiç bir .şeyin değişmemesini 
istiyor. 

hazaran, müzakerelerin kolaylıkla ne· nncaktır. yanatta Hasan Cebbare, Milletler Ce-
ti{:eleneceği tahmin olunmaktadır. * miyeti komitesi tarafından vaki olan 

Yug-oslav sahillerinde de 
birgemi müsadere edildi, 

200 kişi tevkif o!undu 
Komite müzakerelerine mevzu teş ~ Cenevre, 8 (A.A.) -Anadolu Ajan· 

kı'l edecek olan başlıca noktalar c:ıınJar- h • uh b' . b'ldi . K davet üzerine Cenevreye gittiğini söy-~- sının ususı m a ırı ı rıyor : o-
dtr : mite bugün öğleden sonra geç vakte lemiştir. Ne Milletler Cemiyeti ve ne Londra 8 (Hususi) -- Hüviyeti 

meçhul bir gemi, bugün, şimali lspan· 
yanın Siskay körfezinde, alevler için

1 - Sancağa tayin edilecek Milletler kadar içtima ve Türk projesini esas de Cenevrede içtima eden komite ta
~miyeti mümessilinin kim olacağı ve ittihaz ederek müzakerelerine devam rafından böyle bir davet vaki olma
Salahiyetlerinin tesbiti. etm~tir. Bugünkü müzakere, statünün mış ve komite yalnız konsey tarafın

ı - Sancaktaki ekalliyetlerin huku birinci maddesi üzerinde olmuştur. Ko dan Sancağa gönderilen bitaraf müşa-
ltunu muhafazası. milcnin daveti üzerine Sancaktan Ce· bitleri davet etmiştir. Müşahitler bu-

de hatarken görülmüştür. 
Telsizle imdat isteyen gemi, torpil

lendiğini bildirmiştir. Dört Ingiliz muh 
ribile başka gemiler derhal imdada 
koşmuşlarsa da, yanan gemi rnürette· 
batının kurtarılmış olup, olmadığına 
dair hen.üz hiç bir haber gelmemiştir. 

3 - İskenderun lımanından ne su- nevreye gelen müşahitlerin, Sancağın gün gelmiştir. Olsa olsa Sancakta ma-
retıe istifade edileceği meselesi. cenup hududundaki Bayır, Bucak ve 

4 - Sancakta, türkçeden başka kul- hazne nahiyeleıi hakkındaki müşahe· liye müdürü olan Hasan Cebbare, ko
lanı.acak ikinci resmi lisanın tesbiti, delerini dinlemeye karar vermiştır. Ko mitedeki Fransız delegesinin müşaviri 
adli ve idari teşkilata taallfık eden bu- mite hergün toplanacaktır. olarak Cenevreye gelmiş olabilir. 

Macaristandaki kanşıkllklarda 
Almanyanın parmağı varmış! 

Macarİstanın bir çok yerlerinde mitingler yapıJdı, 
hatipler "A1manyadan bizimle dost olup (\lmadığını 

sormalıyız! , diye bağırdılar 

Berlin, 8 (AA.) - Radikallerle sağ 
cenah elamanları arasında Budapeşte
de j apılmak istenilen hükfım.et darbe
Sini tefsir eden ecnebi gazeteleri, bu 
işte Macarİstanın merkezinde bulunan 
bazı resmi Alman ricalinin ve bilhassa 
Alınanya sefiri Von Mackensen'un par 
lnağı bulunduğunu iddia etmektedir -
~er. Buranın iyi haber alan mahfelleri, 

U haberleri beynelmilel havayı zehir 
lem ğe matuf yalana ve kine müstenid 
bir propaganda mahiyetinde telakki et 
l'hektedirier. Alman sefir.l Von Macken 
sen, martın ı inci günü üç haftalık iz
hini geçirmek üzere Budapeştedcn ha
reket etmiş bulunuyordu. 
Budapeşte, 8 (AA.) - Memleketin 

her tarafmda müteaddit mitingler ya
Pılmıştır. Nümayişçiler, gerek Bo1şe -
\'iznı aleyhind~ki tahrikfıta. gerek Bol
Şevikliğın lehinde yapılmakta olan tah
.tikata nihayet vermek için süratle icap 
eden tedbirlerin alınmasını istemişler
dir. 

(3 liıristiyan mebuslardan PetrO\'aCZ, 
Udapeştede bir nutuk söyliyerek şöy-

• 
le demiştir: 

e:Almanyadan bizim dostumuz olup 
olmadığını sormamız icap eder. Alman 
ya, Avusturyayı ilhak etmek istiyor. 
Bu siyaset, bizim menfaatimize muga
yirdir. 

Almanya, Avusturyayı yutluktan 
sonra, acaba bizim hudutlarımızda te
vakkuf eder mi? Bu ciheti de bilmiyo· 
TllZ.» 

Saltanatın iadesi propagandası 
Budapcşte, 8 (A.A.) - Saltanatm ia 

desi taraftarlarından bir mebus, Habs
burglaruı saltanat makamına getiriline 
sine Macaristandan başlanılmak liızun 
geldığini söylemiştir. Almanya, protes 
to ederniyecek ve A vusturyada salta
natın iadesi kat'i hiç bir maniaya tesa
dlif etmeksizin tahakkuk ettirilecektir. 
Memleketin ekseriyeti, bunu arzu et
mektedir. Halihazırda iktidar mevkiin 
de bulunanlar, bu işe muvafakat clmi.~
lerdir. Küçük itilafın prensip itibarile 
bu işe karşı yapmakta olduğu muhale· 
fet, zannolunduğu kadar mutlak değil 
dir. 

------------------··---------------------Filistinde Ör/i l Süvarilerimiz 
İdare ilan edildi Avrupaya 

F· . V udüs 8 (A.A.) - Geçen hafta Gidiyorlar 
ılıs•inde Araplar ile Yahudiler arasın-

d Kurmay yarbay Saminin ·ku mandası 
, a c kan kanlı hadiseler dalayısile örfi . · · b' ı · . 
:.clar ']A k .1 • • A . altında olmak üzere bınıcı za ıt erımız e ı anına ·arar verı mıştır. ynı . . ak .. 
!:an1, d b' t k · 'b tA t db" l atlı müsabakalara ıştır etmek ıçın .. n a ır a ım ınzı a ı e ır er . lA R 
~e - '· B db l .. f nısanın ilk haftasında evve a omaya 

c..ı,naccı .Llr. u te ir er, seyru~e e-ı . p · k 
•in d v 1 1 . l gıdecekler, .oradan arıse geçece ler-
k urması, magaza ar a sınema arın d' p . .. b k 1 d 
a 1 · k 1 1 da d •ır. aırs musa a a arın an sonra 
P nmcısı, nker erın ış a ar n ışa- L d .

1 
k dak' .. b 

tı çıkarılması, devriyeler dolaştırılma- on ra~a. geçı ec.c • or~ 1 musa a· 
•ı do· t 1 - 1 tl .. f l kalara ıstırak edılecektır. Avdette de . • r yo a ız anna a ı mu reze er · .. b k 1 
•karn · 'b' 1 d' Belçikada Brüksel musa a a arına iş-. esı gı ı c::ey e .. ır. . 

Örf" 'd · ·ıA 1 k k tırak olunacaktır. . ı ı arenın ı anı, a ınaca pe 
:~~d('tli tedbirlere- bir başlan~ıç olduğu --------
0} lcnmektedir. Kaçakç1~1ğa karŞI tedbir-ler 

Efgan Setiri 
1 

A. kara, 8 (Hususi) -Mezuniyet a· tn Efgan sefiri Toros ekspresile mem
kekl'• ne hareket etmi~tir. Sefir memle 
cı :-ıde üç ay kalacak bi!ahara avdet 

CdE:',. kt' ır. 

Hava tehlikesi ~onferanslart 

Ankara, 8 (Hususi) - Cenup ve 
Şark \"ilayetlcrimize kaçak olarak so· 
kulan şeker, tuz, kibrit gibi maddele
rin fiyatlarının indirilmesi ve kaçakçı 
lığın öni.ine geçilmesi için alınacak ik
tısadi tedbirleri tesbit etmek üzere teş 
kil edilen komisyon yann (bugün) 
Türkofis reisi Bürhan Zihninin reisli· 
ğinde toplanacaktır. 

Ingilterenin 
gözü ile 

dün yanın gidişi 
Londra 8 (Hususi) - Aberdinde 

siyasi bir nutuk söyliyen Hariciye Na
zırı Eden, demiştjr ki: 

- «Harbı, gayrikabili içtinap bir 
tehlike olarak göstermek kat'iyen doğ
ru değildir. Milletler arasında bir ta
raftan teslihata kuvvet verilirken, di
ğer taraftan da sulhun idamesi ve mu· 
hafazası için her türlü gayret sarfedil
mektedir. 

Yanan geminin bir Ingiliz gemisi 
olduğu tahmin edilmişse de, buna ih
timal verilmemektedir. B is kay körfezi 
yolunu takip eden herhangi bir İngiliz 
gemismin bulunmadığı ~ildiıijlmekt~ 
dir. 

Kazazede gemiden ilk imdat işare
tini alan İngiliz muhribine göre gemi, 
asilere mensup «Kanarya)> kruvazö
ründen atılan mermilerle batmıştır. 

Bugün, Cebelütta.nkdan geçmekte 
olan bir Ingiliz yük gemisi de, asiler 
tarafından durdurulmuşsa da bilahare 
serbest bırakılmıştır. Fakat, boğazdan 
geçmekte olan iki Halanda gemisi Su
taya götürülmüşlerdir. 

Cephane yüklü olduğu söylenen 
iki Sovyet gemisinin de asiler tarafın
dan yakalandığı haber verilmektedir. 

Ingilterenin silahlanması umumi 
sulh lehine bir harekettir. Nitekim bü
tün küçük devletler silahlanmamızı 
büyük bir memnuniyetle karşıladılar.» 

Belgrad S (A.A.) - Marsilya li
manına mensup olan ve birkaç gün
denberi demirlemiş bulunan bir F ran

AleVI Türkierle SIZ vapuru Yugoslavya kara sularında 
ı müsadere edilmiştir. Bu gemi, Nazır-
(aynaşma lar Meclisi tarafından alınmış olan a-

Adana, 6 (Hususi) - Sabaha karşı demi müdahale tedbirlerini ihlal etmek 
Dörtyoldan dönen Bay Şükrü Kaya bu suretile genç Yugoslav komünistlerini 
gi.ın saat on sekizele Halkevinde çok j almak için Yugoslavyaya gelmiştir. 
mühım bir konferans vermiştir. Geminin, kaptanı da dahil olmak üze-

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ı re Fransız mürettebatı ile evvelce ge-
s~ltanat idaresinin uygunsuz bir zih- miye binmiş olan 200 Yugoslavyalı ko
nıyetle öz Türk oldukları halde mez ~ münist tevkif edilmiştir. Cemiye 200 
hep fnrkı gözeterek ayr~tuttuğu Alevi komünist daha alınacak idi. Bu mese-
ırkdaşlarıınızla temas etmiştir. !eden siyasi mahafilde büyük bir hara-

Çukurova gençleri bu nıesele etra- retle bahsedilmektedir. 
fındnk.i düşünce ve kararlnrını Vek.ile Londra, 8 (Hususi) - Biskay körfe· 
arzetmişler, müzaheret istemişlerdir . .zinde batan geminin İspanya büklıme
Kararlarına göre Seyhan ve içi! vilayet- tine ait e:Merkantabnko» vapuru oldu
lerile Tarsus ve diğer kazalarda k om i- ğu anlaşılmıştır. 

Bu derin sebeplerden ötüt·üdtir ki, 
büyük ümitlerle Londraya gönderilen 
fevkalade elçi Ribbentrop vazifesinde 
mu\·affak olamamış gibi görünüyor. O· 
nun yerine Almanyanın Londraya ye
ni bir elçi göndereceği rivayetlerinin 
çıkması da, vaziyetin ifade ettiği bu 
muvaffakıyetsizlik manzarasıdır. 

Kelimelerden soymak suretile vazi· 
yeti açıkça ifade etmek lazım gelecek 
olsa, denebilir ki, taraflar, biribirleri
ni kendi siyasetlerine ram etmeye çalı
şıyorlar, belki ortada blöfün de büyük 
rolü oluyor. Fakat meselenın içyüzü 
bundan ibarettir. - Se1im Ragıp 

Bugün gelecek Ingiliz 
mühendisleri 

Karabüktekurulacak çelik ve demir 
fabrikalarımızın inşaatını deruhte e
den İngili-z mühendislerinin ikınci gru 
pu bugün şehrimize geleecektir. Mü
hendisler akşam Ankara yolu ıle doıl
ru Karabüke gideceklerdir. 

Yeni Valiler 
Ankara, 8 (Hususi) - Münhal iki 

valılıkten birine, birinci umumi mi.ifet 
tişlik başmüşaviri Naci ve d·P,erıne Da 
hiliye Vekaleti seferberlik müdürü Hü 
samettinin namzet gösterilecekleri ha· 
ber alınmıştır. 

~l~tq~küldecd,~~alwkillt~ 1~~~~§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rel sahalarda uğraşılacak ana dilimizin ll,- n 

pürüzsüz konuşulmasına, kız alıp ver- 1 Sabahtan Sabah~ 
meye, menfi teıakkilerin ortadan kal- ::..J 

Terbiye • • 
dırılmasına, konferanslar verilmesine, 
mektepler açılmasına, neşriyat yapıl
masına çalışılıcaktır. 

Demir ve çelik sanayii için 
bir kanun hazırlanıyor 

Ankaradan bıldirildiğine göre İktı
sat Vekaleti demir ve çelik sanayiimiz 
için 1930 yılına kadar mer'iyette kal
mak üzere bir kanun projesi hazırla -
mıştır. Bu projeye göre memleketin 
her tarafında demir ves çelik fabrika
larının ihtiyacı için yapılacak iskele, 
bina, rıhtım ve her nevi tesisata lazım 
olan ve devlete ait bulunan arazi para
sız verilecektir. 

Fabrikaların hariç ve dahilden tarnin 
edecekleri makine aksarnı ile iptidai 
ve mamul maddeler, lazım olan diğer 
eşya bütün devlet taşıma vasıtalarında 
yüzde elli tenzilat ile nakledilecektir. 

lŞl 

Mekteplerden daha iyi ra nd tma n alabilmek için bu yıl almacak netice· 
le re göre programlarda değişiklik ler yapılacağından bahsedıliyor. Radi· 
kal bir ıslahatçı olan Maarif V eki li Bay Saffet Arıkan bu maksatla mek
tepleri dolaşmaktadır. 

Henüz tam bir istikrar bularnıyan okutma sistemimize kat'i veçhesi
ni vermek için ne yapmak lazımsa \•akit geçirmeden yapmalıyız. İtıraf et 
meliyiz ki inkılap maarifi formun u bulmuş değildir. Cumhurıyet çocu
ğunu yetiştirecek müesseselerimizi sık sık program ve metod değiştirme· 
ğe ihHyaç kalınıyacak şekle getirmek lazımdır. Maarif Vekilinin bu mü
him işi başaracağından eminim. 
Ortaya böyle yeni bir program meselesinin çıkması terbiye ve tahsil mü 
esseselerimiz hakkında fikrimi kurcalayan bir mülahazayı aydınlatmak 
için bana da fırsat verdi. 

Ders programları üzerinde miitchassıslar söz söylesin ve kararlarını veı 
sinler. Fakat bu arada yetişen gençliğin cemiyet terbiyesi, sokak terbiye 
si, hatta aile terbiyesi üzerinde de bir nefes dursunlar, dursunlar ve yen; 
Türk cemiyetini kuracak gençleri n her şeyden evvel birer centilmen ol· 
maları için ne gibi tedbirler almak lazımsa alsınlar. Çünkü bugün ilk ve 

h Ankara, 8 (Husu i) - Vilayetlerde 

~v hi.tcumlarmdan ,.e gazlardan ko ı ı 
r n "'la ca ·e eri hakkında verilecek kon --- E ü e d Ekre T 1 r\ 1 · 
dt 1" lara ve açılacak kurslara bütün re m n m atınun en güze eseri 1-------
" ~ •• 'l \c b kdij e memurlarının de - 1\ 

orta tahsil çağındaki gençlerde aıle, sokak ve cemiyet terbıyesinin bizi 
memnun etmiyecek kadar gevşek J.•e aksak gittiğini görüyoruz. Cahil ol 
mak belki ayıp değildir. Fakat en sade sokak Ye cemiyet terbiyesinden 
mahrum olmak suçtur. 

Sokaklarda biribirierine sövüp sayan, taş atan, ağaç kes~n. balıçelere 
dalan, geniş buldukları herhangı bir yolda eski cami avlusu oyunlarını 
oynayan mektep talebesi mektepten yaldızlı diploına da alsa Cumhuri
yet rejiminin makbul bir ferdi olarak aramıza karı.şamaz. 

arn C'lmc·, ı kararlaştırılmıştır. G URA Bl E E D. AVRUpADA 
lüı·t" · Hnll'ıda ticaret anlasması 1 
d Ankara, 8 (Hususi) - Türk • •Holan ı---------------• 
~~ ı· ... aret ve klering anlaşması Vekil- Yakmda Son Posta sütunlarmda ----

Iieyetince kabul olunmuştur, 

Bunun için Maarü Vekaletinin de el~t düşündükleri vardır. Maksat 
memlekete şuurlu; olgun bir genç lik yetiştirmek ~~duğuna göre tahsil 
kadar terbiyeye de yer verilmesi lazım gelir kanaatindeyim. Genç Maa· 
rif V~kilimizin de bu mülahazamı makul bulacağına eminim. 

Bürhan Cahit 
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Afişaj işini belediye yapacak 
Dün Şehir Meclisinde hararetli münakaşalar yapıldı ve 
Belediyenin derhal faaliyete geçmesi kararlaştırıldı 
On senedenberi hususi bir müesse- mıştır. Dalayısile belediyenin ilan res

le tarafından idare olunan anşaj işine mi de azalmıştır. Mesela !)2() da ilan 
ait mukavelename bu ayın yirmi yedi· resmi 47,960 lira iken 927 de 4() bin 
.lncle bitecek.tir. Belediye mukavele- küsur liraya ve müteakip senelerde da
ııameyi yenilemiyecek ve o günden j. ha aşağıya düşmüştür. 
tibaren '8fişaj resmini kendi alacaktır. Afişaj için şimdiki halde metre mu-

Yeni şekil hakkında belediye reisi- rab'Qaına ayda 30 - 80 kuruş alınmak
nin teklifi, dün Şehir Meclisinde okun- tadır. Belediye ecnebi malları için sene
muş ve hararetli münakaşalar yapı!· de :·ıt;,:'} ve yerli mallar için ~()() kuruş 
mıştır. alacaktır. 

llan ve afişaj işinin belediyece ida- Ilan yerleri tesisatı vücuda getirile-
re edilmesinden maksat, varidat temi- cektir. Şimdilik Taksim meydanı ve 
ni olduğu kadar şehrin güze1liğini gi- bahçesi ile Sultanahmette ilan yerleri 
dermernek için ilanların muayyen yer- gösterilecektir. lleride muhtelif yerler
Iere asılması, ilan kuleleri vücuda ge- de sehpa şeklinde kuleler kurulacaktır. 
tirmektir. Belediye bu ;,e başlamak üzere afiş 

Şehir hududu dahilinde ilan asıla- büro~u tesis için tahsisat istemektedir. 
cak yerler ayrılacaktır. Gelişi güzel Belediye riyasetinin teklin okun
her yere ilan astırılmıyacaktır. Bunun duktan sonra teklifin hangi encümene 
için belediye yasağı konacaktır. gitmesinin münakaşasına başlanmış-

Afişajın şahsi müesseselere veril- tır. Münakaşa hayli uzun olmuş, işin 
mesi, belediyeye menfaatten ziyade za- müstaceliyeti naz<1-rı dikkate alınmış. 
rar vermiştir. Belediye, ilanlardan re· neticede evvelemirde büronun teşkil e
aim almaktadır. dilerek afişaj işinin belediye tarafın-

Fakat bu iş müteahhide verildiği j. dan görülmesi :için teklifin bütçe en
çin tarife yüksek tutulmuştur. Bu yüz- cümenine gönderilmesine karar veril
den ticaret ve sanayi erbabı ilanı azalt- miştir. 

--------------~·-----------..-Kültür Bakanının G. ve İnhisarlar 
nezdinde V ekili 

bir içtima yapıldı Edirneye gitti 
Kültür Bakanı Saffet Arıkan dün Evvelki gün şehrimize gelen güm· 

aabahki ekspresle şehrimize gelmiştir. rük ve inhisarlar Vekili AH Rana Tar
Kültür Bakanına talim terbiye reisi lh- han dün sabahki trenle beraberine 
aan ve yüksek tedrisat umum Müdürü gümrükler baş müdürü Mustafa Nu
Cevat refakat etmektedir. Bakan doğ- riyi alarak Edirneye gitmiştir. Öğle ü
yuca Park otele gitmiş ve orada bir zeri Uzunköprüye iniimiş ve oradaki 
müddet İstirahat etmiştir. Öğleden gümrük muamelatı gözden geçirilmiş
sonra saat 14 de talİm terbiye reisi tir. 
fhsan, yüksek tedrisat müdürü Cevat Bundan sonra yoldaki yolcu mua
ve üniversite rektörü Cemil Bilsel Ba- yene yerleri de tetkik edilerek Edirne
kanı oteldeki dairesinde ziyaret etmiş- y.e doğru gidilmiştir. Vekille, baş mÜ· 
lerdir. Kültür Bakanı Saffet Arıkan dürün bugün tekrar İstanbula dönme
saat 18 e kadar bu z.evatla maarif işle- leri muhtemeldir. 
ri üzerinde görüşmüştür. Bu meyan- ---------

da üniversitenin yeni enstitüleri, kitap Çatalcada bir çocuk 
vesair ihtiyaçları ile Güzel San'atlar k 
Akademisine getirtilecek profesörler donara öldü 

ISTANBUL AVCILAR J(UHU!\10 MÜSAl\1ERES1 

Bayan (SAFiYE KONSERi) 
Şehir Tiyatrosu san'atkl\rlarmclan: (Bedin, Şazi)•e • 

T kk f 
Vusfi · Behzad · H ızıın - Avııi • Said - Mahmud ) 

Ür UŞU iiOSU tarafından (AMA-i HANlM BIRAZ SUS) 
komedi 2 perde snn'ntkaı· ( Naşld- Hnlicle birleşi"i) 

bugÜn geliyor tnrnfından (ÜÇÜZLER) komedi 4 perde, yerlerinizi 

-===~ii~~~==~:::::::::::_~e~rk~·e~n~d~e~ı~ı~t~e~ın~f~n-=e~cl~iı~li~z.~::::::::::::; Türkkuşu filosunun fzmirden An- 1 , ' 

karaya avdeti mukarrer iken havaların 1 
müsait gitmesi yüzünden bu karar de-l 
ğiştirilmiştir. Filo bugün öğleden ev- 1 
vel lzmirden hareket edecek ve Bursa 
ya inerek bir saat kadar orada kaldık
tan sonra doğru lstanbula gelecektir. 

Hava bayramı pazar günü yapıla
caktır. 

Malıhenıelerde: 

Bu Perşembe akşamı S A R A V Sinemasi 

MARiE STUART 
O<raliçe Mery) 

Fransızca sözln şaheseri gösterme~e başlıyacaktır. Başrollerde: 
KATHEHII\g HEPBURN • FREDERİC MARCH 

Deniz işleri : Potiste: 
Bir fırağ muamelesi sahtekaılığı Yeni yapılacak yolcu salonu Polis merkezinden kaçan hırsız 

etrafında ı'htı'laaf Şahı'n paşa m d · · k 1"'-Kuzguncukta oturan merhum Fe- e resesının urşun .. 
ri k İzzet paşanın haremi F atma Lel:r Galatada in~a edilecek yolcu sal o- nnı çalan H kişi yakalanmış, Eminönii 

vl H lA d ı· ·· "k merkezine götürülmüşlerdir. Bunlar-riz'in üvey og u ariciye V ekaleti 1 nunun P anın a ıman, gumru ve em-
memurlarınden Abdülhakim Senainin l niyet direktörlüğü arasında ihtilaf ha- dan Hamit, Mustafa ve Emin merkez• 
üzerine verdiği bir apartımandaki his- sıl olmuştur. den kaçmaya muvaffak olmuşlardır. 

d ı Polis tarafından aranmaktadır1ar. sesinin ipotek e i mesilt> alakalı bir da- Gümrük idaresi ve emniyet direk-
vaya, bir müddettenberi Istanbul ağır törlüğü, liman işlerine bakan teşkila- Memnu mıntakada gezen iki 

h k · d b k ı Alman yakalandı ceza a yerın e a ı ıyor. tmın tam olarak salon dahiline yerleş-
B d Vad , Fatma L b · · t Karı koca bir Alman çifti Bog-aziçin-u a ... , e rızın orunu tirilmesini bu itibarla kendilerine fazla 

Serif Cimcozla yeğeni Zeki 1-Jınç, du- d .
1 

. . de memnu ınıntakada dolaşırlarken 
~ I I d yer ve o a verı mesını istemektedir. S · d 1 f d k 
ıuşmaları yapı an ar ır. Kendileri, mev . . . arıyer ıan arma arı tara ın an ya a-
kuftur. Iddiaya göre, bunlar Üsküdar Lıman ıse bu fıkre taraftar görünme- lanmışlardır. 
noterliğine gitmişler, Zeki kendisine mektedir. Bu yüzden esasen jüri hey· Kadıköy ve Sarıyer merkez 
Abdülhakim Senai süsü vermiş ve o! etinin ekseriyeti kendilerinde olduğun- memurlukları 
sıfatla Şerif Cimcoz namına verdiği dan Emniyet direktörlüğü ve gümrük Kadıköy Merkez memuru Hulusi 
sahte vekaletname ile Beyoğlundaki a- idaresi reye iştirak etmiyeceklerini li· Sarıyer merkez memurluğuna, Sarıyer 
partımanın sekizde bir hissesi, - ya- man umum müdürlüğüne bi1dirmi,ler- merkez memuru Tevfik de KadıköY 
ni F atma Lebrize ait olan ve üvey o- dir. Bugün dili komisyonlar toplana- merkez memurluğuna tayin edilmiŞ" 
iulun üzerinde bulunan hisse - ipo- lerdir. 

rak birinciyi seçeceklerdir. Ihtilal hal-
tek edilmiş. Fakat, sonradan iş ıney- Iki Aliler az daha bütün lstanbulu 
dana çıkmış! lolunmazsa bu iki idarenin jüri azaları 

soyacaklarmıt 
Zeki, Abdiiihakim Se na i F atma komisyon toplantılarında fikir yürüt-

Zabıta To sun Ali ve Ki bar Ali is• 
Lebrize hiç bakmadığı için, kadıncag·ı- miyeceklerdir. 

minde iki sabıkalı yakalamıştır. Bun· 
zın haline acıdığını ve bu aileye bir iyi- Denizyolları tarifesinde tenzilat 

I lar 18 yerde hırsızlık yapmışlardır· 
lik etmek üzere bu fedakfulığa katlan- yapı amıyor 

Beyoğlunda Firuzağada Taşkışla cad-
dığıııı söyli.iyor. Şerif. hadiseyi olduk- Denizyolları tarifesini tetki keden 

d ·~· 1 desinde Minanın, Tolko'nun, Mahmu· 
tan sonra öğren ıgı, noter iğe gitme- tarife komisyonu dün Deniz Ticaret 
d d f d d dun, Cuma'nın, Taksirnde Hazaros'un, 
iği mü a aasın a ır. l\1 .. d .. ı··- .. d k 1 V 

G d · F I b · d h' u ur ugun e tc rar top anmıştır. e Bankalarda Emek Yemek mahallesin-eçen e atma ~e rız e şa ıt o- A .. • • 

larak dinlenilmiş ve Üsküdar noteriıkalet mumessılı olarak gelen ve ko de Taşçı Ömerin, Beyazıtta Ahçı Ah· 
Halidin şahit olarak çağınlmasına ka- misyonda çalışan zevat Denizyolları medin ve Süleymanın, Şehzadebaşın· 
rar verilmişti. ı eşya nakliyesindeki ücret tarifesinde da Bakkal Hacı Hasanın, AyvansaraY~ 

Diin noter Halid dinlenildi, veka- tenzilat yapılmasını ·ileri sürecekleri da Ali nin, llyasın, Bekirin, Sehzadeba· 
1 t · t · d'ld 'w · ·· 1 1 şında Berber Salihin ve ~Mehmedin. e namenın anzım e ı ıgı gun ya nız ı halde Denizyolları idaresi vapurların k 
Zekin:in geldiğini, Şeri fi orada görme- k' b' h Id b I .. .. d t ev, dükkan ve ardiyeleri ile Cibalide ı 

es ·ı ır a e u unması yuzun en a- 0 k'' 1" ·· · b 1 d kları 
diğini söyledi. Bu arada «ferağ veka- . w s up u camımı un arın soy u 
ı . 1 • d k'l d w .1 .. kk·ı ınır masrafının çoklugundan bahsede- anlaşılmış, bunlar da suçlarını itiraf et~ 
etname.erın e ve ı egı muve ı 1 . .. • • 

gelir. Gösterdiği vesaikte imza ve re- rek bu teklıfe musbet cevap verılemı- mişlerdir. 
sim vardın demistir yeceğini söylemiştir. Zengin Mısırlının mücevherleri 

Mevkuflar, ~erbest bırakılınalarmı Netice bir haftalık çalışmadan son· çalınmış 
istemişler, istekleri reddedilmiştir. Ve ra belli olacaktır. Dün ayrıca Akayın Bir müddet lstanbulda kalmak üze-

Çatalcanın Bakialı köyü civarında duruşmanın devamı, taşradaki Hızır i- !J:l7 bilançosu da gözden geçirilmit- re Mısırdan şehrimize gelmiş olan Di· 
geçen hafta yağan karda bir çocuk ve simli bir şahidin ifadesi alınmak üze- dar isminde zengin bir kadın zabıta)'~ 

hakkında görüşüldüğü tahmin olun
maktadır. 

Bu içtima esnasında Kültür Baka
nını İstanbul Valisi Muhittin Üstün
dağ da ziyaret etmiştir. 

Saat 18 de Kültür Bakanı Atatürke 
erzı tazimat için saraya gitmiştir. 

Haydarpaşada bir 
kaçakçı yakalandı 

Diyarabekir zabıtası İstanbul zabı
tasına müracaat ederek Diyarıbekir
den lstanbula gelen bir yolcunun ka
çak eşya getirmekte olduğunu ihbar 
etmiş ve bu yolcunun yakalanmasını, 
kaçak eşyayı hudutlarımızdan nasıl 
soktuğunun da öğrenilip Diyarıbekire 
bildirilmesini istemiştir. 

Bunun üzerine zabıta Haydarpaşa 
garında tertibat almış, tarif edilen eş
kaldeki yolcuyu bulmuştur. 

Mehmet ismindeki bu yolcuda haki
katen 22 parça kaçak kumaş bulun
muştur. Şimdi bu eşyaların hududu
muzdan nasıl sokulduğu tahkik edil
mektedir. Netice Diyarıbekire bildirile
cektir. 

Davetler: 
Şehremini Halkevinde konferans 
Şehremini Halkevinden: Şehremini Hal

kcvinde bugün saat lG da ö~etmen Malik 
Sayar tarafından jeoloji lslmll bir konfe
rans verllE'cektir. Herkes ı;clcblllr. 

Münir Nurettin konseri 
Nlşantnşı, şıcııı ve civarındaki mekteplcr

dc okuyan muhtaç y:ı.vr.ılnra yardım için 
Şlsll HalkP> 1 y.ırdım kol unun tertip cltlğl 

Mi nlr Nurettin k , . ""i bu k n 'll <ıaat 21 de 
Pang ltı Tan s.,ıcı. ınd.ı veıil ·ccktlr. 

bir hayvan donarak ölmüştür. re, ~!) mart sabahına bırakılmıştır. tir. müracaat ederek Anadoluhisarında rnı• 
Mayın değil duba imiş 

Bakialı köyünden Yakup oğlu on Ruslar beraet ettiler safir olarak oturduğu evde bavulunu~ 
beş yaşında Mustafa, Istanbuldan k en- Iki Rusun, tıahte pasaport tanzim e- Geçen hafta Kilyos açıklarında bir açıldığı ve !> - tO bin lira kıymetindek• 
di idaresindeki öküz arahasile köyüne derek bazı kimselerden para çekmek ınayn bulunduğunun ihbar edilmesi ü- mücevheratının kaybolduğunu iddiB 
dönerken yolda kar ve tipi başlamış- suretile dolandırıcılık yapmaktan du- zerive Deniz Ticaret miidürlüğü bura- etmiştir. Zabıta yaptığı tahkikat neti• 
tır. ruşmaları, ikinci cezada dün bitmiştir. ya bir müfreze göndermişti. Karaya cesinde bu mücevheratın bu evde Or· 

Çocuk, yolu ~aşırmış; gün karar- Decigülya ve Derecim n os isimli o- çekilen mayn muayene edilince mayn- han isminde 18 yaşında bir çocuk tara• 
mıştır. Bunun üzerine !Vlustafa, araba- lan bu iki Rusun bu suretle doland~"- dan bozm~ bir duba olduğu ve Rusya fından aşırıldığını, bir kısmının gene .0 

yı bırakmış; hayvanları gtidere.k köye ncılık yaptıklarına dair, Hansger isim- dan koparak kara sulanınıza geldiği civarda bir tütüneüye verildiğini, bır 
varmak istemiştir. Fakat yiiz elli metre li bir Alman ihbarda bulunmuş, Rus- anlaşılmıştır. Bu duba dün limana ge- kısmının da çarşıda satıldığını meyda• 
kadar ilerleyince tipi ve boradan dona- lar, yakalanmış, hakyerine verilmiş- tirilmiştir. Kabili istifade bir halde ol- na çıkarmıştır. 
rak ölmüştür. Hayvanlardan birisi de ler. Fakat, sonradan onlar aleyhinde duğundan Jimanda kullanılacaktır. Bir tıb talebesi yaralandı 
donmuştur. Diğer hayvan diri bulun- ihbarda bulunan Almanın vaziyeti .......... - ............................................. _ Kumkapıda oturan tıb talebesiıı• 
muştur. ı ş~pheli görülmüş, kendisi hudut hari- bu husustaki tahkikatı nasıl yaptığına den Niyaziye Şehremininde caddeniJl 

Çocuk Esirgeme Kunımunun b;ılosu cıne çıkarılmış. . dair izahat vermiştir. bir tarafından diğer tarafına geçerke~ 
1 Dünkü duruşmada, emnıyet me- Neticede, Decigi.ilya ile Derecim- 2:~9:l numar9.lı otomobil çarpmı~, Nı· 

Çocuk Eslrgeme Kurumunun bu yıl kı şlık - d 1 ·ı 
balosu vali ve Belediye Başkanı Bay Mulılt- murlarından Akil Yılmnz in enı m:ş, nos, beraet etmişlerdir. yazi ayağından yaralanmıştır. 
Un Üstunda~ın de~erll himayesi altında ~-----ıliiiaılıllıı•••llllırw•••••••••·i!·!~!l!!·!l••••••lliıiıll•ıilılliı••lliıı••ı•.ııı••••• 
13/ Mart/ 937 Cumartesi nkşanu Tokatliyan B j TM E M i S S E N f Q N j K R E B E 
salonlarında verııeccktlr. Hem e~lencC'li bir • 
gece geçirmek hem de klmscslz fakir yavru- ve 
lara ve annelere yardım etmiş olmak Icin M A z u R K A 
balommm şereflendlrmelerlni ınuhtercnı hal-
kımızdan rten eylcriz. Çocuk Eslrgeme Ku
rumu balosu mevsimin en e~lcnceU ve nezih 
balosudur. 

Türkiye tıb encümeni 

Turklye Tıb Encümeni 10 Mnrttl937 çar
şamba akşamı .ııaat 18,30 da Etlbba Odası 
salonunda toplanarak tebliglcrde bulunula
ca~ından muhterem meslekdaşların ~ritle
ri rica olunur. 

A 
I_!_OYanRn aKkşam saat 9 dn 
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f O R S T 'un şnlıeseri 

BUGÜN,, Y ARlN ve Per§embe 

Ba~ rollerde : 
JENNY ,JUGO 
ADOLF WOHLIJRUK 
RENA'I'E MÜLLER 

MELEK Sinenınsının YENI BlR 
ZAFERl OLACAKTIR 

matinelerinde SEVİŞMEK ARZUSU • MARLENE DIETRICH 
' GARY COOPER 

OY OTEL 217 
KAZANOVA 

HANS ALBERS - BRİGİTTE HORMEY KATE DORSCH 
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MEMLEKET HABERLERI. 1 Ketenden başka kum~ş 
bilmeyen ve giy me yen 

kaza merkezimiz Y ozgatta su yolu ve 
kanalizasyon yapılacak 

\ -, 
KUltUr Bakanhg1 

bir öğretmenimizin 
hayalim kurtardi.. 

Blr müddet önce bu sütunlarda bahsi 
seçti: 

- Ciğerleri zayıf bir ötretmenlmlz Bo
lu Bey köyü ilk okul b~ mualllmi Niyazi 
öztürk Sanatoryomda meccnnen tedavi
sını lstemlftl. TenzilMla tednvlsine mü
aaade çıktı, ö~etmenlınlzin maddi vn
zlyeti müsait de~ildl. Maarif Miıdurlu
lllnün tavassutu ile ilk ricasını tek.ld et
tl, sıhhi vaziyeti de lstlcaU dmirdi. Ne· 
tlceyi bekliyemeden yola çıktı, istanbula 
geldi Snnatoryom para istiyordu. Halbu
ki öıtretmen hemen bütün mevcudunu 
yolda harcetmlştl. Sıkıntılı bir vazlyete 
düştü, Kiılttir Bakanımıza halini anıetti. 
Mesele bu sütunlarda da anlntıldı. 

Şlmdl büyük blr memnunlyet ile öğre
niyoruz Id Kültür Bakanımız hfı.diseyi 
ö~renir ö~renmez oğretmenin meccnnen 
sanatoryoma yatırılmasını temin etmiş
tır. 

KültUr Bakanı bu hareketlle hem bir 
ö~retmeni, hem de bu ö~tmentn allesi
ni ve çocuklarım kurtarmış oluyor. Bü-

lzmit (Hususi) - Kandıra, lzmitin 
zengin bir kaza merkezidir. 

İzmitten Kandıraya otomobille bir 
kaç saat içinde gidilir, Kandıra yolu 
her sene tamir edilmesine rağmen bo
zuk bir haldedir. Bu yüzden, bilhassa 
kış günleri, münakalat güçlükle temin 
edilmektedir. 

Kandıranın en şöhretli mahsulü «ke 
tenıı dir. Keten Kandıra topraklarırıda, • 
hiç bir mahsule nasip olmayan bir meb
zuliyetle yetişmektedir. 

Senevi istihsalat HOO,OOO kilo safi 
liftir. Bu yüzden Kandıra köylü ü :2CY 
bin lira para almakta, ayrıca 70 bin l. 
ralık da keten tohumu satmaktadır. 

Ketenden istihsal edilen bezir yağı 
ise bu rakkarnların haricindedir. 

Keteneilik Kandırada hala iptidai H ereke fabrikasında keten beyazlat • 

Yoz gat yük b1r ınsanlık, flmirlik şefilk vazifesi 

ı.•Yt ozgat ( Hususi) - Yozgat vila - verilecek, vilayet yollarının yapılması yapmıştır. Kendisine teşekkür ederken 

feklile devam etmektedir. ··w · k 
1 

mayı ogrenıp öylülerine öğreteri 

slahı ve makineleştirilmesi için te· Kandıralı kadınlar, muhabirimizle 
,,. ö~retmen1mlze de çabuk 41fa temennl e-
l-a ' uınumi meclisi çalışmalarına de- temin edilecektir. Bundan başka vila- deriz. 
~eltı ~~ınektedir. Umum bütçe yekunu yetimizde hususi idareye bağlı atölye- -~-------------
.} Yuı bin lira tutmaktadır. Yol ver- lerin banka ile h~sabı cari açılmak su
~·sı · Lüı~burgazda Kadı 

camii tami r 
ettiriıecek 

rıı~t~n altı liradan konması muhte - retile idaresi düşünülmektedir. Bilhas-
J)od dır. Belediye şehir sularının bir de-

1 
sa köylümüzün kullanmakta olduğu 

l'b a toplanması ve kanalizasyon ter- kağnıların kaldırılması için araba atel-
U.tı Ya • · k k b' ı· 1 · · · l ·ı k etrtı prnası ıçın ır ın ıra ta ep yesının genış etı mesi ararlaşmıştır. 
Nşt~r. Burada bahar havası başlamıştır. 
~fıa dairesi bütçesine ehemmiyet Karlar erimiş. zer'iyat başlamıştır. Bu 
I(~· · · ~- · · • · 4 ~ • • ; • • • ·.~ • A ·- yıl kar çok yağdığından suların kesil-

ahlada bır koy miyeceğı. umulmaktadır. Yerköy ve 

k 
Şefaa~ı ıstasyonlarında hararetli şekil-

avgası de bugday alım ve satımı devam edi -

Ji· .. .. .. • . yor. Buğdayın kilosu beş kuruştur. 
ır olu, 2 agır, yedı hafıf Doğan 

yaralı var 2 k . ı . . 
kAh - çocu enışte erını 

k~·~ tadan bildırildiğine göre Horik •• Jd •• d •• ı 
t(l Unde bir köy kavgası olmuş, bir 0 Uf U er 
'-':~~~ köy muhtarı Mehmetle amcası Gümüşhacıköy (Hususi) - Keçi 
bu lıger akrabaları, diğer tarafta da köyünde Süleyman adlı :~:> yasında fa-
·ı tı arın hasımi Id w •• l k" b' d k · · . l{i arı o ugu soy enen 

1 

ır ır a amın aynanasıle bır tarla da-
~~l&urup köy meydanında silah ve so- vası yüzünden araları açıkmış. Bir giin 

arla k 1 1 d K · -tesj ~rşı aşmış ar ır. avga netı- kayınbiraderleri 1.> yaşında Veli, 12 
nde b k" · ··ı ·· ·k· k" · ~ dı kı . ır ışı o muş, ı ı ışı agır, ye- yaşında Aliye rastlıyan Süleyman es-

L• şı. de hafif surette yaralanmıştır. ki hıncı yüzünden çocukların üzerine 
ı-ıafıf y 1 1 d b" . . . .. .. Ilctti ara ı ar an msının gozu üvendire lle atılarak dövmeğe başla -

eler aını~ttr. Bir kadınla bir erkek ölüm mı ş. bir aralık Yeliyi altına da almış .. 
~tıe~sınde yaralı oldukları, köy muh- fazla canı yanan V eli kendini kurtar
~itt~ 1~h~~tle ba~~sının, ~~c~sının, mak için gizlice cebinden çıkardığı bi
kıf · .erımn ve dıger 14 kışının tev- çağını eniştesinin karnına saplamağa 

edtid'w. b" Id" ·ı k d" Kö ı~ ı ırı me te ır. başlamış, Ali de kardeşini kurtarmak 
tafın Yde )andarma kumandanhğı ta - üzere eniştesinin üzerine çullanmış .. 
t~k ~an muv«kkaten bir jandarma ka- Süleyman da kendini yarahıranı değil 

0 u tesis edilmiştir. küçük k.aynı Aliyi kolundan yarala -

:~,. köylll -s-iirÖklenen 
ı. Ir köprü üzerinde 
~aldı 

l-Ja.~~tede (Hususi) - Dört divanın 
~tlaçlar köyünden geçen Soğanlı suyu 
lüle arın erimesi yüzünden taşmış, köy
ç111 r suların köprüyü götürmemesi i
•ı.ı 'i tedbirler almaya uğaraşırlarken 
bit i;~ metre mik'abı büyüklüğünde 
Çası k~ Parçası getirmiş ve bu buz par
trı1 °Prüye çarparak yerinden kopar-

mıştır. 

Süleyman Amasya hastar.esine kal· 
dırılmış, bir hafta sonra ölmüştür. 

Bir çocuk yandi 
Gümüşhacıköy (Hususi) - Kızıl

caviran köyününde bir buçuk yaşla -
larında çocuğunu kardeşlerile beraber 
rnutfakta oynamağa terkederek işe 
giden bir anne döndüğü zaman küçü
ğün alevler içerisinde kaldığını gör -
muş yavrusunu tamamen yanmaktan 
kurtarmışsa da , sol tarafı biraz fazlaca 
yanan çocuk ölmüştür. k. sürüklerneğe başlamıştır. 

t;tıd oylülerden Hasan köprünün üze
tU~l: ka~mış ve 4 ki!ometre kadar sü • Bir adamm kulağı nı kestiler 
tıj 1/rnış, ancak bundan sonra kendi- Hekimhan (Hususi) - Bahçedamı 
~;.: ın rnüşkulatla kurtarabilmiştir. köyünden Mehmet ile arkadaşı Meh -

"Pt .. ~Parça parça olmuştur. met oğlu Veli bir olarak ayni köyden 

-. liaberin var mı Hasan Bey - İzmitte bir hayvan mezarlığı ya 
pılıyo.rmuj. 

Kadıcamiinin bugünkü hali 

Lüleburgaz (Hususi) -Otuz sene 
evvelki zelzelede k:smen hasara uğra
mış ve Balkan harbinde tahrip edilmiş 
olan tarihi kıymeti haiz Kadı camiinin 
tamiri kararlaştırılmış. lazim olan tah
sisat ayrılmıştır. 

B ir toplu iğne için 
B ir adanı öldürüldü 
Gelen be: Kırkağaç ( Hususi ) -

Demirtaş köyünden Halil İbrahim oğ
lu Mehmet ile gene bu köyden Hüse
yin oğlu Süleyman arasında bir toplu 
iğne yüziinden kavga çıkm~ş. Mehmet 
tabanca ile Süleymanı öldürmüştür. 
Mehmet yakalanmıştır. 
-· .... ~ • • • .. • • • • • • --- .... ,... • .__._. • 1 • -

Ali oğlu lbrahimin biçakla sağ kulağı
nı kesmişlerdir. Suçlular derhal tutul
muş ve adliyeye teslim edilmişlerdir. 
Hadisenin bir kadın yüzünden vukua 
geldiği anlaşılmıştır. 

Hasan Bey - Sebebini anladım azi 
~ı.m. 

şebbüsler yok değildir. bir arada 
lzmit valisi Harnit Oskay Kandıra Kandıra kaymakamı Şekip ile bel~ 

Ketenciliğinin yükselmesi yolunda tak- diye reisi Niyazi gerek ketenciliğin. 
dirle karşılanan çalışmalar ve hareket· gerek kasabanın inkişafı için çok çalı· 
ler yapmıştır. şıyorlar. 

Evvelki sene Hereke mensucat fab- -·· · . 
rikasında staj gören ve keten bezlerinin 1 K --:-------- ~~ 
kireç kaymağı ile nasıl ba.yazlandıkla- üçük memleket haberle...!:!_ı 
rını müşahede eden Kandıranın muh· Yakıf Susıtırlık koyunde bir hadi e 
telif köy kadınları şimdi ketenleri ko- Bursanın Vakıf Susığırlık koyunde Osman 
laylıkla aklaştırmaktadırlar. ısminde bir sabıknlı arkadaşlarlle beraber 

koy halkından Hurşldin eHne merdiven ku-
Kandıra köylüleri, hemen hemen raro.k girmek istemiş, Osman bunu görmüş 

hepsi keten elbise giymektedirler. Bun- ve merdlvene tırmanmnktu olan Hurşidi do
lara sağlamlığının derecesini göstermek muz çiftesi ile vurorak öldurmıiştur. 

Afyonda 312 çocuk givdirildi 
için <ıÇalı kıranH diyorlar.. Afyon <Hususi ı - Halkevi ~eısl Galip oe-

Ketenlerin tohumları, a~ır değir -
1 
mi.rer'ln de muavenet!nin ınzlmamllc Çocuk 

menlerde ezilerek yağları çıkarılıyor. Esır~eme Kurumu tarafınd .. n 312 fuktr rnek-
. ~ . . . . tep\ı çocuk glydir!lmiştlı-. 

Buna (bezır yagı) ısmını verıyorlar. Silivride bakla ekimi 
bezir yağını yemeklerede kullanıyor· Sillvrl <Hususn - Sıltvrl:re bahar geldi. 
lar. Ağ~çlar çiçek nçmıya başladı. Çiftçi mah -

sulunu alıyor. Arşın baklası denen cinsten 
Bezir yağının sanayide büyük bir külllyetli miktarda bakla ekılmiştir. Buna se 

yeri vardır. Fakat Ka nd ıra köylüleri bep geçen sene bezelye fintl:ırının duşmesi
harice satmıyorlar. dlr. Bezelye fiatları duştu~u lçln artık bezel

• , , , , . . . ·-· , ·- yeye ra~bet edilmiyor. 
Ağır yük kaldırma şampiyonu 

Bir kaynata 
damadını öldürdü 

Manisa (Hususi) - Muradiye kö
yünden Arnavut Bekirle damadı Ihra· 
him arasında bir tarla meselesi yüzün· 
den kavga çıkmış, Bekir damadı lbra· 
himi biçakla öldürmüştür. İbrahim de 
kavga esnasında kaynatasını ağır su
rette yaralamıştır. Bekir hastaneye kal

dırılmıştır. --------
Tekirdağında 
Bizans/ılara ait bir 
Malızen bulundu 
Tekirdağ (Hususi) - Burada ye

niden yapılmakta olan bir evin lağımı 
kazılırken altında bir mahzen meyda-

na çıkmıştır. 
Evi yaptırmakta olan Vize ziraat 

memuru Lutfullalı bu mahzenin içeri
sine birisini indirmiş ve neticede geniş 
bir boşluk görülmüştür 

Derhal bir lamba yakılmış duvarla
rında Rumiara ait resimler görülmüş-

tür. 
Buranın Bizansltiara ait 
olması ihtimaline binaen 
kadarla ra bildirilmiştir. 

bir manastır 
keyfiyet ala· 

-İzmitliler pastırma, suçu.k sev· 
m.iyorlar demektir. 

Sillvrl (Hususi> - Antalyalı şampiyon lLl
cı !s!mll bir arnele demiryolu Inşaatında taş 
l!::ırıcıııeı yapmaktadır Bu arnele a~ır yük kal 
dırma müsabakasında dort defa birincı ol -
muştur. Geçenlerde Slllvrlde yapılan blr mu 
sahakada da 250 kiloluk bir taşı gögsfine ka
dar kaldırmak surettle birinci olmuştur. 

Mu htaç köylüy~ pamuk tohunıu Yerildl 
Tarsusun 90 köyünde az tarla sahibi, dllş

kün halil köylüye 170 ton Klavenet pamuk 
tohumu ~arasız da~ıtılmıştır. Kefe\1, Çoplu, 
Paramlş. A~zı delik, Kocalı Ucak. Tiznik 
köylerine de sene sonunda iade edilmek üı • 
re 130 ton tohum dağıtılmıştır. 

Tarsusta domuz an 
8 aydanberi yapılan mücadele neticesinda 

Tarsus romtakasında 450 domuz oldürül -
müştür. 

Sanısunda bir kad~ı YUrllldu 
s:ımsunda Ünye soka~ında Güllunün e

vinde bir cinayet olmuş, Bafra tapu dalrest 
müstahdemlerlnden Mehmet, bu evde çalı
şan umumt kadınlardan Sandetle parasuı 
kalmak istemiş, razı olunmayınca t banc::ı.
sını ı;::ekmiş, çıkan kurşun kadına rastg le· 
rek öldürmüştür. 

Bir geltıc; kaza kurbanı oldu 
Ynlvacın Gemen köylinde 16 yaşında Ra

mazan tabanca ile oynarken tabanca bir
denbire ateş almış. çıkan kurşun beynine l· 
snbet ve derhal ölümünü lntaç etmiştir. 

Gazeteleri~ 
Okurken 

AKŞAI\1 -Boş hapishane 
- Sus nazar değmesin! 
KURUN - Gribe tutulmak bir 

hadise olur mu? 
- Olur mu da söz mü? Hele bir 

tutul da gör. 
HABER - Molla Ahfeşe ilk ate1. 
- Desene Haber de İspanyaya 

döndü. Dahilde harp başladı. 
SON TELGRAF - Birimizin der· 

dı, hepimizin derdi. 
- Aksi de olabilir. Bir söz vardır: 

Her koyun kendi hacağından asılır. 
derler. 

TAN - Cüzamlılar tedavi edile· 
cek! 
~- Bilmem ama bu haberde bir 

ı 
yanlışlık olsa gerek. Bir daktorun 
fikrini a1saydın ... 

TAN - Yoruldum. 
- Dinlen biraz!. 
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it Apandisit krizi 
• zet e e ap Bütün memleketfe meşhur olan 

Silivri yoğurdu nasıl yapılır? 
Yazan: Naci Sadullah Yazan · Halil Fahri Ozansog 

, - Keyfin yerinde değil! 
Dediler, cevap verdim: 

, - Apandisit krizi geçirıyorum. 

Hiç bir sakağını 
bilmediğim Silivri· 
de, eskı dostum Zi
yanın bir defa gitti· 
ğirn evini arıyorum. 
Ve yol danşnak 
için, gözüme Bşina 
görünen evierden 
birinin kapısını çalı 
yorum: içeriden bir 
insan sesı yerine bir 
inek böğürtüsü ce · 
vap veriyor. Gülü • 
yorum, ve: 

San'at eserlerinin tetkikinde icap e· J -Aman! • 
Ö derse en sert tenkide taraftar oldugu -' - Amanı, zamanı yok. yle.. 

_ Bu nasıl kriz, sen sokakta rahat mu geçen defaki makalelerimda uzun~ 

- Muhakkak, di· 
yorum, iyi hayvan 
taklidi yapan, müs· 
tait ve meçhul bir 
aktör evı olacak ! 
İnek susuyor, biı 

koyun meliyor. Ba
şımı sesin geldiği ye 
re kaldırıyorum! Bir 
de ne göreyim? E · 
vin üst kat pencere 
sinden bir keçi başı 
uzamnam ış mı ? w.,._ • .., 

rahat geziyorsun. boy lu izaha çalış:mıştun. Bunwi için, 
_Yok, pek rahat değil! tiyatro münekkidi Selanu İzzetin de 
_ Sancı çok mu? benim Şehir Tiyatrosunda bu aralık 
_ Hayır, eheınnllyetsiz bir şey, ko- oynanmakta olan Ümit adapteme hü -

lay kolay hissedilmiyar bile. cum edişini prensip ilibarile hiç aykın 
_Kriz buna demezler ki. bulrnuyorum. Yalnız, bilmem ki nasıl 
_ Niye demiyorlar?. Asıl bu kriz! anlatayım, tenkidinde yürüttüğü hü · 

Şimdi bakın, elimle ikide bir yokluyo- kümlcr arasında bazı tezatları ve tena
rum. Acaba nasıl; artıyor mu? eksili· kusları var ki bütün tenkidinin isabet 
yor mu? Bir doktora gıdiyorum. Mun- ve samimiyeti hakkında okuyanları 
yene ediyor: .«Apandisib diyor. Sura- her halde tereddütlere düşürebilir. Bu 
tım asılıyor. ötekine gidiyorum. «Apan satırl~rl_a bilhass~ o ~ok~ları .a~dınlat· 
disit değil» diyor. Keyfırn geliyor. Son mak ıstıyoru~: Ötes_ı m~~ekkidin hak: 
ra düşünüyorum. Acaba ılk gittiğim kıdır. Hele ~u?ekkıd bızım çok eskı 
mi, haklı, yoksa ikincisi mi? Üçüncü ahba_p Sel?mı Izze~_?lu~~ bu h~m 
bir doktora daha gidıyorum: cİhtimall keyf~e go:e .~ıl~~ıgı ~ı bı_ ~na~ bı .• 

d. 'ttir ihtimal d d -·ıd· dı lir Nasıl kı cUmıt ten umıdım kesıldı• apan ısı , e egı ır.:. - .. · . . . . . . . k 
yor. Bu sefer de büsbütün şaşalıyorum. cuml~sını t:~kı~ını~ b~r y_e~ıne sı ış· 
Acaba apandisit mi; acaba değil mi? ta· tırab lmck :çın .. ü~ut pıyes~~ı ~eyret · 
rudık1ara soruyorum: meden de b.r hukum verebılırdi .. Mak-

Ben _ Sen Apandisitten hastalandın sa~. nüktedanhk olduktan sonra. .. _ .. 

dı? Umit, m~hur Fransız muellıfi 
mıy . B · ,. v ..... · · · d o _ Evet. ' Hanry ernsteın ın ....,..,mr pıyesm en 

Ben- Ne iyi! Anlat bakalım aftnlar senaryosu aynen muhafaza cdılerek ve 
ldl? ' valnız mükiılemelerinin bazı yerlerin -

nası . V • 

Anlatıyor, benimkı gibi değil, yüzüm de ufak tef~k. tad~llcr yapıla:_ak lisa • 
gülüyor. Bir başkasına soruyorum: nımıza çevrıldı. B.Uhassa tercume ko • 

O sırada omuzuro 
da bir elin temasını 
ve kulağımda dos -
tum Ziyanın kahka 
hasını duyuyorum: 

Y oğurdun Silivride yapıl~ ve Istanbul da satılışı 
Ben _ Ya sen? kusu bırakılmamağa çalışıldı. Bunu: 
o _ Benim var. çekiyorum.. güzel __ bir cscre h_ü:mel ed~n her hangı 

- Çok mu şaşırdın? diyor. 
Gülerek cevap veriyorum: 
- Haylr... Şaşırmadım, imrenclim. 
Böyle apartırnan gibi kat kat, ev gi· 

bi pencereleri, perdeli ve kapıları zilli 
asri ah!\·lar, koskoca istanbul.d.a bile 
yok! .. 
O da gülüyor: 

- Ahır değil burası? 
- Öyleyse chayvanat evi• olacak! 
- Bilemedin! 
-Bildir öyleyse? 
- Burası bir acayiphanedir ki, için· 

de hayvanlarla insanlar bir arada ika
met ederler. Evin alt katı öküzlere, 
ineklere rnahsustur. Orta katta insan· 
lar otururlar. Üst kat ta keçiler, ko 
yunlarla meskôndur! 

-Sahipleri hayvan delisi galiba?· 
- Hayır ... Hayvan delisi değildir· 

ler, iskan işinin hesapsızlığına kur • 
bandırlar. Hem sen, biraz daha dola -
şırsan, buralarda, hayvanlarile bir a -
rada oturan daha bir çok insanlar gö· 
rebilirsin. Yani iskan işinin hesapsız -
lığına kurban gidenler, yalnız bu evin 
sahipleri değildirler ... 

Hayret ve merakla soruyorum: 
-Sebep? 

- Bu vaziyel, muhacir köylünün ka-
zaya, rnuhacir kazalının da köye yer • 
leştirilmesinin neticesidir. Köylüler, 
hayvanlarından geçinirler. Onlar bir 
ka7.a evine yerleştirilince ahırsız kalan 
hayvanlarını sokakta bırakarnıyacak
ları için, böyle yanlarına alırlar! .. 

Dosturola çarşıya doğru ilerlerken, 
gözlerim, evlerin pencerelerini tarıyor: 

Bazılarının orta, üst kat pencere]e -
rinden uzanan evli keçiler ve ko;yun -
lar başlarını önlerine eğip doğrulta • 
rak, sanki dinledikterimi hazin bir tas· 
dike uğratmak istiyorlar. 

* - Paltonu çıkarman Uızım! 
Dosturnun banat müthiş ayazdan 

korunmak ıçin yakasım kaldırıp içinde 
büzüldüğüm paltomu çıkarmaını tav -
siye etmesine bir mana vere:nedim. 

O, mütebessim, izah etti: 
- Bu gördüğün taş bina, yoğurt 

imaliıthanesidir. Şimdi yoğuı-t yapı] -
dı~ı için, içerisi dehşetli sıcaktır. Pal· 
tolarımızı, hatta cekctlerirnizi ve süvc· 
terlcrimiz! bile çıkarmamız lazım gele
c<>k' .. 

l gelen bir kapıdan imalathanenin içine 
taşıyorlar ... 

Hepsinin de ayakları çıplak. Don 
gömlekle olduklan halde şıkır !iıktr 
terliyorlar. Koşmalanndan, telaşların • 
dan belli ki işlerinin vakit kayhelmiye 
hiç tahanunülü yokL 

Vapur kazanı gibi, içine bir taraftan 
habre kömür doldurulan külhanın ya
nıbaşında, kirli yoğurt kapları dolu ... 
İki arnele de, yıkanacak olan o kirli 
kapları, içine su kaynıyan koca bir ka· 
zana atıyorlar. 

Bir tarafta altlannda ateş yanan üç 
san ve büyük kazan daha var ... O ka· 
zanlar da ağızlarına kadar sütle dolu ... 

İınalfıthane sahibini takip ederek, a
melelerin ]çine kürek kürek ateş taşı -
dıklan yere giriyoruz. 

Burası, çok yüksek tavanlı, çok ge • 
niş bir yer! .. 

Kenarlara, ve ortaya birer sıra ü • 

Ben _ Ağrılar nasıl? b;r T~rk muharrıı:ı de -~nım ka?ar ya-
Anlatıyor : Benimki gkbi suratımıl pab hrd:. ~emek ıstedıgım bu e1hetten 

as.yorurn. ' ı· Seliimi Izzetin ıddiasma raf,rmen -
Yemeğe oturuyorum· Şundan yesem içim tamamile rahattır. O kadar kı ma· 

mi? Ya dokunursa.. Bundan yesem halle lisanile nakledilmiş d_ediği adap.
teden, dnvasıru isbat edebılmek ıçın 

ıerine betondan yaptırılnuş olan yüz- mi? Ya dokunursa .. içki jçsem mi? 01-
krce ocağın üzerlerine yoğurt kara • maz, olmaz, apandisitim patlayıverir. 

(kasien değilse bile ihtimal yan~ işi
tcrek sentakı;ını tabiilik haricinde alt· 
üst cttiğ; iki cümleden başka) bula bu
la şu cümleyi bulup ortaya koyuyor 
ki maalesef kendisine değil, bana hak 
\'erdirecek bir deli1dir. Öyle ya, bir 
verde birisinden bahsedilirken o adam 
birdenbire içeriye girince cHah! tam da 
sözünün üstüne düştü!» cümlesini na -
sıl olur da bayağı bulabiliriz? Bu, en 
tabii bir dildir. Asla Argo değildir. 
Vaktile Ömer Sey!eddin'in pek haklı 
bir makalesinde müdafaa ettiği ve 
Türkh·at namını verdiği en çok kulla -
nılan halk dili örneklerindendir. Ömer 
o makaleyi işte böyle Selami İzzet gi
bi yanlış diişünenleri uyandırmak için 
yazmıştı. Yalnız insan m~nekkit hesa
bına şunu merak ediyor: Ümit'in mev· 
zuunu belki başka türlü anlıyarnayız 
diye bizlere, yani tenkidini okuyaniara 
şu şekilde hülfısa edişini: 

vanaları konulmuş. Sokağa çıkıyorum. Bir cenazeye rast 
İmalfahane ~ahibi anlatıyor: lıyorum .. Merakla sokulup soruyorum: 
- Mandıradan gelen sütler, muaye· - Mfedersiniz, neden ölmüştü? 

ne edildikten sonra, az evvel içeride Rastahanelerin önlerinden geçerken 
gördüğünüz kazanlara doldurulur ... O· pencerelere bakıyorum. Harp evvelinin hava~ı ıniitefessih. 

k ·ı · h , sosyett.>nin iklimi bozuldu, ~iinkii izdi. 
rada, hararetleri doksan derecevi bu - · - Acaba burada ı erın epsi apan 1 J d" · ı· \·ac ccgiindiizleri çifte hır ama, ge~eleri 
luncıya kadar kaynatılırlar. Sonra da, ısıt. ı mi? . . . . • • ·1 · · • C b dfte horlama .. idi. Yenı nesı ı<;ınse ız· 
böyle gördüğünüz gibi, bu karavana - .. ıg_ara paketunde cıgara ıtmış, bir diva... karşılıklı anlaşma, karşılıklı se-
lara boşaltılırlar!.. dukkana gidiyorum: ~ 

B ·ı· ı d" vişme, kar~ılıklı saygıdır. 
Ellerinde içieri kaynar süt dolu, bah- yerd~ : ana bir ena a ver. ıyeceğim 

çe kovalarile koşuşan amelelerde, yan- . -Bana bir apandisit ver! diyorum. Ne tuhaf değil mi?.. «Tam da sözü • 
nün üstüne düştü• cümlesini adi bu • 
lan münekkidin bu «çifte hırlama ile 
çifte horlama• yı tefsir diye ortaya 
sürüşü ? .. Bari ben de burada onun zev· 
kine göre ince bir sual sorayım: O per. 
hiz ne, bu lahana turşusu ne?!! Söz es-

gına su yetiştirmiye çabalıyan birer Kriz başka ne türlü olur? 
tulumbacı telaşı var. 
Dışarıdaki koca kazanlardan doldu

rup getirdilderi kaynar sütlerit kara -
vanalara boşaltıyorlar. Elleri kürekli 
arneleler de onların pcşlerinde. içleri-
ne süt konulan karavanaların altları

nı hemen ateşle dolduruyorlar ... 
Imalathane sahibi: 

- Bu, diyor, gördüğünüz karavana -
lar yedişer kilo süt alırlar ... Biz, icinde 
yedi kilo süt bulunan her karava~anın 
altına derhal yarım kilo yanmış kö _ 
mür doldururuz. Bu vaziyette süt, ya· 
rım saat içinde kaymak tutar ... O za -
man. altından ateşi çekeriz. Ve içine 
yoğurt mayasını atmak için, harare • 
tinin 45 dereceye düşmesini bekleriz. 
Mayayı da attıktan sonra, karavanala -
ı m üzerierini tertemiz çuvallarla örte
ı iz ve üzerlerine tahtalarını dh koyar 
bıı·akırız. 

Üç saat sonra, tahtalan ve çm·alla
rı ka 'du·dık mıydı. meşhur Silivri v0 • 

urdu hazır demektir. "' 

İl\ IS ET 

Kültür işleri: 
Mekteplerde ikinci imtihan kidir amma yerindedir. 
Liselerde ikinci yazılı yoklama:u 22 Diğer taraftan Ümit'in fransızcası 

mart pazartesi günü başlayacaktır. Bu realist bir 1isan1a yazıldığı halde türk· 
devrede suatler kapalı zarflar derunun- çesi romantik ve melez bir üslupla 
da bakanlıktan gelecektir. çevrildiği iddiası da gülünç- Eserin as-

T alebe derslerden grup grup imti-jlında öyle cümleler var ki aynen ter · 
h b. 1 k cümesi ihtimal hakikaten romantik ve 

ana ta ı o aca tır. 1 b"l" d. M 1a. "lk ded · · . .. 1 d vorucu o a ı ll' ı. ese ~. ı per e 
lmtıhanlar müteakıp gun er e yapı- K~ A • 1,. 'ht" k lb" · b""t·· 

arnı m ı ıvar a ının u un acı -
lacak ve aralarında fasıla verilmiyecek- larile maziyi ~ytıdettiği mecliste ... Ora-
tir. da cümle var ki yetmiş kelimeyi geçi • 
_. .......... - ............................ - ................ , yar. Biz orası nı bile parçnladık, sade-

nelerin melekesi, ellerini şaşmaz bi • leştirdik. O halde çetinlik, romantiklik 
re~ ölçü haline getirmiş!.. eserin aslındaki böyle yerlerae mi, 

Imalathane sahibi, içieri sütle ve yoksa tercümesinde mi aranmalı? E • 
altları ateşle doldurulan karavanalan sasen hem mahalle lic:anı, hem roman. 
birer birer ve dikkatle gözden geçiren tik 1isan nasıl telif edilebilir? Acaba 
bir zatı gösteriyor: münckkidin melez dediği bu mudur? 

Önünd~ bulundu~umuz bi.ıvük ka . 
pıdan başımı iç~riyt.> uzatın<'a dostu • 
mun t.-ıvsiyesini dinlemek, ve palto • 
mu koluma almak mecburiyNindl' kn
lı~orurn· Çi.ınkü, krıp•dan i.er gir _ 
mez sol tar;ıfa gelen koea kü hıntl , Sütleri karavanalara boşaltan ve içie 
.tn<>an miit'h"c; harı>ret, ce}ı ır·cmd n ri süt dolan karavanaların altlarına n· 
kopan bir ı üz~iır gibi yü:ıümi.i y. kı • ı ~t k 1 ·an amelelere dikkat ediyorum: 

T <'"iı i gözle güç takip olunur bir 

- Bizim, diyor, pratik mütehassıs ... Bövle bir iddiayı da. ancak, kulaktan 
Süt tahlili nde, ve sütler in kuvvet dere- yanlış ve eksik kapma bir iki cümle 
eelerini taktirde, dünyanın en asd He değil. Sehi-r Tiyatrosundaki temsili 
kimyahanesi yanıJabili;r. lı'akat bizim hakki1e dinliverek ve ona göre not a· 
Hayreddin usta şaşmaz. larak ortaya sürmek lazım gelirdil 

Selami İzzetin Bernstein'i sadece Süte, tutan kaymağı bozmadan yo -
• Ör[ Ve adc't havası yaratan ve karakter yor. 

Ame1e1er. p'l .. · ... ~,..·-· l;:; ~~1 ('r 1 <:> 

kt~lhandan aldıklan a e~·c ı, knr~ı\a 

u•·'aiJe \ aptıkla ı halde, ne etrafa bir 
ın a s ·u ~"1cra ı ıyorlnr, ne de yere b:r 

tooak 1es düşi.irüyorlar. &Ili ki se • 

gurt mayası vermek için de, -şu elinde 
gördüğünüz şırıngayı kat eti... Biz 

0
_ yaratınıyan bir müellif olarnk göster -

C ı mesine de aklım errnedi. Bilfıkis bu na: c an ı süt barometresi• diyoruz!.. 
büyük müellif her iki vasfı da eserle -

Naci Sadullah rinde toplamıştır. Mesela Selami İzze-

..flaıft Fahri Seffimi izzct ·~ 
tiıı bile hatırlayıp tenkirlinde zikrettıf 
(çünkü o eserler Türk sahnesinde :';J 
nanmJ.lilardır). Samson, Bora, 111 .. 

piyeslerindeki karakterler az ını. k~, 
vet li çizilmiştir? Bilhassa - hen u ı .. , 
sanırnıza geçmemekle beraber - '111° tı 
nekkidin ihtımal okumuşsa bile unıl, 
tuğu bir eseri de kendisine ben batır 
latayım: . 

Aynalar Galerisi. Bana son de~ 
Fransız piyeslerinde o kuvvette der , 
psikolojilı kaç eser gösterebilir? A:Oer 
ma bilirım, o eserın anlaşıll§,.Z ö_t~ıl }>ıl 
den çok guçtur. Dostum Selamının .. 

1 

sıkıntıya gırmeyişını de pek tabii ~o, 
renlerden.m. Yalnız umarım ki Jllii a 
neklut hıç olmazsa şu noktada b~, 
hak vercb.lıı: Espo.ir değerinde bir ~ • 

·-ıe• 
serı tercüme olsun, adapte olsun na~ !1 
mek Candıde gazetesının cBüyük bt 
kadının kocası» gıbi romanlarını be, 
hafta Avrupa postasını bekliyerek ııd~ 
dapte etmeğe bcnzernez. Çünkü orıı , 
posta gecıkse de zaten bütün edebi k~~. 
metı sıfıra ındırtlmiş olan romanı b!.l', 
bütün b<ı!?ka şekle çevirip devaın ~t ı 
tirrneğe de imkan vardır. İşte orijiJl~ 
ve kıymetli bir cserı berbat etmek Ô 

1 

o gibi şartlar içınde olur, yoksa it 
mit'in adaptesi gıbı aylarca çalışılan b 
nakildc değil... .

11
, 

Şehır Tiyatrosundaki temsile gelı itı 
ce, doğrusu kendi hesabıma artiStle~if 
sarfettikleri enerji ve san'ati tal< 18• etmemek elimden gelmez. Fakat Se , 
mi İzzet nasılsa lütuf huyurup 1Jle 

1 

lek'in muva!Iakiyetini cİçli ve duY , 
gulu genç kız rolü en muvaffak o1al1 

0 
dı• cümlesite kaydcderken aşağıda .• 
role Neyire Neyir'i geçirmek, Ne~·~ıJ 
re'nin rolünü Bedia'ya vermek ve efi 
suretle Melek'i büsbütün bu piyest :;~ 
kaldırınakla anlaşılmaz bir tenak\J!ıe' 
düşüyor. Hele Neyire'nin Türk sahll rB 
~indeki parlak mevkiini herkesterı ~ ~ 
hatta rnünekkit olması itibarile her~ı 
~ızden iyi bilmesi lazım gelen Selıl v 
Izzet bu tenakusu ile sanki ne dertll' 
istiyor? Espoir'deki rolden daha çO,ıı 
mühim rolleri kudretle başarmış ol 1 

Neyire'nin san'ati yanında öyle sıı~l' 
rırn ki Bedia kendi tarzına göre sı dil 
kalabilirdi. Esasen Şehir Tiyatrosuı\ı~ 
bugün şahidi olduğumuz yüksek s~rı bl 
havasını idare eden elin, eseri ıntıh9 e 
kadar rol tevziinde de sakat bir i~i :~· 
yapmasına, ne de böyle bir teklifı a 
bul etmesine imkan yoktur. 13ll~ı 
pekala kendisi de bildiği halde t~SÜ' 
ve tenakusla başka telden çalmak ı ıl 
yen ve bu suretle havayı bulandırd 1 

yetmiyormuş gibi san'atkarlar ara~ırıtJ' 
da da hiç yoktan izzetinefis davala.~~eıı 
yandırmak arzusunu beyhude gıt (Jefl 
münekkide bu gayret acaba nere 1 

ge1iyor? Yoksa benim geçenlerde Şe 1 

bir Tiyatrosuna dair yazdığım nıa}{ll ıci 
lelerden birinde operet kısmın~ş~ 
temsiliere dokunuşuro ve bilhassa 11ıı 
Mektebi'ndeki Meftun bey ve yett ~·ı 
hanım rollerinin kafi derecede '!9 'e
bir makyajla oynanmayışına işare~ 11 
dişirn ve araya hiç bir kastım o}Jrl" ·r~ 
yalnız sözgelişi maziye ait bir h3t~·r 
sıkıştırısım müm'kkide aleyhime -~e 
müşevvik mi olmuştur? E_i!er öyle 
buna da avrıca &asarım. . d, 

Demek ki bu defa, münPkkidırı , 
diası gibi, Sehir Tivatrosunda sevrC , 
dilmemis t.~lakki olunması lazJJll ..,.~ ' 
len piyes Umit piycsi değil, asıl f1d r· 
nekkidin kulisiere s~ıfle elttği dra':' ,e' 
Yazısında ne diye Ümit'in havaY ı.ı, 
simisi diye bir ŞC'ylcr kekeleyip d~,1~e, 
yor? Bence perde, onun makale" ı·ıı' 
yalnız bu bu'anık havanın üstün 
panıyor! 

Halid Fahri OzaP50)' 



ll Ne idi, ne oldu? ---
Sablk mimar, lahik dişçi 

Sayfa 7 

Ziraat Bahisleri: 

Havanın nas11 olacağini 24 saat 
önce anl1yabilir misiniz? 

* * .. 
Avu at Rami 

Evvelce mimardı; sıra sıra apartı -
manlar yapmıştı. Sonra mimarlıktan 
vaz geçmiş, dişçi mektebine gitmişti. 
Mektepte epey sene okudu, dişçilik öğ· 
rendi. Yaptığı apartımanlarının kendi· 

Tabiatın sayısız işaretlerini gözden geçirerek hava 
hakkında yüzde yetmiş isabetle tahminler yapmak 

her zaman için pek kolay ve kabildir 

ne temin ettiği bir kaç kuruşu vardı. Bizim Son Postanın, insana hep şa- J 
Bunlarla güzel bir muayenehane açtı: şırtıcı yazılar sunan bir köşeciği vardır 

Ve muayenehanenin üzerine şöyle k 
bir tabela astı: i orada okuduklarımıza inanıp inan-

cSabık mimar, lahik dişçi» mamak için ekseriya bir hayli düşünü-
Muayenehanesinde müsteri bekledi. rüz. Geçenlerde bu köşecikte (Ister İ· 

İlk gelen müşteri oldukça· yaşlı bir ka- nan, Ister inanma) diye başlayan şöyle 
dındı. Ağzında bir iki kökten başka dış bir yazı vardı: «Biganm Ağa köyünde 
namına bir şey yoktu. oturan Yakup oğlu Hüseyin, 48 saat 

-Bay dişçi, dişlerimi yapar mısın? sonra havanın nasıl olacağını bugün-
- Yaparım bayan. den bilir. Köylüler, işlerini hep onun 
Pazarlık ettiler. Dişler birinci mal· sözüne göre tanzim ederler. Şimdiye 

zerneden yapılacaktı. kadar Hüseyinin sözlerinde yanıldığı 
- İsterseniz kübik te yapabilirim. görülmemiştir.>> 
-Nasıl güzel olursa? Ü stün körü bir düşüaüşle bu haber 
Sabık mimar, Hihik dişçi uğraştı. 

Dişleri yaptı. Dişler bayanın ağzına ia- insana gerçekten garip görünür. Fakat 
kıldı. işin içinde olanlar bunu hiç de garipse-

- Şimdi ağzınızı açiDız. mezler: Tabiatİn sayısız işaretlerini 
Bayan ağzını açtL gözden geçirerek havanın 24 saat ön-

Avukat Raminin Holivutta rejisörlük ederken çekilen bir resmi Dişçi eserini seyretti: Bir dış topar- ceden bilinmesi pek kolay ve kabildir. 
laktı, kısaydı, yanındaki dört kö~eydi, Bu işaretleri, birbirlerine olan münase
biraz da uzuncaydı. Onun yanında1d bellerile birlikte gözden geçirmeğe 
üç köşelı idi ve biraz daha uzundu. O· alışanlar Anadoluda o kadar çoktur ki .. 
nun yanı boştu. Boşluktan sonra diş - Hiç şüphe yok Yakup oğlu Hüseyin 
ten başka her şeye benziyen bir diş gö- de onlardan birisidir. 

kında yağmur yağacağını, kırmızı renk- . 
te doğması rüzgar çıkacağını bildirir.; 
Ayın (!bedir) toparlak olduğu günler- ' 
de pek parlak görünmesi havanın uzun 
zaman iyi gideceğini söyler. Ay donuk 
doğar da kenarları tırtık1ı gibi görü • 

1 

nürse ertesi gün bozuk bir havayı, bel
ki de yağmuru beklemelidir. Ayın et• 
rafında görülen ha.le büyük fırtına işa· 
retidir. 

d A_vukat Raminin evinin kapısı önün· 
eyun; bir elimi yumruk yapıp çene -
~ koydum, öbür elimi yukarı kaldı • 
ta aşağı indire: 

(X) işaretli avukat Ramidir. 

- Öyle değil. 
- Bilmem saati rehine koydum. Bd-

ki ikindi olmuştur. 
- Öyle değil. 
- Anladık canım. Şimdi öğledir di -

rünüyordu. Velhasıl ağzın bir başın· .. . . • . . 
- Yar bana bir eğlence aman! 

8
. Diye bağırır ba~ırmaz avukatın 
ı Çıktı: 

se- ye ısrar mı ettim? 
dan öbür baş k d 1 d' 1 • 1 Havanın oneeden ııstıdlalı zıraatta 

ına a ar o an ıs erın 1 • 

h b . · ··• k' d · 1 cıdden mühimdir. Onun için köylüler er m o.e ın en ba~ka biçimde ve 
başka boyda idL hava tahminlerine daima kulak verir-

h - Patıama geliyorum. Behey mu • 
arrlıi. zaman! 

l' - Aınan avukatım bu ne hal yapmış 
h akıştırmış, takmış takıştırmış iki dir
enı bir çekirdek nereden geldin? 

- Holivuttan! 
ta( Holivuttan mı? Ayol ben seni bu· 

arda bilirdim. 
g'- Sen öyle bilirsin, ben Holivuda 
ıltinı, rejilik ettim. 

nu"? Mükemmel iş, eh iyi sigara sattın 

-Ne sigarası! 
tn.- Madem ki rejilik ettin, sigara sat· 

ış olacaksın. 

lı- ~yle rejilik değil, yani senin an -
Yacagın rejisörlük ettim. 

te- Anladım, rejide sörlük ettin .. Bi· 
~e~. gerçi sen de en tari giyersin am· 
d ~.sor olmak için entari giyrnek kafi 
~ıldir. Malumya sörler kadından o -

~ Gene anlamadın. Hani Holivutta 
Yaparlar ya! 

ı ... -t Zannetmem; HQliv;ut kilimi hiç 
"ll l'lledim. 

-lGlim değil, film. 
-Se. '? nın mı. 

-Ne benim mi? 
~a- Filim, dedin de; kiminin kedisi 
~tdır; kiminin köpeği, senin de filin 

\'ar? 
ll'ı.=-· Gene anlamadın ayol, sinema gör

.. dın mi? 
n··- Gördüm, hani perdede tıpkı _kara· 
tıOZ gib' ı. 

- tia şunu bileydin. 
- Bi!dim işte e ne oldu? 
- Ben orada sinema yaptım. 

~Ok Sen mimar mısın? Dülger misin, 
sa duvarcı mı? 

-Niye? 

eq- Niye olacak, sinema denilen o ko
Cı} b.nayı mimarlar, dülgerler, duvar· 

ar Yapar. 
l'ok Öyle değil, sinemada oynıyanlar 

:mu? 
- lin gölgeler. sa_; Eve işte onlar insandır. Ben o in· 

ara hocalık ettim. 
tl.i- Alfa be mi okuttun, yoksa ka va -

n rni? 
'ta- Ne aUabe, ne kavanin. Ben on1a
si.}0Yle gideceksiniz, böyle gelecek • 
.. llı ş·· ı &tn • oy e oturacak, şöyle kalkacak -

ız, dedim. 
oğ'; Şimdi anladım. Adabı muaşeret 

etrnişsin. 
de-=-:- Ge.ne anlamadın, adabı muaşeret 
~e · Şımdi sinema alınıyor değil mi 

) Pıhr? 

tak Biliyorum, tapu idaresine gidilir, 
· r Verilir. 
-Olmadı. 

tn~ Takrir verirken uyuşulmadı de -
~ ~ beş aşağı, beş yukarı, ne olsa ge· 

.> u~ursunuz. 

- Öyle değil, öyle değil. 
- Değil olsun, ikinci, yok akşam, Dişçı e-..erini bir kere daha seyretti. ler. Yıllardanberi tecrübe ~dilmiş ve 

yatsı, sen hangisini istersen odur. Ve memnuniyetle ellerini uğuşturdu: hepsi fenni surette izah edilmif olan 
-Biz seninle anlaşamıyacağız. - M marlıkta nasıl muvaffak ol - bu tabiat değişiklikleri en aşağı %75 
- Anlaşırız, pek acele etme, sinema cium. şeh:rde nasıl sıra sıra güz<>! n _ isabetle gelecek havayı işaret edebilir-

alınıyor, dedik. . 1 partımanlar yaptırnsa di.şçilikte de ~u- ler. Bunların bir kısmını sırası gelmiş· 
- Ha işte, sinema alınıyor, yanı 0 ı vaffak oldum ve sıra sıra güzel dişler kf'n yazıyorum: 

sinemada gördüğün kızlar, erkekler 
1 
yaptım. 

yok mu? ! İ M SET Giineş vantasile 

- Erkekleri bir tarafa bırak amma 1 - Güne{lin sarı yahut kırmızı 
kızlar var. Onlar da alınıyor ~m? . yeni müsabakamiZ renklerle doğması ekseriya o gün yağ-

Allah aşkına ne olursun bır tanesı· mur yağacağına işarettir. Batarken sa-
ni bana aL. B rı renkte olursa rüzgar çıkacağına, si-

t nı.ı t?nıyor musunuz ? - Onu bırak bir yana şimdi. yalı bulutlarla kaplı olursa yarın değil 
- Almadım ki bir yana b ıra ka) ı m. Böyle bir müsabaka açmak aklımı - öbürgün yağmur yağacağına aliimet -

B. b ak demekten n1aksa za sunı.dan geldi. Gazetenin dosva me-- ır yana ır - • tir. Ama böyle siyah bulutlarla kaplı 
dım, o lafı bir yana bırak. rnuru ycnidır. battıktan sonra o gece yağmur yağar-

- Bıraktım ne olacak. Resimleri hilmi· d yor. Geç vakit bu sa, ikinci gün artık yağmur değil fır-
- Şimdi kızları, erkekleri sıraya i • tına beklemelidir. güneşin ve batarken 

zerler. resmi getirdi: kırmızı renkte görünmesi ise ertesi gü-
- Bunlar Göksu testileri midir de sı· - Bu kimdlr nün iyi havalı olacağını bildirir. Gü -

raya diziliyorlar? tanıyor musu • neş doğmadan evvel, yahut batarken 
-Hemen hemen onun gibi. nuz? 
_ Öyleyse sızmıyanından bana bir Dedi. Arka • çayırlarda, bataklıklarda görülen çök-

tane ayır. 
-Kes lafı ben söyliyeyim. 

müş beyaz sis tabakası, ertesi günün 
daşlardan hiç bi· iyi havasına ve sıcagw ma i~arettir. Ba-
ri tanıyamadı. "~' 

Arkadaşlar ta zan güneşi, bulutlarm aras•nda bir - Kestim, söyle. 
- Kızlar erkekler sıralanırlar. Film nıyamayınca dos· kaç katlı imiş gibi görürüz ki bu, de-

makineleri işler. ya memuru: vamlı fırtına olacak demektir. 
- Gene kilim bahsine geçtik. _ Ben bu res- Ay vasıtasile 
- Kilim değil, film. mi ne yapayım? diye sordu; diplomat-
- Ha ha filin. lar zarfına mı koyayım? Habeş Ras1a -
- Film vani bana ait olansa fil f\1a-

f
.1.' • d -·ı 

0 
·nemayı oynat rı zarfına mı koyayım? Tramvay kon· 

nasına ı ım egı · . sı. . - oüktörleri zarfına mı koyayım? 
k ·ç·n alınan ~rıtıerın adı f.ımdır. ma ı ı ..-- . Dosya memuruna cevap veremedik .. 

-:- .Ha ş~nu şöyle söylesenP. sınema j Nihayet orkadaşlardan birinin aklına 
şerıdı, deyıver. . . geldi. 1 

-Çok şükür anlatabıl.dık. _ Hanı, dedi, gazetelerde «Bunu ta-
- Film çekilirken artıstler. mvor musunuz?» diye müsabakalar 
-İşe onu biliyorum. va~r ya .. Biz de böyle bir müsabaka a· 
-Neyi ~ı1iyorsun?_ 

1 

1 çarı7_. Tanıvan b.ze yazar, biz de kim 
- Artistın ne oldugunu. oldui,unu öğrcniriz: 
-Peki arlist ne? - Pckı amma mü.sabakavı kazanana 
- Çikolatanın içinden çıkan kart. ne vereceğiz. 

2 - Ayın sarı renkte doğması, ya-

Bir balıktan 
Zehirlenme hatlisesi 
Ve bir teşekkür 

Renkli kemer vuıtasile 

3- Kavsi kuzah veya alaimi sema 
denilen renkli ıfık kemeri doğu tara
fında olursa yağmur beklenebilir. Batı 
da olursa şüphelidir. Eğer kemer ayın 
etrafına düşüyorsa lodoS\ esecektir. 
Tabii lodosun gözü de yaşlıdır. Kemer 
güneşin etrafına düşuyorsa hava vazi
yeti kestirilemez. 

Bulutlar vasıtasile 
4 - Batı ve güney taraflarında ha

vanın birdenbire kararması çok defa 
yağmur getirir. Ama bu her memle -
kette değişebilir. Köylüler kendi köy· 
lerindeki vaziyeti hep bilirler. Cümüt 
renkli. kenarları saçaklı bulutlar, hele 
birbiri üzerine yığılmış pamuk oağları 
gilii görünen (Kümülo - nembüs) bu· 
lutlar mutlaka yağmur getirir. Kış ma
vimtrak bulutlar hep kara gebedir. 

Rüı:gh vasdasile 

5 - Kapalı bir havada rüzgar es -
mesi yağmur getirebilir. Bulutların çok 
defa cenuptan timale gitmesi yahut 

( Devamı 12 inci sayfada ) 

Gölcük Tınaztepe gemisi telsiz Kç. 
zabiti Kemal Araza: 

Kart amma öyle tazeleri var kı oğlum - Hiç hava aiır. 
çikolata yesin göreyim diye can atı - - Münasip. 

Büyükada okuyucularımızdan Ş. 
Balkan ve Cemil, balıktan zehirlen
dikleıi sırada Adanın değerli poli~ 
memurlarından, hükümet doktoru 
Cel5.leddin ve Şinasi Bey ecumesin
den gördükleri yardıma teşekkür e· 
diyorlar. 

- Mevzuu bahsettiğiniz doktorun 
hakikaten ilimali sabit ise, bu ihmal 
ve lakaydiyi isbat edebil~k kabil 
ise derhal aleyhine bir dava açımz. 
Hadise Sıhhat Bakanlığını da 
alakadar eder. Kıymetli Sıhhiye Ve· 
kilimiz Dr. Refik bu acıklı hadıse ıle 
mutlak surette alakadar olacaktır. 

yorum. İşte bu müsabakayı böylece tertip 
- İşte o resimlerdekiler artisttir. O ettik! Biz doğruyu söyledik. Öteki ga

artistler sinema makinesinin karşısına zet-elerde böylece zaruret karşısında bu 
geçerler. Rol yaparlar. tarz müsabakaları yaptılar amma on-

- O da ne demek? lar bizim gibi doğruyu söylemediler. 
- Yani oynarlar? 
- Ay onlar oyuncu mu? 
-Oyuncu ya! 
-E sonra .. 
- Onlar oynarlarken ben yan lışla -

rını düzeltirdim. 
-Ya! 
- Demek sen yalnız karagöz aynat-

masını değil, karagö:dü aynatmasını da 
bilirmişsin. 

- Orada öğrendim. 
-Nerede? 
- Holivutta. Ve rejisör oldum. 
- Rejisör dediğin o mu? 
-0 ya! 
- Şimdi anladım. Amma inannıa • 

dım. 

-Niye? 
- Ben sen\ burada bilirdim. 
- inanciırmak için ne yapayım? 
- Burası mahkeme değil ki yemin 

edesin! 
-Yemin etmiye lüzum yok. Holi -

vudda reji örlük ederken çekilmiş bir 
resmimi versem. 

- İşte lJ zaman inanırım. 
- Al öyleyse. . 
Bir resmini verdi. Inandım. Okuyu· 

cularımın da inanmaları için resmi ga
,zeteye koyuyorum. 

M izah çı 

Polatlıda bir müsamel'e 
Ankara okuyucularımızdan M. 

Necmi, Polatlıda Çocuk Esirgeme 
Kurumu menfaatine Polatlı Halk 
Partisi temsil kolu tarafından veri • 
len temsilele muvaffak olan temsil 
kolunu ve Partiyi muvaffakiyetl~ • 
rinden dolayı tebrik etmektedır. 

Okuyucularnnın.n sorgularına 
cevaplarımız 

Ankara Hukuk Fakültesinde N. 
Şimşek: 

- Te~eccühlerinize teşekkür ede
riz. Arzularınızı yakın bir 7.amanda 
yerine getirrneğe çalışacağız. 

* Ankarada ilbay C. esnafından Ali 
Bozkurt: 

- Bu paraların Bitinya devrine 
ait olması muhtemeldir. Fakat ken· 
dileri görülmeden bir şey söylene .. 
mez. Çünkü taklitleri çoktur. Eğer 
hakiki ise müzeler idaresi bu para· 
(arın kıymetini söyliyecektir. Fakat 
kendilerini görmek şartile .. 

* Ankarada Yenidoğan mahalle • 
sinde Mehmet ve Fatmaya: 

- Eğer altı çocuğtınuz da ayni a -
tıadan ise, size ikramiye vermeleri 
lazım gelir. Maamafih bu mesc!e 
hakkında Sıhhat Veknletimn nazarı 
dikkatini celbedeceğiz. 
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Tarihi Tetkikler : 

Osmanlı tarihinin en 
• • • 

zengın vezırı 
~------- * • * --------· Çamaşınnda bit çıktığı için 1adrazam olabilen Rüatem Pa,anın mirası 
arasında bin kadar çiftlik, 476 su değirmeni, iki bin cübbe, beşyüz 
altın eğer, iki bin dokuz yüz muharebe ab, bin yük de para vardı 

Saltanat devrinde vali ve vezirlerin ı 
aylık ve yıllık gelirleri tam manasile 
muayyen değildi. Hele son zamanlara· 
kadar devletin muayyen bır bütçesı 
yoktu. Vali veya vezırler tayin olun -
duklanı vilflyetlerin geli.rbPrınL top · 
larlar; yalnız sefer zamanında orduya 
muayyen ınıktarda sipahi veya yaya 
askeri yetııştirmiye mecbuT tutulur • 
lnı·dı. Bununla beraber Mısır gibi çok 
zengin eyaletlerin gelirlerinden bir 
kı5mı devlet merkezme gönderilir ve 
bu para icaba göre sarfedilirdi. Sara · 
yın ve devlet merkezinın masrafları 
işte bu gibi başlıca vilayetlerden gelen 
paralaT, sancak beylerinin, yahut va • 
Jilerin (hediye) adı altında yo11adığı 
altınlar, hudut boylarındaki akınlarda 
alınan ganimet ve esirlerle temin edi • zere on sekız yıl veziriazamlık etti. 
lirdi. Gerek (Ali) ve gerek (Hadikatülvü ~ 

Saltanatın en parlak devirlerinde zera) sahibi (Osmaİı) ın nakline göre 
hudut boyundaki düşman devletlerin - padişah bu vezirini damat edinmek is
den, yahut memlcketimizde iktisadi 
imtiyazlar elde etmek istiyen krallık • tediği zaman bazı düşmanları: 
lardan gelen vergiler de mühimdi. - Onun bir kalçasında cüzzam var. 
Hatta bu gibi hallerde yalnız devlet Demişlerdi. 
değil, devlet işlerinde milhim rol ya : Cüzzamlı olanlarda bit bulunmadı -
pan vezirlere de para hediye edilmesı ğına dair itikat dalayısile haremden 
adetti bir adam Rüstem Paşanın hizmetine 

En küçük teferrüata kadar halkın gönderilmiş ve <>nun çamaşırında bit 
haklannı tayin eden kanunları olmıyan bulurtması üzerine damat edinilmesi
bir devlette, gelir ve masraflann da ne karar verilmiştir. Bu münasebetle 
pek değişik olacagı şüphesizdir. Bunun eski bir §air şunu yazmıştır: 

Içindir ki her hangi bir sancak beyliği- Olıcak . bu" kişinin bahtı kavi, talihi 
ne, yahut vilayete tayin edilen adamla · yar, 

onun yerine gelecek olan diğerlerinin Kehlesi dahi mahallinde onun 1~e 
servetleri arasında büyük farklar o - yarar. 
lurdu. Va1i veya sancak beyi insaflı 
bir adamsa az para toplıyabilirdi. Rü~
vct almasını, dalavereyi, zenginlerin 
mallannı müsadere etmeyi, halkı ez -
meyi bilen bir adamsa pek ço'k mal ve 
para sahibi olurdu. 

Bununla beraber vezirlerin veya 
beylerin toı:fiadıld'an bu servet her 
halde onun eviadına kalmazdı. Ölür 
ölmez devlet tarafından el konur, ha : 
zineye alınır ve bu işi yapanın insaf 
derecesine göre bir miktarının evlat · 
}arına bırakıldığı görülürdü. Devletin 
mkıntısını gidermek veya vezirin ki -
nini tatmin etmek için yoktan bir ba -
hane ile öldürülen zengin valiler veya 
sancak beyleri pek çoktur. 

Vezirler, öldükten sonra mallarının 
kendi çocuklarına kalmasını temin et
mek üzere bazı hilelere saparlardı. 
Bunların başlıcası vakıflar kurmaktı. 
Bir cami, bir çeşme, bir mescit vaptı · 
rılır ve sonra bunların masraflarını ko
rumak üzere hanlar, hamamlar, dük · 
kanlar da ınşa edilirdı. Varisler mü -
tevelli tayin olunurlar ve ha"lların, ha· 
mamlann gelirlerini serbestçe toplar, 
rahatça yerlerdi. Zira cami veya mcs • 
citlerin masrafları az olurdu. Böyle va
kıf malların gelirleri ve kendileri de 
hiç bir suretle devlet tarafından mü -
sadere olunamazdı. İstanbulun yarı • 
sından fazlasının bina, yahut zem:n 
ilibarile vakıf olması bu yüzdendir. 

Vezirler, miraslarını kurtannak için 
başka çarelere de baş vururlardı. Dev
lete büyük hizmetlerde bulunmuş olan 
Barbaros Hayreddm Paşanın mirası 

başlıca altmış bin altın ve iki bin kö -
leden ibaretti. Esirlerinden bin tane · 
sile altmış bin altının oğullarına kai -
masını temin için, vasiyetnamesincle, 
kölelerinden sekiz yüzünü padişaha. 
iki yüzünü sadrazam Rüstem Paşaya 
bırakmış, ayni zamanda Rüstem Pa -
şaya borç vermiş olduğu otuz bin al -
tım da bağışlamıştı. 

En meşhur amirallarrmızdan Kılıç 
Ali Paşa ı587 de doksan yaşında ol -
duğu halde öldüğü zaman (500,000) 
altın mirası çıkmış ve tamamile hazi -
neye alınmıştı. 
Osmanlı vezirleri arasında en büyük 

mirası bırakan, Rüstem Paşadır. Aslı 
(Hırvat) tır. Yakışıklı ve heybelli bir 
adamdı. Sarayda yetişti. Kanur.i Sü -
leymanın en sevdiği karısı Hurrem 
sultandan olan kızı Mihrimalı ile ev -
lenerek damat olmuştu. Bir defasında 
on iki ve bir defasında altı olmak ü • 

Peçeviye göre Osmanlı devletinde 
rüşvet usulünü koyan Rüstem Pa§adır. 
Lakin insaflı rüşvet ahrmış! Meseıa 
Mısır valiliği için ( 1 0,000) altın tayin 
etmiş ve diğerleri için de bir tarife 
yapmış. Vilayetlerin gelirlerini pek iyi 
bi1dığinden bunların da miktarlan in-
saflıymış. Çok gönderenler olursa bir 
kısmını geri yollarını§. Hatta devletin 
az varidatlı yerlerinden sayılan Er -
zurumdan, buranın beylerbeyi, beş b!n 
altınla bir cins at göndermiş te Rüs ~ 
tem Paşa atla üç bin altını almış, üst 

tarafını: 

- Ol mansıbm bundan ziyadeye 
tahammülü yoktur. 

Diyerek iade etm.i§: 
Öldüğü zaman bıraktığı mal ve pa · 

ra bizzat Sokullu Mehmet Paşa tara • 
fından yazdırılmış ve Türk tarihçileri 
buna dair malumatı o defterden almış
lardır. Okudukça insanı hayrete düşü
ren bu büyük servetin başlıcaları şun
lardır: 

Rumelide ve Anadoluda ( 1 000) ka· 
dar çiftlik, (476) su değirmeni, (2900) 
muharebe atı, ( 1160) deve, ( 780,000) 
tane bir veya bir kaç kuruşluk gümüş 
para, ( 1 70) köle, ( 130) u altın yal • 
dızh olmak üzere (8130) el yazması 
kur'anıkertim, (SOOO) muhtelif kitap, 
(80,000) tüibent, (5000) kürklü ve 
sırmalı kaftan, ( 1 ı 00) sırmalı külah, 
(2900) yük yün, (2000) cübbe, (2900) 
zırh, ( 1500) gümüşlü miğfer, (600) 
giimüş eğer, (500) altın eğer, ( 130) 
altın özengi, (860) altın kabzalı kılıç, 

(1000) gümü~Lu mızrak, (33) elmas 
ve yakut gibi mücevher, (70,000) al -
tın (ı 000) yük kadar ham ve işlenmiş 
gümüş külçesi. .. 

Hammer tarihine göre Rüstem Pa • 
sanın sarayında bulunan para bin yük· 
tü. O vakit yüz milyon kuruş, yahut 
iki milyon altın demektir. Bugün için 
yirmi milyan liradan çok tutar. 
Hayır yapmasını seven bir adammış. 

Ağzından her çıkan söz mutlaka bir e
mir olurmuş. Hiç gülmezmiş ve bu yüz. 
den zamanın şairleri onun hakkında 
hicviyeler yazmışlar. 

Uzunçarşıdaki Rüstem paşa camii o
nun ölmünden sonra vasiyeti üzeri -
ne yapılmıştır. Mimar Sinanın eser -
lerinden olan bu camiin alt katı dük -
kan~arlıa dc~udur. BUtü,r\ duvarlan 
çinilerle kaplanmıştır ve pek muhte -
şemdir. 

Turan Can 
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Göz hapaklarının boyanması 
... 

Boyanış şekline göre 
yüzün manası değişir 

Önce göz kapaklarınızı boyarnakla 
yüzünüze nasıl bir mana vermek, ne 
gibi bir değişiklik yapmak istediğinizi 
kararlaştırınalısınız. Sonra bu manayı 
veya değişikliği temin edecek §ekli tes
bit etmelisiniz. Daha sonra da elleri • 
nizi bu boyarnayı icap ettiği gibi yap
mıya ahştırmalısınız. 

Bu üç şeyden birinde tereddüdünüz 

.--

he yok ki burada da şahsi zevk büyük 
bir rol oynar. Fakat bu zevke yardımcı 
olabilecek bazı esaslar da var, tabit. 
Bınilan okuyucularuna meşhur mak~ 
yaj mütehassıslarının birinin ağzından 
dinietmeyi enteresan buldum. 

Soldaki resimde: Bütün göz kapağı 
boyunca çok dar bir gölge ferldi ge • 
çirmek yüze tatlı, hülyalı bir mana ve-

varsa, seçtiğiniz şeklin yüzünüze gi • rir. 

deceğine, yahut ellerinizin mahareti • Sağdaki resimde: Burnun hemen iki 
ne güvenemiyorsanız bu işe girişmek- yanından başlıyarak göz kapağının or
te biraz daha sabırlı olmalı, .iyice ha - tasına kadar kaşla göz arasını şakul1 

zırlanıp sonra tatbik etmelisiniz. Çün- bir ~ekilde boyamak yüzü esrarlı gös
kü tesadüfe bağlı bir göz boyama dai- terir. Bu tarz aYni zamanda yüzü bey· 
ma beklenenin aksini verir. z!le§tirir. 

Bütün güzelliğe ait geylef gibi şüp- Bunların dışında çıkık gözlere mah· 

Şık bir tuvafet modeli 

Siyah dantelden akşam tuvaleti. Yakasındaki çiçekle sentür kırmızı ka -
difedendir. Genç bayanlara çok yaraşan, sade ve şık bir tuvalettir .. 

aus bir tarz daha var: Bıri ka§tn he:al~ . ~ 

altından, bir de gözün hemen üze~~ 
8 

den bütün göz boyunca dar birer golg
11 

teridi geçirip bunların arasmda ıtal~ı 
göz kapağını hiç boyama.mak. Bu, ~o~ 
kapağını hafifçe ~i.§kin göstererek g 
zün fazla çıkıklığını gizler. .......... ................................................... 
Qtraz da yeme/ı _j 

Sebze çorbası 1 
Çorba muhakkak ki baş yeıneltitı'~ 

Bizde ekseriyetle birkaç nevi çorba ~t 
parlar. Fakat başka memleketlerde İ~r. 
balar çok muhtelü şekillerde yapıde' 
Hemen her yemekte yenen çorba.~ı Jl'l' 
ğişik değişik çeşitlerde yapmak 1uzu ~· 
ludur. Çünkü ayni çeşit çorbadan çsı' 
buk bıkılır. Bugün size sebze çorbll bıl 
nın nasıl yapılacağını tar.if edeyim• l<o
çorba çok lezzetli ve yapılması da 

~~~ - ~ 
Bir tencereye iki yemek k~şıg~ 5 :ı-e-1 

yağ koyup iyice kızdırınız. Bır ~ok ~ 
revizle, biraz maydanoz~ .bir s~g~n ı3J, 
bir tane patates soyup dilimleyınıı. 

11 
"' 

kızgın yağın içine atınız. Biraz kB 
9 

-

rulduktan sonra içine bir parça un ~9t 
hnız. Un helva gibi ~ararıncıya k.~9\", 
çeviriniz. Lazım oldugu kadar su ı 
ediniz. Tuz, biber atınız, pişiriniz. ıı • 

Alelade su yerine et suyu da kOTl bıı 
labilir. Ve daha iyi olur. Bazıları 1,.. 
çorbaya bir baş ta pırasa koyarlar. 
kat herkes hoşlanmaz. 

*** 
Soslu karnıbahar 

tıı" 
Karnıbaharı hiç parçalamadarı ter 

lu suda kaynatmalı. Yumuşayınca !a sA 
ten indirmeli. Bütün olarak tabag 
lıp üstüne şu sosu dökmeli. ı:ııJ 

Bir yemek kaşığı yağda bir Y~e }'l' 
kaşığı unu karıştırarak yavaş ateŞ dal'· 
zartınız. Un kokusu geçinciye ka ı v' 

Buna bir fincan süt ile biraz ttl·elC
kırmızı biber, bir fincan da e\~ }'l; 
kaynattığınız karnıbaharın suytl~ce _, 
tıştırınız. Ateşin üzerinde iken. ı~ 1 e i~ 
rıştırıp biraz sonra indiriniz. Jçırı Iirt# 
üç yumurtanın sarısını ve yarı~ab!.l, 
nun suyunu ilave edini:· B~nu döl<ii • 
aldığınız karnıbaharın uzerıne 

.. şe ' nuz. . •. iz 
Limonun miktarını istedıgırı 

kilde azaltıp çoğaltabilirsiniz. 



9 Mart 

H er devirde üzerine beteriyelin ala 

kasını pddetle çeken en mühim 
:Ünya tchirlerinden biri de lstanbuldur. 

u alaka muhteUf membalardan kuvvet 
:lmakla beraber daima ayni ehemmiyetle 

endini gösterir. İstanbul ilmi; her duya
~~n tecessüsünü tahrik etmi~ anlamak ve 
~grenmek ihtiyacını tdk.in etmiştir. İııtan 
h ul. bu alakaya cidden layik, sonsuz bir 

YAZAN: 

ı qrwiul1Pt 1)).~ ı 
!ıstanbul Vali ve Belediye Reisi 1 

azı nedir. 
Bu değer nereden geliyor} dünyanın gözlerini hayret ve takdır ile ka-

Sunlin cevabını verirken politika mev- maııtıran Ayasofya yer yüzünde en eski 
~lannı bir tarafa bırakınağı tercih edece- .Hıristiyan katedrali olarak bu de,•rin mah 
lıı. M k sulüdür. a aadımız seyahat psikolojisi bakı-
tnından İstanbulun ehemıniyetini izah et- Bizans saltanatının devamınca İstanbul 
tnekti' B k.:J!_.:ı vrai b' devir devir geniclemi", büyümü,~. yüksek r. u ta UU"Ue cog i vaziyet ta ıat, "' ,.. 
t~rihin ihatuına eirdiği elindenberi üze- bilgi ve zevklerin ilhamile mensup oldu• 
tinde '- ) d · 1 ğu devir medeniyetinin en güzel örnekleri 
%. ~uru an me eruyet erin üat üste yı-
"'lan ve 1 k k ı· ni vermiıı ve zaman zaman da riva men-yanyana sıra anan pe ıymet ı • ~ar lbaldyesi baohca mevzulcmmw te§• .faat, taassup ve dar siyaset düşUncelerin-

ıl edecektir. • ~en doğan beşeri delaletin en kötü tezB-

TARIHE BIR BA Ş hüratına sahne olarak yerli halk ve yaban KI cılar tarafından yıkılmış, yakılmı~. çalın -

1-:lahzamızı harekete getirmek için ls - mı§: bir çok kıymetli eserler tahrip edil

~n~ulun tarihine pek hafif bir teması (ai- miştir. 
eaı:ı bulmuyorum: Bu med ve ceain plançoı:ıu yine biiyiik 

Malumdur ki lstanbulun doğuşunu mü- ve çok zengin bir miraala kapanmıc.tır. 
\>er 'hi ,. rı er miladın 330 uncu yılından sa- Roma, Bizans, LAtin, Ceneviz. Venedik ve 
hrlnr. Konatantİn burasını o sırada zap- Arap eserleri olarak ikinci asırdan on be-
tetrnit teh k d' · · · · · F k · k . • re en ı ısmını "f'ermıştır. a at §ınci asra adar her devre ait yirmiyi ge-
tanhin ıtıgv ı b' d h il ·ı . .. . b ue a a (!n erını gosterı- ~en ma et birçok sütunlar, su kemerleri, 
)'or M'IA · ı altan 9 - J O asır evvel menşeleri ııarnıçlar, surlar, saraylar bakayası, ipod • 
\>e h" · l uvıyetleri henüz aniapimıyan Lygos- romdan bazı parçalar, kuleler ve ilah, kıv 
ar balıkçılık makaadile Haliç ile Marmara metli bir hazine teşkil eder. • 
lluı b. ı . .. . ..had 1 . o 1 d ır e,u&l a yer efllllşteıdi. On- T RKLER STANBULDA 
1 

an aonra birkaç asır bu ufukları yine sü 
&Gt ve • L 1 d Artık ibda kabiliyeti sönen ve hayati-

rusyanın ~a ın per ai örter. 
ı. Miliittan evvel 660 yılına doğru yeni yeti kalmayan Bizanslıların elinden on be-
011' y d L L Jinci asrın ortalarında Türkler lstanbulu 
ı . Ur ~urma~ aayeaile Atina civarında 
c&ın M alıyor. . egare tehrinden kalkan bir muha-\r kafileadi (Byza•) adında bir başbuğun Dinrnek hilmiyen bir yübelme şevk ve 
lımandası altında Şimale doiru ileriiye _ neş' esi içinde el koydukları günden başla-

ttk 11 • yarak Osmanlıların inhiıat devirlerine ka-
erne enne uyııun bul<lukları lygosu 

la'bt ·ı k d 1 dar şehrin bünyesine o kadar canlı mede-
ı e uman an arının ismini şehre izafe 

ettni•l d' (B ) 1 b ı b ,niyet abideleri kurmuc:lar, üzerine kendı' ,.. er ır. yzance iami atan u a u y 

tadan iilem olmuştur. Müittan sonra ikin- varlıklarından o derece kuvvetli ve çok 
c:i asrı ) d R ht b 1 değerli damgalar vurmuşlardır ki bu ...,.ün 
d n son ann a oma ar ura ara ka- ., 
~r ta1ıyorlar. lmparator Semtime _ Se- ,umuç:ı.iyet itibarile ilk bakışta Istanbul ta-

"dere tehri zabt ve tahrip, sonra da yeniden marneo bir Türk şehri manzarasını almıt-
aha " ] · ed' B d .tır. Saym pek uzun sürecek olan camiler, J guze ınta ıyor. un an itibaren 

•tanbul büyük bir medeniyetin beşiği ol'-' ,çeşmeler, su yoJlan, su kemerleri, su bent 
tak ink' f 1 · • ,leri, çarşılar, hamamlar, hanlar, saraylar, 
d .. ıta yo una aınyor, ve asıl tarihi 

egerini kazanınağa batlıyor. Saraybur _ .mezarlar, kaleler, medreseler, muzeler şek 
tıunda ya 1 b" .. ._ "h' k Ünde Türk. inşa dehasının verdiği örnekll'!r k pı an uyu~ aurun mu ım ısmı 

ır tiyatronun temelleri ve intasına Speti: ve şaheserler sayı ve kıymet bakımından 
hı~ - S • ~ .. b 1 d v . d Bizans esecrlerile muvaffak bir rekabl'!t ha 

evc:re ın a~ a ıgı ıpo romun bazı 
llarçla 'k' · d L lindedir. M üzelerin pek büyük kıymetı' u". 

n ı ıncı asır an ~almıttır. 
Bü "k K · L h zerinde bilhassa dumıak pek yerinde bir 

ti 
yU onatantın artı~ fe ri zaptelmiş 

r J hareket olur. 
b.' Podromu tamamlıyor, Çenberlita§, oınbir d' ._ Sa b Bütün bu söylediklerimden maksat ls-
ı ıre~. ray urnundan Etyemeze b l k ~ada d .tan u un tarihini yapma· ve üzerinden ge 
t ~ ~ r evam eden surlar dördüncü asrın llct)a ,_ d çen medeniyetleri mükayeııe etmek değil-

ayada uran kıymetli eserleridir. Bu 1 
•urlann u"'"er" d K t t' . b" "k b' dir. Hedefim stanbulun eski ve çok krv-
,1 

... ın e on5 an ının; U)U ır " ay b metli eserler bakımından ne azametli bir 

lı ı ın aşında yürürken elindeki yalın kı ç a h" yekuna sahip olduğunu tebarüz ettirmek 
. ~e ır hududunu naaıl i~aret ve tayin eıtı~: · h . . lir. Bunun misline hiç bir yerde tecadu"f 
... nın ayalinı sezmek mümkündür. 0" d edilemiycceğini söylemek miibalnğ"lı bir 

or Üncü asrın sonlarında bityük Ro-
hıa irna t 

1 
v 'ki 

1 
iddia olmaz sanırım. 

'· ra or ugu ı ye ayrı ıyor, artık Sar .. . . . . .:ı Ro . V "' • Bunyesını teşkıl eden her zerrc~sınde 0 _ 

ı ma ımparatorlugu, payİtahtı İstanbul tu 1 k •d' t 'h' · b .. d oarak .. 'll .. . . z asır ı ya ı arı ının ugusunu a ını 
.,., rnustakı en teessus etmı:ıtır. Ilk im- ad t ff'' 1 k .. k" d'' ş h ... arator A . .. A ım ene us e me· muın un ur. e ı in 
linde rcadıus, bugun aksarnı enkaz ha- ııoknklarında, eserlerinde insan ruhunun ve 

mevcut bulunan dünyanın en büyük h · · · · · k" .. h .. ] ~fer 1~ k . ayatıyetının ıyı ve otu er tur ü tecelli-
l'ıaı ha~ ını kuruyor. Beşınci asrın. Hk yn yatı bir tayf halinde dolaşıyor gibi aeı:ilir. 
lahit 1 mevcut meşhur eurların ınşasına Büyük insan başarılarının taşırdığı iftihar 
liıri .o ınuttur. Bu devrede putperestlikle ve saadet avazeleri büyük zafer alayları· 
ı .. sbtıynnlığın nüfuz ve galebe mücadele- nın magvrur tantanası ihtilallerin kıtall · 
... rı a 1 H . . , • erın 
la 1 ar. ınstıyanlık galebe çalmış, Bi- kanlı çığlığı, medeniyetlerin çökmesind 

na ka k . B' en lihnı· .r~ ten, ızanıı medeniyeti Roma ,Yükselen ynslı hıçkırık ve her nevi haynt 
Yetını ta · t'hl"f · · B k dan mamen ıs ı a etmıştır. un- ~ıev ve neş' esinin kıvrak kahkahaları ta-

ı.. sonra §ehri aüsle b" "k Ab'd 1 'h' d ) rtırj . yen uyu a ı e er n ın erin deh izinden kulaklarınızın içine 
Bityan m d . t' . . . 1 d tna'b e eruye ının tesın n tın a akıyor sanırsınız. Tesisleri, mensup old v 
etler oekl' d ll' d' B ugu tin] ın e tece ı e ıyor. aşta Lii- devirlerin vasıtnlarına göre pek kısa zn • 

er olarak k' · til•t k" .. .. kl tine v es ı ıs a ann otu orne · e- manlara sığdırılmış olan eserlerin a:..ame-
• ragmen T" ki · k d' · 'h · · ıle h~ı- . ur enn ·a ırşınas ı tımarnı tı karşısında insan iradesinin muvaffakı • 

n a ılk mamuriyetini saklayan ve bütün yet uğurunda yarattığı ilahi hamleleri fikir 
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)erin, zevklerin ve san'atın yükselme cüm
bütü. ruhunuzun içinde asil ineanlık zevk
lerini oktayan bir melek kanadı olur. Bu 
suretle kendi ferdi vartığınızı asırların eze 
liyeline bağlamış, tarihin 3000 yıllık seyri 
ni yaşamıt olursunuz. 

ATATORK DEVRINDE 
Bütün bunlarla beraber günün tarihi, 

dikkatinizi ve heyecanınızı kendi cazibesi
ne çekmiştir. On yedi yıldanberi Türkiye
nin göklerinde hakiki bir güneş gibi yük
selen Atatürkü n: Osmanlı imparatorluğu
ile birlikte devriimiş bir memleketi; heybet 
li sayhai ikazile ayağa kaldırınasında ve 
ölüm döşeğindeki koca bir milleti ruhu
nun membaındaki tükenmez irade kuvvt:
tile dip diri yeniden hayata vermesindeki 
ilahi kudreti; deha ve tükenmez metaneti
le tek bir neslin mahdut varlığı içinde de
virler yıkıp devirler yaratan ihtişam ve aza 
meti, ölmü:ı sanılan bir milletin mezar ta· 
şı altından yeni bir medeniyetin yüksek ka 
demelerine atılmasındaki ulvi hamleyı Js
tanbulda da vuzuhla görecek ve takdir fır
satını bulacaksınız. 

ISTANBULUN GüZELLIGI 
Fakat İstanbulun cazibesi, serveti bu say 

dıklarımla bitmez, ancak başlamış olur. Bu 
rada tabiatın cömert eli güzellik içinde in
san ruhunu mest ve mebhut edecek bedin
lar yaratmakta muhakkak israf etmiştir. I
şık, renk, şekil, havada, suda, toprakta ay 
Tl ayrı ve hep beraber öyle bir ahenk için
de imtizaç etmektedir ki bunu tasvir ede
cek belagat yoktur. Bu ilahi güzelliğin eLe 
,di akislerini her yerde bulacaksınız. Ebe
di güzel boııforun derin, hülyalı akışına ba 
kınız. Bu denizden nehrin veya nehir d~ni 
zinin bütün görülmemi§ cilveleri, bazan 
berak duru yeşil, kah koyu, derin lacivert 
renklerinin hibe heyecan, akla durgun -
luk veren ihtişamında bulacaksınız. Meh
taplı gecelerinin rüyası bütün hayatınızı 
dolduracaktır. Öyle guruplan vardır ki 0 • 

nun müvacehesinde dil tutulur, aöz bir ifa 
de vasıtası değildir. Ruhların çılgın tahas
süsatı size kanamadığınız zevklerin heye
canını sunar, bilhassa gurupla beraber ve 
gurubu müteakıp İ!!ltanbulun (Silhovette) 
i görmiyenlerin tahayyül edemiyecekleri 
bir güzellik ve temaşası zevkine doyulmı
yan ruhani bir leı.zettir. Fakat daha ne ka 
dar sayayım; Sarayburnu, Üsküdar, Cihan
gir, Yıldız, Çamlıcn, Haliç, Kalamış, Mo
da, Adalar ilah ... ve ilah .. bunlar biri biri 
le güzellik yarışına çıkmış, bir tanesi her 
hangi bir şehre ziynet ve kıymet verecek 
değerde pırlantalardır. Yaz rüzglhlarınm 

Jetafe-ti ve giineo;inin feyz.i cana can katar. 
Plajlan hele Floryası bir nete ve sıhhat 
kaynağıdır. 

Bana lutfen itimat buyurunuz. Kelime
nin bütün manasite Istanbul hakikaten bir 
hazindir. \'e sanki tabiat diinya yüzünde 
onun başka bir eşini ve örneğini gözlerden 
kıskanmıştır. Bu güzellik içinde coğrafi 
,mevkiinin hususiyeti de A§ikardır. Garbi!l 
şarka, Şıırkın garba açılmış bu penceresin 
den bir darbei nazarla hem Asyayı, hem 
Avrupayı temaşa etmek, bir ayağınız Av 
rupada iken ötekini Asyaya '".atmak gibi 
tanınmamı;ı haziann işinası olursunuz. An 
cak ııöz ve kulak: bu eserler le onları yara
tan milletierin ruhunu ve tabiatın güzellik 
nümayişini tanımak iştiyakında bulunan 
insan vicdan ve izanına, vuzuhln telkin et 
;rnek kilayetine malik değildir. Her fıbide 
büyük bir hadisenin veya tahassüsün mn
,kcsi ve manasını büny~sinden taşıran can
Jı bir tarihidir. Kitap sahilelerindeki tarih 
,tek başına öğretme kıymetini, ancak yaz-

Sayfa 9 

Sanayi bahisleri : 

Çe ik saniyiinin millet er 
için büyük ehemmiyeti 

* * * -----------Karabük çeli~ fabrikalannın tesisi münasebetile bu nevi sanayiin 
tarihini tetkık edecek olursak görürüz ki lngiitereyi Ingiltere 
yapan , Almanyayı 1anayice Ingiltere dereceline çıkaran hep 

kömür madenieri ve çelik sanayüdir 

. İsmet İnönü hükumetinin rnemleketi 
sanayileştirme yolrmdak.i gayretlerinin 
en mühimlerinden biri, hatta birincisi J 
bu defa (Karabük) te tesisine teşeb
büs edillUi§ olan çelik fabrikalarıdır. ı 

Hükfunetin bu bapta asıl muvaffakı
yeti, bu çok rnühim işi bir İngiliz gru
puna yaptırmak imkanını ternin etmiş 
olmasıdır. 

İngilizler, hatta bugün bile çelik sa
nayiinde dünyanın birinci milleti ad
dolunabilirler. 

(Hatta bugün bile) diyoruz, çünkü 
,çelik sanayiinde bugün İngiltere ile 
boy ölçüşen yeni milletler yetişmiştir, 
ki bunlar da evvela Almanya, sonra A
merika, daha sonra da Japonyadır. 

Zaten Almanyayı da bugün dünya
nın en kuvvetli sanayi memleketlerin
den biri haline getiren hep çelik sana-
5•iidir. 

Bir memleketin çelik sanayiinde kuv 
vetli bir mevki sahibi olması için ise 
iki büyük tabii membaa malik bulun
ması Uı.zımdır, ki bunlar da kömür ve 
demir madenleridir. 

İngiliz çelik fabrikalarından 
birinin içi 

İngiltere adası, birçok cihetten tabi
atm Jfıtuflarından mahrum olmakla tabii birçok zenginlikleri arasında bırl 
beraber birkaç mühim nimetine de nail de kömür ve demir madeni hazinelerlıj 
bulunmaktadır ki bunlar da toprakla- .ne malik bulunmuş olması bizim için 
rında kömür ve dernırin pek mebzul ,hakikaten büyük bir nimettir. Vakıa. 
olmasıdır. İngiltere bu mebzuliyet sa- ,bu nimetten istifade etmeksizin bi~· 
yesindedir ki on dokuzuncu asrın nısfı- çok geri kaldık, çok zaman kaybettik.' 
na doğru sanayün her sahasında maki ,Fakat son bir asır zarfında AvrupanınJ 
nceilik teessüs ve taammüme başladık ,Türklere karşı reva gördüğü bin türlü: 
tan sonra memleketine tabiatın bah- tazyikler ve itisafat karşısında memle-' 
şettiği demir ve kömür hazinelerinden ketimizde çelik sanayü gibi muazzam sa. 
istifndeye koyulmuş ve makine ima- ,nayi değil, hatta bir dikiş iğnesi fabri, 
linde dünyanın birinci memleketi .irnti kası tesisine bile imkan olamıyacağı ta.4_ 
yazını ihraz ederek bu imtiyaz sayesin bii idi. Nihayet cumhuriyet hüklımeti,; 
de yarım asırdan fazladır iktısat saha- ,vakti merhunu gelince bu sahada da: 
sında gene cihana hükümranlık etmek ileri atılmak gayret ve dirayetini gös· 
payesini ihraz etmiştir. termiş bulunuyor. 

Almanyaya gelince, bu memleketin Yukarıda da söylediğimiz gibi bu 
toprakla:ında da kömür ve demir ma- mühim teşebbüste en ziyade sevini.le· 
denleri Ingiltere derecesinde bol olma cek ve ümide düşülecek cihet ise, çe
sına rağmen Almanlar 1670 senesine lik fabrikalanmızın tesisinin İngilizle. 
kadar bu madenlcrö.en istifadeyi dü - re havale edil~ olmasıdır. 
,şünmemişlerdir. İngilizler, siyasi meselelcrde belkJ 

Fakat 1670 - 1871 harbinde Alman- yalnız kendi menfaatlerini düşüntlr bir; 
lar Fransızları ezerek muzaffer olduk millettirler. Fakat iktısat ve sanayi sa
.tan ve onlardan beş milyar tazminat hasında giriştikleri işlerdeki ciddiyet 
aldıktan sonra bu zaferin verdiği şevk leri ve dürüstlükleri de gene di.lnya
xe neşe ile memlekettc çelik sanayiini 11ın malumudur. Bu itibarla (Karabük) 
tevsie başlamışlar \'e 30 ila 3S sene zar teki çelik fabrikalarını tesise başlamış 
fında ingiltere derecesine vasıl olmuş- olan İngiliz grupunun bu i~i, taahhüt 
lardır. ettiği müddet ve şekilde intaç edeceği· 

O derecede ki 1914 de harbi umumi ne kat'i nazarla bakabiliriz. 
zuhur etmemiş olsaydı da, Almanya Çelik sanayii mernleketimizde bihak 
mesela daha beş sene fırsat bulsaydı, kın teessüs ve inkişaf ederse, Türkiye 
Alman milleti topraklarındaki demir Şarki Avrupanın en rnühim sanayi

1 

ve kömür sayesinde çelik sanayiinin her memleketlerinden biri derecesine çıka' 
sahasında İngiltereyi geçecek, Alman bilir. Bizde amelee ücretleri, Almanya 
zırhlıları adet ve kıyrnet itibarile İn- ve ingiltereye nisbetle çok ucuz oldu
giliz harp gemilerine tefevvuk edecek- ğu gibı kömür ve demir madenierimiz 
lerdi. Zaten 1914 de İngiltereyi de, Al de mebzul ve bereketli olduk1arından, 
manyaya karşı ilan harbe sevkeden baş ikhsat ve ticaret kaidelerine hakkiyle 
lıca sebep, hiç şüphesiz Almanların İn ,riayet ederek fabrikalarımızı işletecek 
giliz sanayiine nihayet bu tefevvuku olursak mesela Romanya, Bulgaristan, 
ihtimali ve tehlikesi teşkil eylemiştir. ı hatta Yur,oslavya ve Yunanistan gibi 

'l'iirkiyeye gelince, memleketimiı.in (D~vamı 11 inci sayfada) 

dıklarının bu günkü hayatta izi knlmamış 
olmasına veya kalan kısımlardan doğru -
dan doğruya mima çıkarmak zorluğuna 

borçludur. Eğer bu hadiselerin izleri eser
leri ve hele ruhları ha'a yaşıyorBa kıymet 
ve siklet merkezleri bütün kuvvetilc bun
ları taşıyan toprak parçasına intikal eder. 
Işte İııtanbul bu ıoırra ermiıı şehirlerden bi

ridir. Bütün bu zevkterin heyecanını tata
biirnek için onu görmeli, yaşamalı ve bir 
aşk gibi bizzat yaşamalıdır. Bu günkü kon 
forlu nakil vasıtalarının zaman ve me!!lafe 
ınefhumunu hertaraf ettiği bu devirde dün 
ya tarihinin büyük devirleri kendisinden 
ayrılıp kendisinde teliiki ettiği ınuci:ı:eler 

şehrini yüksek bt" eri himmetine taalllık e· 
den muazzam eserleri, ilahi kuvvetlerin cü 
şu huruş ile yarattığı tabii güzelliği, geniş 

bir misafirperverliğin sakin ve gösteri siz 
deraguşu içinde temaşa etmek katiarımağa 
değer bir zahmettir . 

Okuyucularıma karşı dürüst kalmak i
çin hemen ilave ed~)im ki, şehir dahili 
yollar şimdiki hRlde size alıştığınız lconfo

ru maalesef veremez. Bunların pek ) n kın 
da tanzimi mukarrerdir. Cihan edebiyatın• 
da İstanbul (Dünya nıelikesi) olmuştur. 
Atatürk devri onun bu vasfını koru) ac~k 
ve ebedile~tirecektir. 

( Finaudııl Tinıca) 



10 Sayfa 

"'tı Esasiye Kan f Adli tıb işlerinde 
U Mühim bir sahtekarlılı 

Millet Meclisinde kanunun bazı maddelerinin tadili 
etrafında yapılan m:: zakereleri aynen neşrediyoruz 

- 6 - [*) 
Şimdi Halll Mente§enin teknik olarak bab- şlt Çe§it teşekküller nrdır. Son zamanlarda 

settıklerı noktalara gelelim. Liberal propa. - sol fikirlerin müşterek çalışmalan lçln ya
paganda Türkiyede yapıtnuyacak mı? Encü- pılan ve halk cephcleri diye 1simlenen bir 
cümen ba.§kanı benim de dahil oldutum en- takım siyasal kurumlara rastlarız. Bunlarla 
cümen arkndaşlarımız namına cevabımı- bizim halkçılık telD.kklmizln münasebetl yok
zı verdi. Ben bu Izahata biraz daha şümut tur. Bu kelimenin aslı iniolabın 1lk günlertn
vermek isterim. de partlye ad olarak alınmıştı. Büyük Şef 

Yenı hükümler anayasaya geçerken bun- llsanı ne daha o zaman yapılmış olan halk
ların manalarını uzun uzun metne sokmıya çılık tartfi parti proğtamında kemalini bul
kanunun konstrü.ksiyonu ltlb:ırUe tmkA.n muştur. Bu vasıf :rurdu imtiyaz lddlalnrın
yoktur. Fakat bir nokta pek açıktır ki, şim- dan ve sınıf kavgalarından koruyan büyük 
diye kadar ana kanunun temelini teşkil et- ehemmlyeti halzdlr. 
miş olan Cumhuriyetçilik aleyhine yurt için- Sonra lftik ve ink.ıUI.pçı telAkldler. 
de hiç kimsenın hiç bir faaliyette bulunma- Arkadaşlar, IMk telft.kklslnln de yalnız na
sı catz olm~ &Ibi şimdiden sonra da Cum- zarl hayatta detfl, bUhassa tatbiki sahada 
hurlyetçllilln nakızı olan saltanat lehine bir da Türkiyede olan derinlik ve samim111k ile 
ho.reket; hiç blr kimseden bir hareket s:Ld.ır tatbik ed.Udi~l yer dünyada yok deneblllr. 
olnmıyacağı gibi, TeşkllAb Esasiyenin umu- LAisizm! 1llm ve polltıka mevzuu olarak Ilk 
mi bünyesinin teyidatı aıtında olarak milli- telaffuz eden insan kütleleri bunların bugün
yetçlllğin nakızı olan beynelmllelcllik ve halk- kü Devlet şekllleri içinde blle bizde oldu~ 
çılık nakızı olan 1mtlyazcılık veya sınıfcılıt kadar ıncelik ve clddlyetle takip edlldl~ yer 
ve devletçlll~n nakızı olan liberalUk, lMkli- yoktur. Bu methumlann blztm tatbik şekU
ğin nakızı olan klerlkalllk ve lnkıllipçılıtın mizdeki esas manalan da cene parti prog
nakızı olan irtlca lehinde hiç bir :faaliyet ramımızda açıkça yazılıdır. 
yapılamıyacaktır. 

Halk Partisi ve O&vlet 
Dikkat huyurulmuştur lt1 Devlete vasıt ola

cak yeni hükilmlerln mfınalarını izah ede -
bUmek tçln hep Parti Programından yardım 

Bu ~sasların Kamutayca ka.bulünden sonra 
memleketin sosyal, kültürel ve siyasal hiç bir 
sahasında ne tek adamın ne de cemiyet ha· 
linde herhangi telkin veya teşebbüs hnlln
de hiç kimse katiyen faaliyet ita ederniye-

kı dir ~- esi ri 1~ 1 ) alıyorum. Bunun sebebi açıktır. c. H. Partisl ce cr . \-"U .. vo s e .n .. ış ar 
Bir Ana asa Kanununa madde konurken yenı Devletin fikir ve poll~.lka kayna~ıdır. 

yazılan a:a hükümlertn mlinalannı uzun ı Parti liberal devletlerde gorülen bir çok par
m:un izah, tetsır edJcl sözler UAvesfne lmkA.n tilerden biri de~ild.!r. Yeni Devletin ha~atı 
olmadığını ııöylemlştlm. Fakat Knmut.ay hu- boyunca derin tecrubelerle pişmlt olnn, bun-

d ı k k al_.. k1 b k yesinden her zaman Devlete esaslar vermlt-zurun a yapıaca onutm ....... ır u e-
lim ı ı "-ala b"tü hal~ ta f d tır. Bu sebeple devlet vasınannın antaşılma-e er n mau rını u n .. ra ın an - .. l"k d 1 b .. k-
blltfin tatbik edicller tarafından anla,şılma- sı için butün a "' a ar ar ugun u Parti 
sını kolaylaştırır. Bu ltibarla bu Izahlar üze- Programından istifade edeceklerdir. 
rinde mfisaadenizle bir u fazla duraca~m. Bu de~işme te,ebbüsünün ehemmıyeUni 

Biz Cumhuriyetçiyiz 
Arkaclaşlar, biz Cumbu:rl,yet.çlylz diyoruz. 

Cumhuriyet Türkiyenin d~lışmez Devlet 
şeklidir diye Ana Kanuna hüküm koymuşuz. 
Fakat CumhurtyeUn bizde tatbik edilen tar
zından başka çeşldU nevUert de vardır. 

Siyası vahdet 
Türkiye öyle bir Cumhuriyettir kl bu olmdi

ye kadar Ana Yasaya girmemiş olan ve bu
gün g!recek olan diğer bet vasıf lle beraber 
bir siyasi 'f'8.hdet teşkil eder. MeselA Amerika 
da bir cumhurlycttir. Fakat idaresi 1tlbarUe 
büsbütün başka esaslara dayanır. Frama da 
blr cumhurtyettlr. Fakat tam ltberal blr cum
hurtyct.tir Nihayet Müttehit ŞuralELr Sovyet 
Rusya da bir cmnhurtyetUr. Fakat sınıf hl
kfmlyetlne dayanan büsbütün başka şekli 
ve mfuuıda bir cumhurlyettir. 

O hnlde Türk Teşkilatı Esasiye Kanunun
da Türkiyenın yalnız cumhuriyette ldııre e
cHldlğlni ve Türkiyenın yalnız cumhurtyet
çl old~unu ltade etmekle bugün llerlernil 
ve Inceleşmiş olan siyasal methumların an
laşılması alanmda klifl blr vuzuh yapmlf 
olur muyuz? (Hayır scslerll. 

O halde bunu herkesin müıştereken ve de
rinden anlamasına lmkln verecek bir vuzuh
la belirtmek gerektlr. İ4te bu altı n..srın yan
yana blzlm cumhuriyetımizin farıt vasfı ve 
esaslan olarak kanunda. zikredllmesı elzem
dir. 

Sonra arkadaşımız bilhassa bir noktaVl 
Ifade etiller ve dedller ki: · 

anlamak için söylemeyi lüzumlu gördütüm 
bir noktayı daha tebarüz ettlrmelt istertm. 
Arkadaşlar, müstakil Devlet ve müstakU mil
let olmak gibi bir ülvi dava n.rdır. Müstaldl 
devlet ve mlllet olmak yalnız §U kadar bin 
kllometre murabbaı toprağın üstünde şu ka
dar milyon halkın kayıtsız ve §artsız yaşayıp 
ekonomik sosyal Te siyasal sahada çalışması 
mnnasına gelmez. Bilhassa bir milletin ve bir 
DevleUn tam müstaldl bir devlet ve mlllet 
olmak Için kendl hayatından doitmuış ve ken
di hayatına uygun kendi öz malı bir rejime 
sahip olması lazımdır. Böyle olmazsa vazlyet 
yurdun bir parçası ecnebt LstUMı altında bu
lundujtu zamana benzer. O halde yurdun ha
yali bir esasını teşkil eden rejim ecnebi flklr
lcrln lsUl~ altmda demektir. 

Dünya bugün ç~ltll rejimlerin Ideolojileri 
arasınciakl mücadeleye sahne olmu§tur. Ha
yatımıza uymıyan dış rejimler bize tesir ya
parsa bu, Iç hayatımız için tehllkell olur. B!z 
kendi reJlmiml:r:l bu tesirlerden k.orumahyız. 
Konuştu~umuz T~kllMı Esasiye müzakere
Jednden tsUfade ederek d~ tesirler üzerinde 
bir az daha durmak ;yerinde olur. 

Arkad~lar, feodal devrln lstlrablarından 

sonra dünya için her neriinsanlık hayatının 
bir mübeşşirl, bir ışı~ı gibi liberal Devlet dev 
ri dOI,'!mu.ştur. İlk doğuşta blr kıyınet sanılan 
ve her tarafta kapışa kapı!Ja taklit ed!len 
bu tıp idare, slyasl -haklar tarafından da e -
konomi alanında da öyle sullstlmallere u~
radı Id dünyanın hemen hemen her k~sln
de, bu tıp Devlet çürüyor. 

Liberalizm İnkılft.pçıyız diyoruz; Cumhurlyetçlyiz di
yoruz. Bazı Insanlar komünizm faaliyet.ınde 
bulunurlar. Böyle bir adam hD.klm huzuruna Bu gün liberalizm her yerde ya çökmü~. 
çıktZS:rı zaman, evet ben inkılii.pçıyun ve bil- tarihe intikal etmiş veyahut da sarsıntı nö· 
hnssa cumhurlyetçlyim der. Ve lnkıU'ıpçı ol- belleri Içinde can çeklşmektedir. Hayata ye
du~u Için komünizm yaptığım söyler bu hu- nt do~mu~ olan Türkiye DevleUnin hayab 
sustn Teşkil§.tı Esasiye Kanununa konm~ Için liberalizm çok fena ve çok zararlı bir 
olan vasıflııra hizmet vadisinden beni nasıl unsurdur. Bu gün Uberallzm demek hukuk 
olup da muateb addedlldi~lnl ileri siirer. 1 bakımından bir anarşi: ekonomi bakımından 
Hayır bütün vnsıflar yanyana mütalea e- da bir kısım yurtdaşları dl~er yurtdaşlara 

dlllnce ne komünist ve ne de rnşlst blr hare- Istismar ettirmeye açık bir kapı demektir. 
ketl bizim rejimimizin derpl!ı etti~! bir tn- Bu, sade yeni ve nlzamlı bir Devlet kurup 
kılftry diye Ileri sfırmeye Imk· n yottur. DiCer Işletmek yolunda olan bizler lçln de~U. asır
vasıfluın tamamlayıcı m{ınası içinde bizim lık Devletler 1çln bile bir afetUr. 
inkılapçllığımızın tarikalan vardır. ı 

(Baş tnmfa 1 inci snyfnda) 

Tuhaf bir rapor 
Fakat Tıbbı Adlinin mahkemede o· 

kunan raporunu, alakadarlar kadar, a· 
vukatlar ve sanilin de tuhaf karşılıyor 
lar. 

F.i.lhakika raporda, Nadinin, akıl has 
talığına musap olduğu için, ehliyeti ce· 
zaiyesi olamıyacağı söyleniyor. Hatta 
rapor bu kararla da iktifa etmiyerek 
daha ileri gidiyor. Ve müşahede altına 
alınan Nadinin şimdi iyi olduğunu, 
serbest bırakılması lazım geldiğini, fa 
kat tekrar, delirdiği takdirde gene bir 
5 700 lira ihtilas etmemesi için kefalet 
le sa1ıverd1mesinin muvafık olacağını 
anlatıyor. 

Emraz1 Akliye hastahanesine 
müracaat 

Ağır ceza mahkemesi bu raporu o
kuduktan sonra, suçlunun vaziyetine 
de bakıyor. Deli değil, değme akıllı in 
sanlann başaramıyacakları düzenlerle 
bu paraları ihtilas eden Nadinin, ehli· 
yeti cezaiyesi olanuyacağına dair ve· 
rilen bu raporu kanaatbahş göremiyor 
ve suçlunun bir kere de Emrazı Akli· 
ye hastahanesinde muayenesini müna 
sip görüyor. Oradan gelen rapor tak~ 
riben şu mealdedir: eNadi evvelahır a· 
kıl hastalığına musap değildi. Halen de 
değildir.ıt 
Diğer taraftan vak'a Tıbbı Adli mües 

sesesine de intikal ediyor. 

"Bu imzalar bizim değili , 
Raporun altmda Adlt tıp reisi Halit, 

muavini Fahri Can, mü§ahedehane mü 
dürü Hayrullah, kimyahane müdürü 
Fehmi Rıza Morg müdürü Rahminin 
imzaları var. 

Mesele Adli tıp müesseseesinde mev 
zuu bahsolunca, müşahedehane müdü 
rü Hayrullah: eFakat biz, bu adamı iyi 
ce müşahede alt1nda tuttuk ve akli va 
ziyetinin sağlam olduğu neticesine var 
dık. DelHik bahsi de nereden çıktı ? ~ 
diyor. 

Ve HayruHalı raporu gözden geçiri· 
yor. Ve imzasına bakınca ebu benim im 
zam değil!• diye hayret ediyor. 

Diğer iki müdürle muavin ve reia 
de, rapordaki imzaların kendi imzaları 
olmadığını. bunların taklid imzalar ol 
duğunu ve raporun da verdikleri rapo
ra uymadığını, bilakia taban tabana zıd 
mahiyette bir neticeye bağlandığını gö
rüyorlar. 

Bunun üzerine, adli tıb işleri reis
liğince müddeiumumilik makamına ih
barda bulunuluyor ve bu işi yaptığı sa
nılan başkatip Raif aleyhinde tahkikat 
başlıyor. 

Tahkikat 
Müddeiumumilik, tahkikatla ehem

miyetli surette meşgul olmaktadır. Ad
li Tıb Reisliği Başkatibi, doğrudan 
doğruya merkeze bağlı olduğundan, a
leyhindek.i tahkikatın, takibat teklinde 
daha ziyade fi'lileşmesi, bazı kanuni 
merasime tabidir. Bu itibarla, müdde
iumumilik, yaptığı tahkikatı sür'atle 
Adli.ye Vekaletine bildirecek ve bu ka
nuni merasim hallolunduktan sonra, 
takibat daha kat'i filiyat sahasında yü
rüyecektir. 

BaşkAtip serbest 
Sade cumhuri"Pt<'i veya sade lnkılApçı o- E~er blz sadece kopye edUmiş Jlberal fikir

tuşumuzun değil· di~er ana vnsıflanmızın da lerle meşbu bir cumhuriyetçi olmakla lktlfa 
başka yerlerde, bn'!ka Ideolojilerde kull:ı.nıt- etseydik, güç ve çetın zamanlarımııda yurt 
dı~ırıdan ayn ve b1ze mahsus m!innlan var- 1 dışından Içeriye dökiılen zehirlerle memleke- Başkatip Raif, şimdi serbest bulun-
dır. tl altüst etmek Isteyenlere karşı durabilir duğu gıbi kendisine işten el çektiril-

M"If" "f"k miydi k? (Allah göstermesin seslerU . d ~. . l b be k 
ı ıyetçı 1 vasfl RASİH KAPLAN (Antalya) - Bibll kulesil ~ı! ~ degıldır. Bunun. a e.ra . r, en-

ml burası? dısı bır kaç gündenben vazıfesı başına 
Arkadaşlar, mlllıyetçlylz, demekle mllll -

yetçll k bakımınd:ın da bugün dünyada kul- (Arkas: var) gelmemekte, evinde dinlenmektedir. 
lanıJmış çeşitli mfınnlar vardır. Mesell, kan ··---·-··· .. •••••• .............................. - ......... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••• .... ••• .. 
milliy~tçlll~int tatbik ederle~ ~~~··~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bu nevi mllllyetçiUk bazı yerlerde akUf ve 
passır vasıtıarla tatbik sahası buluyor. Ken
di kanından ve kendi ırkından olmıyanları 
yurt dışına atmak veya yurtda~ hakkından 
mahrum etmek passif bir knn mllliyetçiii~I
nln llbtkıdır. B r de sınırlar aşırı yerlerde 
hattn kıt'a ve denız nşın yerlerde mevcut ve 
kendi kanından olan insanlarm siyasal hu
dut 'e birlik ıçerisine girmesini Ihtiva eden 
genic; çerçeveli irredentlst mllliyet<;Illk var
dır. B•ı da kan mllliyetçUiğinln nktlt bir gö
rüşti • ır. Dah:ı. bir çok mUliyetç1ll.k rtltir ve 
şcki' i verdlr. 

Fa ,:at bizim mllliyetçlll~lmlzin ana vıı.~fı 
ann \''lsamızın dir.er hüküml,.rinde ve Cum
hurl 'E!t Halk Partisinin rejim pr(':ıslpl~ri ı -
çerı 'lr.l.e de beUrtUmlştlr. Beynrlmlleki her 
cerevnn mllllyetcHik telakkic;ine muh;ıllftir. 

Halkçılık 
\rkndaşlar, halkçılık diye yer yüzünde çe-

Türk Hava Kurumu 
• 

GOSU 1 
~jmd~ye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

s. cl keşlde 11 1 Mart 1 1937 dedlr. 

Eü)ük ikramiye: 0.0 O liradır ... 
Ayrıca: 15.000, 12.00~, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve ~0.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 1 Mart 1 937 günü aktamına 

\:iletinı değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ... 

kadar 

( * ) Baş tarafian 25, 26 Şubat ve 2, l 
~8~brlfurihlinü~n~nmı~ad•~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sur·ye 
ye • 

gazelele • 
1 

te ane • 
ır 

Mart 9 

de 
(Bat tarafı ı inci snyfada) fyünden Şeyh Ahmet adında birini sirf 

si ayni halde devam edecek ve Suriye bu maksat la Kuseyir' e göndermişler" 
ile Türkiye arasındaki ihtilfı:fa Frans~ dir. Şeyh Ahınet elinde ınart~ni yanın" 
müdahale etmiyerek bu iki memleketı da bir takım kimseler, köy köy do laf" 
ba~lı 'başlarına bırakacaktır. Makale, makta ve Türkleri iz'aç için elinden 
bu son fikriek' 

1
bubkadbar sabrih olabö~~kl üa- gelen her vasıtaya müracaat etmekt~ 

de etmem e era er unun y e o· di Mak d h 'k"' T·· kl i 
w d 1 tm k tan hali kalmıyor· r. sa ı ta rı at yapıp ur er 

lacagını a ana a 'h .1 ... 1 k k k · du ı tı a çı armaya sev etme tır. 

Son günlerde yapılmış olan bu ka- Türk köylüsü Şeyh Ahmet ve av~ 
dar tahrikattan, gürültülü neşriyattan nesinin tahriklerine sükunetle muka• 
sonra bütün Suriye iddialarının netice- hele etmektedir. 
de almış olduğu bu cevap buradaki Vataniler ve manda memurlarİ 
nasyonalistleri çileden çıkarmıştır. halktan Suriye lehine müzaheret göre-

Nasyonalistlerin en müfrit cenahı - meyince tehdit yolunu tutmuşlard.ır· 
nın mümessillerinden olan El:kabes ga Arap halk ((Sancağı alacağız,, 
zetesi - bu gazete Osmanlı imparator. vidile kandınlıyor 
luğu devrinde de imparatorluğa kar~ı Lazkiye, 8 (Hususi) - Vatantlet 
en ~iddetli neşriyatta bulunan El Muk· tarafından yapılan tahriklerle bazı A .. 
tabes gazetesinin istihale etmiş şekli· 
dir . 'bir makale ile bu neşriyatı tefsir rap mıntakalarında saf halk iane pel"' 
ediyor. desi altında dolandırılmaktadır. 

c Demek oluyor ki, diyor; Şarkta Fran Bu dolandırıcı lık bilhassa: «süih 
sanın resmi organı, bizi açıktan açığa ve cepane alacağız, bu suretle Sancait 
tehdit edıyor. Bu tehdide göre, Cenev· Suriyeye ilhak edeceğiz. O zamall 

rede bulunan heyetimiz iki şeyden biri Sancağın toprakları, mahsulleri yağın• 
ni kabul edecektir: Ya kabul, ya red! edilecek)) gibi vaidlerle yapılmaktadır. 
Kabul ederse Suriye Sancağı kaybede· 
cek, etmezse hem Sancağı kaybedecek, Jnsan/ardan evvel 
hem de hürriyet ve istiklalini!• Hayvaniara mezarlık 

Elkabes'in başmuharriri Necip Elris 
tarafından yazılan bu makalenin dili (BaJ taralı ı inci sayfada) 

Bu hususta dün mütalealarını sor• çok acıklıdır. eFransa, niyetlerini de· 
ğ~tiriyor mu?ı. diye kendi kendine sor duğum alakadar mütehaasıalardan Ki-' 
duğu bir sual üzerinde düşünerek ve zım ve Rahmi diyor ki: 
bu makaledeki tehditlerden sonra di- - Bence, şaşılacak olan nokta, hay• 
ğer birtakım hadiselere mana vererek vanlara mezarlık yapılmatı lüzuınu~ 
kara kara neticelere varıyor: eFransa nun şimdiye kadar dü,ünülmemesidir. 
bize diyor ki, ben sizin için harbede- Ortada bırakılan bir hayvan ölüııii. 
mem. Sizin dçin yapılacak şey, İsken- korkunç bir mikrop yığınıdır. Faraza. 
derun meselesinde ısrar etmeyip, bu altında hayvan ölü~ü yatan bir toprak· 
bahsi kaybetmeğerazı olmak ve Allahı ta otlayacak hayvanların hastalanına• 
nıza şükredip oturmaktır!• maları imkansızdır. Çünkü hayvanla,. 

Son günlerde burada Va taniterin e· 
daki mikroplardan bazıları kendileril~ hemmiyetle dikkatlerini eelbeden ve 

onlara birtakım şüpheler veren bir me- birlikte ölmez. Mesela şarbon mik~ 
sele de Fransa - Suriye itiliıfı ve itti· bunun basilleri, toprağın altında bil• 
fak muahedesi üzerine Fransa tarafın· yedi, sekiz ay yaşar. Bu mikrobun toır 
dan vadedilmiş siyasi affı umuminin rağın üstündeki ömrü ise, otuz seneden 
ilanındaki teahhürdür. Burada Fransa fazla sürer. 
aleyhinde yapılmış olan muhtelif kı- Te tan os, ve verem mikroplan aynİ 
yarnlar ve sair sebepler dalayısile hap derecede teklijelidir. 
se ve~a nefye ma?k~ _edilmiş .. b~ lu- Bir hayvan ölüsündeki Ruam mik .. 
nan bır takım Surıyelı sıyast mucnm· b ·· .. d h ı· d H -. . . to unun omru e ay ı uzun ur. eı.-
lerin affi hakkında muamelesımn şım- R . . . 
d . k d kta · g t·rı'lm·ş bu uam mikrobu msanlara da aırayet t' 
ıye a ar ço n yerıne e ı ı • . . 

lunması iktiza ederdi. Son zamanlarda, debılır. Ve en çabuk öldüren mikroP" 
gazetelerin mütemadiyen ortaya attık· ların elebaşılarındandır. 
lan bu meselenin henüz neticesiz kal- Bu itibarladır ki, hayvanlara meza,. 
mış olması ve bu teahhürü izah için lık yapmak fikrinin bütün memlekete! 
Fransa tarafından gösterilen sebeple - ve mümkün mertebe hızla airayetinl 
rin ipe un serrnek kabilinden oluşu temin etmek lazımdır 1 
şüpheleri ve ayni zamanda şikayetleri Profesör Mazhar Osman da ayni 
arttırmıştır. .. . fikirde. O da: 

Görülüyor ki resmi Fransa, Turkıye ç k fık d. y ·ı4 ... • tb'k . - o muva ... ıyor... e ı a• 
ile yapmış olduğu itilafı ta ı ettır- ed. . 

· · .. 1 h k t 1 ıyor · rnek ıçın lazım ge en are e yo unu l .ı .. 
t t d -·ıd· Ancak bu mesele· - nsanlara mezarlık yapmak, ~ u mamış egı ır. , ' . . .. . .. 
nin yalnız bir tarafıdır. Bir taraftan işi eddmesı zarurı sayılan bır hurmet bor 
bövJe tutarken öte taraftan da tavşana cudur. 
ek~ç!ı. demekten hali kalmıyor. Cenev Fakat hayvaniara mezarlık yapti" 
redeki müzakere esnasında Suriyeye ması, bizi en müthiş tehlikelerden kO"' 
hoş görlinecek bir iki madde koparmak ruyacak olan bir harekettir. 
la, davanın bir neticeye varıp kapanıp Yani, hayvaniara mezar yapmak 
gitmesinden evvel Suriyede Türkiye zaruretine nisbeten, insanlara me~ 
aleyhinde yapılacak tahrikatm ~e~amı yapmak vazifeııi bir fantezi kalabilir. 
na yardım etmekle Fransanın ıstıkbal B 't"barl d k. h 1 _..,,., u ı ı a ır ı, ayvan ara ın~ 
siyaseti hep kazanacaktır. k . la ak• .. yapma ta, ınsan ra mezar yapm 

Bu hesaplar, hep boyle iki taraflı dır. k d 1 .. fl '--r 1" 

So .. 
1 

d S . 1. . 1.. r tan er en avranı ışını teessu e KD- f 
n gun er e urıye ı ıs am genç ı· 1 k k k _ '- k 1 bir 

ği birliği narnma uzun bir ariza hazır- ama '. mantı tan ço uza.a. . a an 
lanarak ve muhtelü şubelere mensup hassasıyete kapılmak demektır. 
münevver Suriyeli gençler tarafından Bu hususta, Şehir Meclisi azalar~~ 
imzalanarak Halepteki Türk konsolosu dan muharrir Selamİ lzzetle de görur 
na tevdi edilmiş ve bu arizanın Türki· tüm. O, lzmitte verilen kararı hiç te 
ye Vekiller Heyeti ile Türk parlamen- reddütsüz alkışiayan ilk ııözlerini, f" 
tosuna gönderilmesi rica edilmiştir. cümleler le tamamladı: 
Bunda İskenderun meselesi hakkında _ ((Insan mezarlığı yokken hayvan
malum şekilde tazallüm edildikten son lara mezarlık yapılır mı?» auaH, dii~ 
.ra, Şekip Arslan tarafından Doktor A· ·· ı· b" k f d d' 1 }ıdır· . .. .. . şunce ı ır a a an sa ır o mama 
.rasa atfedılen sozler uzerınde durul- Ç" k" b .. I b' 

akt d D kt A 1 b' .. un u oy e ır sorgunun: m a ır. o or ras a ır munase- K 1 kk k t&J"' 
beti olmıyan ve burada kat'i surette - (( a dınm yo · en, onserva . 
tekzip edilmiş bulunan bu sözler üze· va ra ne I üz um var?)) kabilinden b•f 
rine tekrar gel'inmiş olması, yapılmak· ııualden hiç farkı yoktur. :eoynuınu~ 
ta olan sistematik tahrikatın devamın· da ipekli kravat yok diye, yalınaya 
dan başka birşey değildir. mı dolaşalım? 

Tehdit yolunu tuttular Eğer insanlara mezarlık yapılm851 

Halep 8 (Husus!) - Vataniler son lazımsa, havvan1ara mezarlık yapıt' 
zamanlarda propaganda faaliyetleri- ması elzemdir. Çünkü birincisi vicd_a· 
nin mühim bir kısmını Kuseyir mın· ni, fakat ikincisi hayati bir zarurettıf· 
takasında teksif etmişlerdir. Bu yüzdendir ki, hayvaniara ptC"' 

Bir zamanlar Kuseyir ınıntakasında zarlık yapılmasına isyan edeceğiıniz~ 
Vatanller namına yararlık göstermiş o- insanlara da mezarlık vapılmasını to 
lan Halep yakınlarındaki Anden kö- men ni edelim 1 S. T. 
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rpespo ~ Tıbbi Bahisler : 

ay ve mısırdan 
g"mrük almıyacak 

Milli küme dışında Bir değnek parçası · e en mahir 
kala~ klüpler bir dedektiflere meydan okuyan adamlar 

lık kurdular 
Madem ki radyeslezi sayesinde her şey hallediliyor, 

Filistı"n hu""ku"metı" B ~d d r:oo * ~ ug aya ve mı- en t> bin ton fazla mahsul almış ol- =-----~ * T ------

eıra koymuş olduğu gümrük resmini duğundan Avrupanın bir çok yerlerin- Dün yapılan içtimada bazı karar-
o halde bukadar doktor, bukadar mühendis, bukadar 

polis yeliştirmiye ne liizum var? lcaldırmıştır. d 1 ) d · I b en yapılan talebleri karşılamaktadır.Fi ar a ın ı, yenı maç ar on eş 
le Bu itibarla bu memlekete gönderi- listin hükumeti yakınlık ve müsait şe- gün sonra başlıyor 

cek buğday ve mısırlar kolayca gire- rait itibarile bizden buğday ve mısır a- . ___ ...;; _____ _;,...;,. ___ ._ı Yazan: Dr. ibralziın Zati 
bilecektir. lacak demektir. Bu hafta içinde taleb- Milli küme turnuvası haricinde ka-

Bu yılki Avrupa buğday rekolte- ler yapılması bekleniyor. Ihracat Mer- lan lstanbulspor, Topkapı, Süleyma
•inin az olduğu malumdur. Bilakis sin limanından kolayca yapılabilecek- niye, Vefa, Eyüp, Beykoz, Anadolu, 
Türkiye bu sene gt>çen seneki rekolte- tir. Hilal klüpleri murahhasları dün ınınta-

-. . 

y erli mallar--;;;ii1~ maddeleri ~.~~t~~.':~~.~~.db:.~;~~:ıısö;:;::! 
hazırlanıyor UCUzlahlacak Uzun boylu yapılan konuşmalar-

lktısat Vekaleti bu seneki Yerli Mal- l ~l"k . . . dan sonra yeni birli khey'eti kurulmuş-
I strn a maddelerını yüzde otuz tur. 
ar sergisile bizzat a1akadardır. Bu işe nı" bet" d ı k k 1 1 
d 

s ın e ucuz atma ma sadi e bazı B k 
e teftiı: hey'eti reisi Hüsnü Yaman ı"pt"d " dd l d . k u omiteye "Topkapıdan Necmi, 

T ı aı ma e er en gumrü resminin S 1 · 1 
tne d"l-: · S · B" ı·~· · b Ü eymanıyeden Muhtar, stanbul-

mur e ıuı.ııştır. anayı ır 1gının u kaldırılması etrafındaki çalışmalar de-
~usustaki fikirlerini etüd eden Hüsnü vam etmektedir. lktısat Vekaleti bu iş- spordan Harndi seçilmiştir. 

aman yanına· birliğin umumi katibi le sıkı surette münasebett b I Yapılan fikstüre göre, on beş gün 
Ha]"d" al k G l ar u unan b · I k 1 k ı ı ara aatasaray lisesine git- ve Sanayi Birlig~ile Ti t Od 1 t son u yenı i in maçları baş ayaca -
ın· · B k" . . C I care a arı a- t ı· ışt~r. lu selane ı sergının aatasaray rafından yapılmakta olan muamele ır. 
ısesı sa on rında açılması istendiğin- vergisinin taeiili tetkikatının üç gi.in i- Alınan kararlar şunlardır: 

den teftiıı hey'eti reisi mektebin müdü- · d "k 1 l 1 S k" kı·· d · dTk Bugün bütün dünya mm Alemini aUıka-T çın e ı ma edi erek gönderilmesini js- - e ız up arasın a şım 1 ı d cd göstenni~tir. Filhakika derhal tahki • 
tü Behr tle te as t iıı ve neti d bir devrel" ·ı "d k k 1 ar en bir mesele vardır: Rndyestezh bu ııe m e m T ce e temiştir. Ayni zamanda Sanayi Umum ... ı ve ı erı e te rar arar a ı- hMlse gerek madenierden ve gerekse neba- kat üç şüpheli adamın o yerde cina • 
jutabakat hasıl olmuştur. Son vaziyet Müdür Muavini Abdussamed de lstan-lnırsa ıkı devreli olmak üzere lik usu-· tat ve hayvanıı.t ve Insanlardan nebaan e- yetin işlendiği gün buluştuklarını gös .. 

t~tısat Vekaleti yolile Maarif Vekale- bula gelmiştir. Abdussamed dün ak- liiııde maçlar yapılacaktır den inşia esasatı üzerıne istinat eden bir termiştir. Biraz ileride bulunan ku • 
ıne 1 t 1 ') • _ key!lyettir. Türkiyede bu işle meşgul olan ·· · dek" k · 1 · b" b lan 

Yazı mıı: ır. şama kad S . 
8

. 
1
.v. d 1 Bu 1 1 - t dl mun uzerm ·ı aya ız erı ır a~ .. 

T. • • • ar anayı ır ıgın e meşgu ı -.- . maç arın yapı acagı s a ar, zat Ankara Ziraat Enstitüsü profesörlerln- ~ 
Bu sene bır kar senedır sergıye gır- olmuş ve Bı"rl"ıg~ı· 1 .. h k t k J d ı k k E d · d Ba s gıç noktası olmuş ve daima elindeki a• ıı l n muame e vergısı a eş ı e ı ece omite tara ın an inh- en Y amuel'dir. 

l'lleyen Sümer Bank ve ş Bankası da kında hazırlaci ~ t""<l"" .. d . hap ve tayin olunacaktır. Şimdi bu mesele büsbutün şümuUendirlU- letin ~yar~ımı ile ~~ileri~ ça!ır~mş; bir 
pa · 1 kl d F k b 1 ıgı e u u goz en geçır- . . .. .. yor, yavaş yavaş Radyestez1 ile toprak altın- kayıga bınciTklerım b'llldırmıştır. İzle• 

vıyon ar açaca ar ır. a at una- miştir. Bu akşam tekrar Ankaraya dö- .. 3.-. Maçların fıksturu bu akşam çe da mndcn keşfiynb yapıldı~. kap_aıı yerler- .ri Sahlons kampına kadar takip edil-
· ı mıştır. Ve bu fikstür merbut listede e şey er n u unduğu ve hatta has ı - miş orada kaybolmuştur ' tın teşkilatı geniş olduğundan her iki necektir. k ı d kt ı ı b ı t.aı k 

teşekkül mektebin bahçesinde karşı- Almanlar da balık al<:)caklar .. t ·ı . . H h f k" kl ların teşhis ve tedavi edUdi~i lddln olunu- A d . f k . 1 ki "- gos erı mıştır. er a ta se ız üp a- yor. ymar aıma re a atine terfık edil· 
ı ı paviyonlarda bulunacaklardır. In- rasında ve ayni sahada yapılacaktır. Bu iddialar do~ mudur? İlk yazısında miş polisle ve daima elindeki sopası • 

hisar idaresinin paviyonu da ayni ci- Piyasaya gelen haberlere göre İtal- 4 M l h h f . dd bunlan anlatan doktor sözlerine devam edi- nın işaretleri ile Beascaire hapisha • 
Varcia olacaktır yan, Yunan, Bulgar ve Romanya ba- - aç ar, er a ta aynı sta a o · _ • 1 k I dört maç olarak yapılacaktır. Y r. nesinekadar gelmiş ve ora~a bir kü_çük 

ı a ıcılarından başka Almanların da _ .. . . Bu adarnlar hırsızlarm izlerini, ca- kamburun yanına gider gıtmez elın " 

Istanbul Borsası kapanış 
fiatlan 8 - 3 - 1937 -

PARALAR 

ı BterUn 
Alış Satış 

; 613.00 617.01 
1 Dolar 123,00 126.00 

20 Fransız Fr. 108.00 113,0:> 
20 Llret 120, 125. 
20 Belçika Fr. 80. 84. 
20Drahın1 18. 22. 
20 İıvıçre Fr. 365. 575. 
20 Lna 20. 23. 
ı Fllorın 63. 66, 

20 Çek kuronu 70. 75. 

ı A VUSturJa ll. 20.00 23.00 
1 Mark 25. 28. 
ı ZloU 20. 22. 
ı Pengü 21, 2!1. 

20 Lev ll, 14. 
20 Dinar 48. 52. 

Ruble 
ı İsveç kuronu 30. ~2. 

ı Türk albnı 1036. 1037. 

piyasamızdan balık alacakları anlaşıl- ·.> - MaçlardaA bolge ~ızamnamesı nileri ve canilerin saklandıkları yerle- ueki alet o kadar gayri muntazam ha· 
mıştır. ve lık maçları ahkamı tatbık olunacak- ri bulabileceklerini idd~ etmektedir- reketler yapmıya başlamıştır ki Danp-

Dün piyasaya gelen bu haber balık- tır. ler ve bütün bunlar bir tek usul ile ya ,danphiniva'lı dülger katillerden birisi· 
çıları sevindirmiş ve derhal harekete Ô - Bu maçlar için Bölge Başkan- pılmnktadır. nin bu adamın olduğunu söylemekte 

l geçirmiştir. ılığından bir mükafat konulması temen Bir sihirli rakkas ve bir sihirl! değ- tereddüt etmemiştir. 

ı o·~ t f b balık k ni edilecektir. nek ile. Aymarın kat'i sualleri karşısında 
cularının ltalyan balıkçıları ile anlaş- 7 _ Hakemler alakadar klüp1erin O halde fizik, kimya, tıp jeoloji öğ - kanbur şaşırmış ve kendisinin cimi • 

ıger ara tan azı omisyon-, 

k ı ı renrnek için neden bu kadar yorulu - yette methaldar olduğunu, kendisinin 
ma yapara talyaya balık ihracını a- l anlaşmasile in tihap odi ece'k; anlaşıv ··ıd·· d" w· • 1n k yoruz? Madem ki önümüze çıkan liıa- kimseyi o urme ıgını ve ya ız en .. 
deta inhisar altına almak istemeleri pi· madıkları takdirde komite tarafından Jettayin birisi elindeki sihirli rakkas disinin cinayet anında dış~rıda bekçi-
yasada tesirioi göstermiş ve bunların seçilecektir. kuvvetile kendisine sorulan bütün su- lik ettiğini itiraf etmiştir. 
ltalyanlara münhasıran kendilerinden S - Maçların hasılatı sekiz klüp a- allerimize verdiği cevapların doğru - Bu neticelerden gözleri kamaşan 
balık almak şartile ucuz fiatla balık rasında harem esasile taksim edilecek, luğunu iddia etmektedir. O halde bu Ayınar polis memurunu katillerin iz -
vermek hakkındaki teklifleri üzerine • Bu baremi bölge başkanı tayin ede- kadar doktor, bu kadar kimy3ger ve lerinin kaybolduğu hududa l ... adar gö-
evvelce toriğin çiftini 27 - :iO kunıı:ıa cektir. bu kadar polis yetiştirrneğe ne ihtiyaç türrnüş ve bu işte kendi rolünün bit .. 

alan İtalyanlar şimdi 9 kuru' teklif ~t r- ' \'ar değil mi? tiğini söylemiştir. 
rneğe başlamıflardır. Bazı tarihi hataralar Halk arasında heyecan pek büyük 

B ı k 1 d b
. 

1 
k 1 Milli küme haricinde kalan Rabdomansın geçmiş asır!nda şöh- olmuş ve Rabdomancie'nin barikulade 

a ı çı ar araların a ır i kurmuş- ı 1 lardır. Toriğin çifti 2.1) kuruştan aşag~ı takimların f.kstürü ret zam~nları olmuştur. Tarih bize çok kudreti bu zamanda büyük bir şöhıet 

1 ı 
kıymeth ve fakat maalesef unutulmuş kazanmıştır. 

düşünce harice balık satılmıyacaktır. B\rlncl hafta Ikinci hatta misaltlerini göstermektedlr. Meşhur Maamafih Aymar bundan sonra 
:----....;.·.:......' ---------·i An"doi;·Sıileyu.aniy• lıı. Spor-Süleymaniye (Jan imar V erne) nin sergüzeşti bu muhtelif vak'alarda tecrübe edilmiş ve 

-------- i ~ İSTANBUL Vefa -la. Spor Vef_• -Anadolu 1 münasebetle haqırlanılacak sergüzeşt- her defasında muvaffak olamamıştır. 
Ticaret ve Zahire Borsası Topkapı-Beykoz Ey.~p ·Beykox !crdendir. Üzerinde sıkı yapılan bir kontrol ncti ll 

ı Banknot Os. B. 246, 247. 
ı-

ÇEKLER ·- ---~ 
Açılış I< apanış 

616,00 615. 
0.792U 0,7933 

17.45:ZS 17.3975 
lS,l-45 15,0732 
4 6932 4. 7025 

88.7175 88.8618 
3,4718 3,4786 

64.61 64.715 
1.4475 1.4498 

22.7475 22,785 
4.245 4.252J 
11.43:ı6 11.4634 

1.!.>7 1.975!) 
. 4.1883 4.195 

4.303J 4 .39 
108.4415 1C8.617 S 
34.5775 34.6745 

2.7833 2.1815 
24.W 24.86 

3.1485 3.1536 

'I'iirk borcu I peşin 
» • I vadeU 
:t • n vadeli 

-- - ..-:--:---:----
Aı,:ılı~ Kapanı~ 

Anndolu I pe. 
a ı vadeli 
• ll pe. 
• n va. 

~!\dolu mtı. peşt 

00.\J() 00.00 
39.35 39.50 
()().lı() 00.00 
39 35 39 50 
00.00 00.00 

8/3/937 
..,_,-== 

FIATLAR 
l ı l~ 

CINSI 

, : Bu~dny yumu:Jak • 
BuA-day sert 
Arpa 

1• Çavdar 
11 Mısır sarı 
11 Yulllf 

Susam 
1 Yapa~ Anadol 

1 • Peynir beyaz 
1 Zerdeva derisi 

ı ı SanEar derisi 
Tilki derisi 

~ 

Aşa~ı 

K. P. 
6 7,5 
6 15 
4 25 
4 25 
s 
430 

18 
65 

42 14 
4850 
3100 
60J 

= -= 
Yuknrı - K. P. 

6 10 
6 15 
5 OJ 
4 27,5 
o 
5 
ıs 30 

.. , 37 
52('() 

!lSOO 
1200 

H.lil -Eyüp H .ıal -Topkapı 6S . · · d k d" · · • 16 senesınde !zer vilayetinin Sen- cesın e en ısının memlekette polis 
ÜçUncU hafta_ 4 UncU hafta veran köyi.ınde doğmuş olan bu du - muhitinde bir çok dostlan oldnğunu YI 

v .. fa - Sü'cym•niy• Toplapı -Sült-ymaniye varcı bır zaman ıçin elindeki sihirli bunların gösterdiği izleri takip ede • 
le. Spor- Anadolll Be ko:ı: -An•<olu değnek ile her şeyi keşfettiğine herke- rek muv3ffak olduğu anlaşılmıştır. 
Hiliil - Bcvkoz E üp -la. Spor si inandırmıştı. Bundan sonra meçhulü keşfeden a • 
Eyüp Topkapı llıl:ıl -V, fa ı k 1 · - Toprak altındaki bazı suları tesa - c;anın pe kaz ( müridi adapte) a mıg 
Beşinci h~fl~ Alt•nc• hafta düfen keşfetmesi üzerine (ki bu sular ve yüksek tabaka ve hatta orta tabaka 
Bcylınz -Siıle)nıaniyc E üp ·Süleymaniye ı o kadar çoktur ki yanılmak ihtimali çok Fransızlar Rabdomancie'e az kıymel 
E A d lu Hıliıl A d 1 yup - na o • nıı 0 u azdır). Derhal şöhreti bulunduğu mm- verrneğe başlamış ve nihayet bu ilim 
Hıl:ıl -Lı. Spor Topkapı -la. Spor ) b } Ah ,_,. Tup~apı·Vcfa Beykoz -Vefa takada yayı mış ve i a ara büyük halk de unutulmuştur. Fakat ne de O.uıc~ 

Yedinci hafta kütlesinin nazariarını üzerine celbet - zaman zaman insanlara mucize ıazııu 
meğe muvaffak olmuştur. O derece ki olduğundan gene meydana çtkmıştır. 

H 1•1 -Süleyman•ı; 
Topkııpı -Anadolu 
&, koz .ı •. Spor 
f.) up -Vefa 

- ..... t ••••• 

.. 

ı 692 senesinde Lyonda Ren nehrinin İşte uzun sükun devresinden sonra 
sa~ cephesinde tanınmış bir tüccarın yeniden asa ve rakkas meselesi tali • 
karısile beraber kendi evlerinin mah- min edilmiyecek kadar büyük bir te • 
zeninde katiedilmiş olarak bulunma vessü peyda ederek Radiesthesie namı 
ları ve polisin katilleri bulamaması ü- altmda uykudan uyanıyor. Filhakikaı 
zerine o zamanın adli kuvetleri Jan şimdiye kadar hiç bir zaman bu ilmlu 
Aymann şöhretinin tesiri altında ken - müritleri bu kadar adetçe fazla ve mil• 
disinin muavenetini talep etmek fikri- teaddit olmamışlardır. Ve hiç bir za • 
ne kapılmı~lardır. Aymar cinayetin. iş man radyestezi uğruna bu kadar çalı• 
Jendiği yere göti.irüliip cinavPte saik o- şılmamış ve yüksek zekaları ve zihin • 
lan hırsızlığın yapıldığı yeri göstermiş leri bu derece işgal etmemiştir. 
ve cinayetin hangi aletle işlendiğini Binlerce değnek ve rakkasçılar bi%t 
ilk olarak ke~fetmiştir. Bu birinci mu- bir çok meseleleri hallettiklerini ik • 
vaffakiyetten cesaret alan ad!i kuv - naa çalışıyorlar. Bunları mevzu itti • 
vetler bu sihirli sapanın sahibini ca - haz eden eserler her gün artmaktadır. 
nilerin keşif ve takibine yanına bir Gün geçmiyor ki havadis gazetelerin" 
polis terfik etmek suretne memur et - de ve hatta bazı ilmi neşriyatta bunla· 
mi~lerdir. Aymar cLione» da bir kaç ra ait yazılara tesadüf edilmesin. H.ıt· 
5okak dolaştıktan sonra bir bahçıva - tfı radyolar bile radyestezinin inanıl • 
nın evi öni.inde durmuş ve orada bir ınıyacak neıticelerinin ilanı ile binlerce 
takım boş şişeler bulmuştur. Ayınarın dınlcyicilerin inanış kabiliyellerine is .. 
sopası burada boş şişeler arasında bir tinat ederek propaganda yapmaktadır, 
tanesinin katiller tarafından içildiğini llar. 

• . Şüphesiz geçen asırlarda bu işin ka• 
(•) İlk yazı 6 Mart tarıhlı nus- zandığı şöhrete yardımı olan ve çok iyi 
hamızdadır. (Lfıtfen sayfayı çevirini7.) 
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--------- da birdenbire yollarını değiştirmesi Muhammen Uk 
tarif edilmiş sebepler hala mevcuttur 1 hadiselerinin izahınd1 :n-. rol almak
ve daima da mevcut olacaktır. Çünkü tadır. 

yağmur yağdırır. lzmitte işittim. Ora· bedeli teminat 

ın an zekası anlamaya kadir olamadı- Tenkit daima hataya düşmeye mani 
ğı mcseldlere kanıı daima g,arip bir j olan bir bekçidir. Beni alakadar eden 
meyi-l duyar. Muaınma gibi görünen bu meselede yapılan sayısız fakat ilmi 
.şeyleı· her vakit halkı celbetmiştir. Fa- metocilara istinat .etmiyen, tecrübe ve 
kat şimdiye kadar misli görülmemiş neticelere ilmi metotlara alışmış mü
derecede halkı aHikadar eden ve halkı ccrrcp ha'krkate yaklaşmak iştiyakı bir 
bun.ı inandıran bu çubuk ve rakkas me türlü teskin edemez. 
se.e::.inde başka arniller bulunup bu - Radyestezi tecrübeleri için bazı man 
lunmarlığını tetkik etmek lfizımdır. I.k nazariyelerini herşeyden evvel tat-
Ş.mdı rakkas ve değnek bu inanışı bik etmeye çalışalım. 

~a.ha 9Qk fu.1ki !hadiselerine radyos- Acaba hangi mekanızma ile radyas
von elektrik gibi şeylere istinat ettir- yon değneğı veyahut rakkası kendi 
meı:;e çalışmaktadır. mihverı etrafında döndürüyor. Veya -
Membaları. maden ocakları, cinsi - hut muhtelif istikamet1erde sallıyor? 

yetın taayyünü veya cesetleri bulmak, Ve bu hareketleri zaman zaman teb
k.ı··ııeri, hırsızları veyahut hastalık dile sebep oluyor? 
ha i seleı ını bu rakkas sayesinde keşf Eğer radyasyon mevcut ise bu rad· 
iç n muayeneye vazedilen şeylerin a- vasyonun bizzat aletleri harekete ge
h ze vazifesini gören alat üzerine bir tirdiği kabul edilemez. Bu halde iHatı 
+ ık m tesirieri bulunması icap etmekte harekete getiren bizzat opcratör, yani 
dr. kullanan adamdır. Ve bu i~te en hassas 

da bu noktaya işaretle <<bulutlar adaya
işçiler odaya ı ı diyorlar. Yani Iz mitten 
Adapazarı istikametine giden bulutlar 
havanın yağmurlu olup, işlerin tatil 
edileceğine işarettir. 

Hayvanlar vasıtasile 

6 - Kuşların hitlenmeleri, kazların 
ayaklarını yere fazla vurmaları, arıla
rın kovanlarından ya hiç çıkmamaları 
ya uzaklaşmamalan, hele sinekierin 
canımızı çok yakmaları, koyunların 
oynaşıp toslaşması, merkep1erin sık 1 
sık kulak oynatmaları, kurbağaların 
pek bağrışmaları, kedilerin )'alanıp ta
ranmaları, tilki ve çakalların çcJs. ulu
maları, karıncaların yuvalarına dön • 
me1eri, horozların vakitsiz ötmeleri, 
Yunus balıklarının deniz üstünde fazla 
görünmeleri, -daha ne diyeyim, bir sü
rü şeyler -hep fena.hava alametidir. 

Nebatlar vasıtasile 
Demek kı muvaffakıyetle keşfedilen olan uzuv bizzat operatördür. 

b i - Rüzgar yok iken ağaç vaprak-:ı·takım yeni fizik hadiseleri mevcut· Radyestczi ile uğraşanlar biJiimum .J 

tur. Bu da elektro manyetik mevceler- eşya ve bütün canlı malıiiikatın r:ıd- larının sallanışı havanın değişeceğine 
d:r. yasyon neşrettiklerini iddıa ederler ve işarettir. Yonca yapraklarının dikil -

!\Ialum olduğu veçhile bazı radyas- şüphesiz bu doğrudur. mesi, sarmaşık çiçeklerinin kapanması, 
\' ar varchr ki ancak karışık ve nazik Bu halde ne için kullanılan aletıere yağınura alamettir. Herkesin kolaylık
a etler tarafından ahzedilebilirler. Bun bu eşya ve mahlukattan yalnız biri ve la tanımadığı daha nice nebatlar var· 
dan istihraç edilebilir ki değnek ve- o da aleti kullanan operatörün istediği dır ki bir barometre kadar hassas iş 
yahut rakkas onu kullanan adamla be zamanda müessir olabiliyor? görürler. 
raber öyle bir sistem teşkil ediyor ki Doktor Ogüst Lümiyer dıyor ki: Son Daha başka 
bu teşekkül bazı hususi ve daha tama zamanlarda tanırunı~ pandülist yani rak 8 _ Bunlardanbaska ateş alevinin 
m E' anlaşılmamış mevceleri yakalaya kasçılardan biri aletini bizim labora•u • doö-ru do""nm.esı h d 
b . . d . t .. . aşagıya (')' , avanın e-

•• -.or. varımızda bır çüte esıme re uzerıne ı_. _. . tt" c··k Id k 
k kk h reket kudre•ı·ne .• gışecegıne ışare ır. o te yı ızın ço E sen az bir zamandan beri bütün tutara ra asın a • ı:s .• .• • • 

mah ı1kat \'e hatta cisimler daha tama Unaden Ron nehrinin o esnada Kıyot- gorunme~ı, sesler .n uzaktan duyu lma-
m· e t ayyün ~lrnemiş radyasyonda bu ·er köprüsü altında kaç metre m:kabı sı, romatız~~lılar~? sa.ncılan~ası keza 
lur iukları t..ıhakkuk etm~ti.r. Ancak ~ktığını tayin ettiğini iddia etmiştir. havanın ~e-~ışecegıne ışaret~ır ... 
b meseleye dair olan çalışmaların ne· Ve bu iddiasının doğruluğunun Fran~a İ~t~ bu_tu~ b~nları etraf:.le gozden 
t "c •.erini çok yakından, tetkik etmek Nafia Vekaletinin alakadar dairesinden geçırır, bırbırlerıle olan munasebetle
lü .mdır ki birçok defa görüldüğü gibi bu iddiasının doğru olup olmadığının 1 rıni de araştırır ve ken~inizi alıştırırsa· 
ar..a\'lŞ kabiliyeti ile radyasyon n eş ri- t tk"ki k b"l ldugv unu söylemiştır nız siz de bir Yakup oglu Hüseyin ka-

lı e ı a 1 0 
. • .. d h · d b h d b'l" · · \' · yatı birıbiri!e karıştırı nış olmasın. 0 zaman rakkasın hareketının 0 an- ar a-va an a se e ı ırsınıı:. e ına-

Bu kawayış kabHiveti ile radyasyon d R h · d nınız ki tabiatİn bu işaretleri havayı ön-
- J da uzakça bir mesafe en on ne rm en 

llC' .. ı,·atının ne kadar biribirine karışa akan su m!.kdarını gene ayni zamandl ceden bilmek için, ellerinde fenni va-
bi.ı"'ceğıni göstermek için misal olarak sitalar bulunan rasat merkezlerine de Liyonun içinden akmakta olan Saon 
ö bir radyo makinesi alalım ki hali hizmet etmektedirler. 
f nehrinin suyundan nasıl tefrik edebil-elle bulunan bir istasyonun neş-
rp, tını alaınıyan ve radyonun ponas- diğini kendi kendimize sorduk. Bu vn Tarımman 

yo:netresini 0 suretle çevirelim ki ho- ziyet karşısında rakkasın hareketinin 
paı ör bize yalnız havai ve mevkli pa akan sudan ziyade rakkas kullanamn Almanyadan yapılan 
ı az ~leri işittirsin. Sonra bu parazitle· dimağındo.n inti~ar ettiği tebarüz et • idhalAt listesi 
r"r. ~itilmesine maru olacak surette an mez mi? İktısat Vekaleti Almanyaya veri-
ten küçültelim. · ~ Vak'alar ve tecrübeler 

len sipariş ve gelen malların listesinin 
Gü.rültüler tamamiyle kaybolduktan Tecrübelerden ve hadiselerden çıka- sür'atle gönderilmesini istemiştir. Lis 

sonıa antenin bir ucu bir elle tutula- rılan malfunat şayet iyi şerait dahilin- te bu akşam gönderilmiş olacaktır. 
cak olursa derhal hoparlörün harekete de kontrol edilecek olursa onlardan çok --·---·----------
geçt.ğini görürüz. Bu takdirde şüphe - mühim ve münakaşa edi1mez bir kıy-
siz anteni eline alan operatörün faali- met çıkar. 1111ntuı llfltdıflfll 

Schir 1i·IJa1rosu 
Ştıhir • Jy ttro'Jı.ı 

Tepebaşı 

dram kıs nınlta 

9-3-H:li 
akşam saat 20.30 da 

0 M iT 
Ynzan : Bernstein 
TOrkçeye çeviren: 

Halit Fahri -

ye•i yalnız antenin kudretini arttırmak Ogüst Lümiyer diyor ki: Uzun seneler 
t.D.n ibarettir. Ve kendisi tarafından neş den beri büyük bir dikkatle radyeste
dılm.ş bir mevee yoktur. Eğer varsa zistlerin en mucizeli görünenlerini ta· 
da bu şekilde hoparlörden ~itilen ses- kip ediyoruz. Bu meseleye daır mürn
ler ~undan ileri gelmiş değildir. Bu • kün olduğu kadar fazla vesai'k topla· 
nun a beraber elektromanyetik ve sa- dık. Ve birçok hüsnü niyet sahibı rad· 

(c ~ev~ler ~e .cisiınlerin elektrik şarj yestez.istlerle beraber birçok tecrübe -
lo.r. t~bil hadıselerin izahında gün. ler yaptık. Şimdi size bunlan anlata -
den gune daha büyük bir rol oynamak cağun: Frtlllsu tiyatro~u Operet kısmıııdıt 
t!ıdır Hatta bu rol moleculaıre· fizik Bu akşam oyun yoktur. 

(Arkası var) 

110 8,25 
Fatih levazım anbarında itfaiye efradına mahsus 

müstamel 157 tane kaput beberi 3 liradan 471 ,S,32 
Yukarıda cinsi mıkdarı ve muhammen bedelleri yazılı olan kılavuz 

ve kaput ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Nümune ve şartnameleri 
Encümen kalemi!lde görülebilir. Istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı 
vesika ve bizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 121 319.l7 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulun· 
malıdırlar. (i) (t ~96) 

* * Senelik mubammen kirası 840 lira olan Köprünün Kadıköy iske-o 
lesinde .i X 6 boyunda dükkan teslim taribinden itibaren 938 ve 939 
seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artbrmaya 
konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. l..tekli 
olımlar 63 liralık ilk teminat mektup veya makbuzu ile 23/3/937 Salı 
günüsaat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1297) 

Mütercim Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden : 

-

Almancadan Türkçeye Türkçeden Alman:aya tercümeye mulrtedir 
bir mütercim ahnacakbr. Istekiiierin istidalarile Mart 937 sonuna bd• 
Umum Müdürlüğte müracaalan. ''10 1 0,. 

Milli roman No. 4 

Silih baş1na! 
potaya dökmesini bilen üstün bir ze- tır. Bunun dışında madc:H, manevi hi9 
kanın elinde şeklini, kurmuş bulu -ı Seksen milyonluk Almanya Versay bir kuvvet ve telkin onu mağl4p ede .. 
yor. Bunun için Ankarada yaşayanlar da 1811 zaferini F ransızlara geri verdi m ez. , 

. . • . "Bürhan Cahit 

feragat ve nefse emniyetin en kuvvet- ve Sismarkın kurduğu imparatorluğun İşte 1919 yılında Ankara, çetin bir 
li Örneklerini gösteriyorlar. azametini feda etti. harp geçirdikten sonra ~ıururuna do .. 

Yurdun dört köşesinde ıztıraptan Bütün servet membalaranı hürriye • kunulan Türkiyenin, istilaya bat b( .. 
çatılan kaşlar Ankarada derin bir em - ti ile be-raber galiplere verdi. Asırlarca dıran kahramanları ile dolup tafayordu. 
niyet ve sükunetle birbirinden ayrıl • Avrupaya hükmetın iş, Fransanın mu- Ti.irk milleti o en beklenmez zaman~ 

Akşama doğru Ecevide varan alay mahşer meydanı idi. mıştır. kaddes inkılabını bile tehdit etmiş Ha- larda şahlanan gururile ayağa kalkrrıt!~• 
orada bir gün evvel hareket etmi• '--ö y d Burada karşılaşan her çehre birbi- bsburglar taşa çarpmı bir kar topu tı. Belliydi ki hıncını yenmeden süku· 

T IUl• ur un dört köşesinden aüzülüp 1 "b b 1 k 
k · h b 1 1 rinin cesaretini ve sevincini pay aşır. gı i dağılıverdi, koca Avusturya ya - net u mıyaca tır. nı ataranı İstıra atte u muştu. ge en insan kütleleri Ankarada Büyük k 1 0 h 

Ba Burada mahrumiyetler en büyü te- ma ı bir boğça çürüklüğü ile çözülü - nun ışmına uğrayacak düşmllft· Buna rağmen yedi genç zabit yata· şbuğun etrafını almıqlardı. T k h 1 
'" santil işaretidir. Buraya gelen her ür verdi. Ve haşmetlu bir saltanattan son· dan • ayır gelmiyecekti. Tarihi gün eı 

cak oda buldular. Bir heyeti seferiye O zamanki Ankara, üç, dört gözlü için iman birdir. Ve herkes şu kanaat- ra galiplerinin vesayetine boyun eğen doğmağa başlamıştı. 
halinde başlıyan yolculukta bir an ev· evleri birer kışla haline gelen eski An- tedir ki bu toplanışla, kalbe gelen kan 1 bir çocuk haline geldi. Şimdi Türk kanı bir merkezde toP" 
ve! Ankaraya varabiirnek düşünceain- kara •. Karaoğlan, Samanpazarı cad • damarlarının fizyolojik hareketi gibi- Fakat Türkiye başeğmedi. lanıyordu. Bu kan yedi devleti boğmak 
den başka üzüntüleri yoktu. desi geeeli gündüzlü bir uğultu içinde dir. Ankara istilaya uğramış bir vata- Esir olmadı. için azmetm{ş i. 

Kendilerine kalsa hayvanları sürüp yaşayan Ankara. nın vazifesini hala yapan kalbidir. Ve Tek başına kaldığı halde diretti. * 
gideceklerdi. Taşhanın loş odaları insan dolu. bu kalb 0 kadar kuvvetlidir ki uzviye- Onun cevherinde baş eğmek yok • <l Sarı kışlaı)ad kadrosunu tamamla· 

F..ıkat efradın sıhhatini korumak la- Bir odasına yedi döşek serilmiş ev· tinin hasta kısımlarını beklenen aki • tur. Türk hakim olmak için doğmuş- yan ... inci topçu olayı Sakaryada meV"· 
ztmdı. den bozma otleler. hanlar insan dolu. betten kurtaracaktır. tur. Türkü yıkacak kuvvet düşman zie girmek için hareket etti. 

Bütün Istanbul yolcularının hafıza- Sokaklar insan dolu. Ankara bir ümit değil bir hakikattir. oiamaz. O sarsılsa bile onu sarsacak Genç milli ordu teşekkül etmiştır 
sıı ' tatlı hatıralar bı[akan Inebolu - Bağ kulübeleri insan dolu. * kuvvet ancak kendi kanından ayrılmış Seyyar kuvvetler inzibat altına alın· 
Ank \ra yolunu, Zigananın göklerle ö- Dört tarafı düşmanla çevrilmiş Tür- Harp devam ediyor. bir toksin olabilir. mışlardır. 
pü,en mor tepeİerini binbir heyecanla kiyenin esarete, zillete boyun eğrniyen 1914 de başlıyan harp devam edi • Türkün ruhu serbesttir. Eskişehirden Sakarya önlerine ka : 
aşun genç zabitler nihayet zafer kay- eli silah tutan, insanları insiyaki bir yor. Muahedeler, mütarekeler, konfe- Yaşayışı sakindır. dar gelen düşman lnönünde ilk ateşın~ 
nağına ulaştılar. hareketle Ankaraya şitap ediyorlar. ranslar olmaktadır. Fakat harp devam Fakat gururu serkeştir. Onu şah • bu yeni genç ordunun ana kuvvetint 

- Ankaral Düşman tazyikini arttırslıkça Anka- ediyor. landırmak için hürriyetine el atmak karşısında görünce sendeledi ve durdu. 
Sarp dağ yamacında serpilen kerpiç ra kuvvetleniyor. Ve Türkiye mağlup milletler cep • kafidir. Tahkimat yapan düşman bu ınuka· 

e\·leri ve bağlara doğru sürüp giden ku- Bu kaynafAll kütle yültaet hararette hesinde haksızlığa karşı ihtilal bayra- 1\~ukaddes bildiği gururudur. Saydı- vemeti kırmak için bir taraftan taarruı 
.ru ovasile önlerine serilen Ankara bir en aert çelikleri eritmoaini ve wtediii iım ilk defa açmak ferefini kazanmış· ğı da Başbuğudur. !hareketlerine geçiyor. (Arkast var) 
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. DESI 
Hikaye/eri' 

.U- tay- pu 
Yazan: Ka dircan Kaflı Yazan: Eski Tanin Başmuharrirl Muhittin Birgen 

Garp cephesine karşı müttefiklerin 
hücumu herg ·~n daha şiddetleniyordu 

Almanya ile Türkiye arasındaki ittifak1n askeri bağı kopmak üzere idi, 
Bulgarlar son dakikada zaaf göstermişier, Vardar ile Cerna ara.,ındaki mağlu

biyetten sonra bir daha tutunamamışlardı 
klat Paşa da bu tecrübeleri yapmıştı. dürü 1brahim Necmi idi. Benim yok- dena bir gün evve1 Von Rosenberg 

.. lkan muharebesine Ed5.rnede gö - luğumu hissettlrmeden yükü taşıya - {fon Rozenberg) e bir veda yemeği 
tıullü asker olarak harbe iştirak edip biliyordu. Ben biraz daha geç gider - vermek isterniştim. Gene Mü~tak ta 
ltıağlfıben lstanbula geldiği zaman bi- isem ne olurdu> ı beraberdi. Yemek yedikten son~a. Ro· 
~e görüp geçirdiklerini hikaye eder - Bu hisler içinde bir kaç gün çalkan- senberg bize ne zaman avdet edece -
laen bir gün bu uyku meselesini an - dım durdum ve nefsimle mücadele et-· ğimizi sordu. Biz de ertesi gün için ka· 
~ trnıştı. Içi sıkıldığı zaman daima uy- tim. Bir taraftan bu kat'i günlerde va- rar vermiş olduğumuzu söyledik. 

Usu geldiğini söylüyor, mağlubiyet zife başında bulunmayı emreden bir - Isabet! · 
~h ric'at günlerinde de daima bu uyku vicdan duygusu, bir taraftan da artık Qedi ve ilave etti: 

• 

~ tiyacının pençesi içine düşmüş o1 - ikrah duyulan bu vazifeye beni yak - Makedonya cephesinin vaziyeti çok 
~~ğunu, hem kendisi gülerek, hem bi- I aşmaktan kaçındıran bir his arasında, fenalaşmıştır · Bir an evvel memleke- Sa ı kım söğütlerin go1gesinde bir hı . J değildi. o sadece bir şey için yaşıyor1 
b~ güldürerek, muhtelif anek.dotlarla birinden diğerine, bir kaç gün gidip te dönmeniz hayırlı olur. Belki iki üç şırtı oldu. Uzun, beyaz bir etek çimen- du. O da U-tay-puyu kaybetmekti. 1 

ıkaye ediyordu. Şimdi tekrar uyku - geldim. Ben Talat Paşaya ayak sürü- gün sonra Balkan trenl hiç hareket e • Jerin üstüne sürünerek fıskiyeye doğ- * 
•unun gelmesinin sebebi, belki geceyi memeği vadetmlş olduğum halde a - demiyecektir 1 ru i1erledi. Biraz sonra söğüt dalları • Yüz bin Moğol çehri kuşatmıştı. Ci·. 
lı~kusuz geçirmiş olmak, belki de üzü- yaklarıının beni geri geri sürüklediği- Bu haber çok fena idi. Demek, Al· 

1 
nın arasından sevimli bir yüz belirdi: vardaki şehirler, köyler cayır cayır ya~ 

~.u .~ir bahis üzerinde çok konuşmuş ve ni görüyordum. manya ile Türkiye arasındaki ittifa _ Bu, on dört yaşında, .Garı yüzlü, çık1k kılıyor, yediden yetmişe kadar biitün 
tulrnüş bulunmaktı. Fakat her ne o -ı Zanneder~em üç dört gün kadar sü- kın asker- bağı kopmak üzere idi. Bul· 

1 yanaklı, badem gözlü, küçük çene li in· halk esir edilerek tesbih dizisi gibi ur.l 
.~rsa olsun, Talat Paşa, zayıf ve ener- ren bu nefis mücadelesinden sonra "hi- garlar, son dakikada zaaf göstermişler, ~ ve sev~li bir Mançu prensesiydi. ganlara bağlanıyor, Gobiye doğru yol: 

!181 az bir insandı. Onu, benim gibi ni- 1 hayet ben kararımı aldım ve ~azife ka- Vardar ile Cern d ki -ı... Etrafa goz attı: lanıyordu. rı a arasın a mag u - D h 1ın · ı Ta-jan-ay yılgındı. Kış ba~langıcı ol 
ayet resmi temaslarla değil, daha çağı olmaktan kurtulmak istedim. Iki biyetten sonra bir daha tutunamamış- · --:- a a ge emış. hk d 

1 
dı A t . Dıye mırıldandı. Sonra sarma~ıkla - duğu için Moğolların saıdıracaklaıım 

~ ın an tanımış olan her günlük ar- gün sonrası, galiba teşrinievvel ipti - ~r . : vus urya - Macarlar ımdada rm üç taraftan kaparn ıs olduğu kame· ummamış, askerlerini kışlaklara dağıt. 
~~ddşlarının da kendisi hakkındaki fi- dası, için biletlerimi aldım. gıtmışler, muvaffa kolamamışlar, gay- riyeye girdi. Pannakla~ını çınatarak mıştı. Şimdi yanında ancak yedi sekiz 
ıtlerj bu merkezde idi. Garp cephesinde müttefiklerin ret Von ~1akensen'e düşmüştü. bir aşağı, bir yukarı gezinmiye başla . bin kişi vardı. Bu kadar askerle böyle 

tU~·· o günden itibaren •. ~tık büsbü- hUcumlan Bıran evvel hareket dı. korkunç ve büyük bir orduya kar~ı 
lleşem kaçmıştı. Tarıhıni pek ta - ş Bir kaç dakika sonra gene salkım koymak imkanı yoktu. 

rtı" h A d 1 d k imdi Romanyadan Makedenyaya K 
l 
.. "rn atırlayamıyorum, fakat, eylu - ra a geçen gün er için e vu ·uat söğütlerin gölgelerinde bir hışırtı du- . urtuluş ümidi de göremiyordu. 
Un I .. · tl .. .. - b 1 G harıl harıl sevkedilen askerlerle Al - · 1 ı· b ' 1 t · t M • 11 · · 1 
P 

son arına doğru bir 88]ı günü Talat sur a e yurumege aş amıştı. arp yuldu. Kısa etekli, sırma ış erne ı ır s er ıs emez ogo arın reısı o an 
aıı h · k .. f'kl · h" manlar cepheyi tutmıya çalısıyorlardı. k ft · · 1 lt d bi Ap k' ·ı 1 k ı· d yayı selametledik. Giderken bana ne cop esıne arşı mutte ı erın ucum· . a an gıymış o an on a ı yaşın a r a ı ı e an aşma azım ı. 

d~a~a.n döneceğimi tekrar sordu, ben l~~ı her .. gün d~ha şidd~tle.niyor, her (Arkası var) delikanlı göründü. Onun da çekik kaş· Apakı arzularını bildirdi: 
e ık .. k ı b bJi-} k 1 k 1 ları, badem gözleri, çıkık yanakları ve -Dokuz kere dokuz bin altın. do • 

ı . ı uç güne kadar döneceğimi söy- gun er anı 1ar ıye te g erı, apa ı e-tdı Ba ı· ] 1 d h d ·b' rR A ID~O küçük bir çcnesi vardı. Dudaklarının kuz kere dokuz bin koyun, dokuz gü· 
rn. na <<ayak sürüme. çabuk ıme er atın d. cep e- en yenı ır par- n D ~ aeıı ı k h u _,'~.. . .. üstünde henüz terlerniye başlıyan bir zel at göndersin. Kendi k1Zlnl da bana 
1' diye tenbih ettikten sonra kalk- çanın ·optuğunu aber veriyordu. '!)': tı kaç ayva tüyü olmasa ve bir kız elbise· karılığa versin! 

• gitti. B'"!lin sokaklarınd;ı nümayişler ar- M • si giyse oğlana benziyen tarafı kalmı- o gol reisi. yedi kanlı, elli ) a~la • 
lstanbula dönüş tıyor, atlı. polis~:r. şehri baştan ba.şa • yacaktı. rında. saçı sakalına karışmış olan kı -

1-:l 
1 

k' nal seslerı ve unıforma şıkırtıları ıle E ugünkü Program Dört yana göz attı; gözleri kam"ri _ sa boylu, ayı kılıklı bir herüti. 1\Iançu 
e.r~u:u:~aı ;e~.1;iç t~ tabu~ d~n~ek 1 

dolduruyorlardı. Makedonıya cephe • 9 ıuart 937 Salı yeye rastlayınca sannaşıkların arasın- prensesi onun yanında bır yaban do • 
}' l egı ım. ı ıcı ers er en l sinden gelen haberler de endise veri • iSTANBt'L dan prensesin beyaz eteklerini gördü: muzunun yanındaki kuzuya benzerdi. 
b?ru up mektebe gitmek istemiyen ci bir mahiyet almıştı. Hareke~ günün- Öğle n~iyatı: -Geç kalmışımı Ta-jan-ay haber gönderdi: 
aır .rnektep kaçağı gibi, ayaklarım geri -· ........ ı •••••••••.•.... ~ -- 12,30: Pl!tt.ıa Ti.irk musıı,ısı, 12,50: Hava- Diye fır;ıldadı. - D ilediklerini vereyim. Lak n kı -
\i e~~ gidiyor, lstanbulda beni bekliyen dls, 13: Beyo~lu Halkevi gösterıt kolu tara- Sonra kameriyeye doğru yavaş ya - zımı bağışlasın! 
~Ucü 1 1 - d fından bir tem:..ll, ·ı 1 d' H · · b · ı fak t kıLı is· h ça ışmanın yorgun ugunu a - b ütün neşt.sile gülüyor Akşam ne.ş.·iy:ıtı: va~ ı er e ı. - epsını agış arım, ·a 

aa orada hissediyordum. Zaten yor • 17: inkıliıp dersleri üniversiteden nak- Genç kız başka tarafa baktığı sırada terim. 
~Un Ve bitkin bir halde gelmiş oldu _ ÇUnkl aQz1nda ,ur kadar len: Mnhmut Esat Bozkul't, 18,30: PHI.kla birdenbire içerı girdi ve onun gözle • Apaki ~öyle düşünüyordu: 
ı UQl Berllnde, ne de olsa, biraz istira- aUzel dişleri var! dans muslklsi, 19,30: Eminönü Halkevi sos - rini arkadan kapadı. -Ta-jan-ayın oğlu yok. Kızını aldık-
rıat yal yardım şubesi namına Bayan Şukfıfe NI- A ı tan sonra onu h ki t t ht b 

ı. . etrniıı, gezmiş, doln..c:mıq oldug-um d - aaa.... a a ırım ve a a en Çın b' Y ...., T hal (Cemlyctçlllk bakımk ıdn ~n sosyal yar - Delikanlı sesini kalınlaştırdı ve sor· geçerim. 

ı ıraz canlanmış ve kendimi top - dım), 20: Belma ve ar a aş arı tarafından B k a k ı d aş a Çare yoktu. Devlet adamları 

li 
.. ~ıştırn. Tekrar fstanbula dönmek, Ti.irk muslklsl Ye halk şar. ı arı. 20,30: ömer u: ~Unt"l" 'f . b k Rı?~-ı tarafından arapça söylev, 20,4.5: cemal _ Kimdir? da, Moğol reisinin arzusunu yapmak 
f u u vazı emın aşına geçme , Kamu ve arkadaşları tnrafından Türk mu- _ Kim olabilir? Elbet O·an-nodur. lazım geldiğini söylemişlerdi. 
ı~~di bana büsbütün ağır geliyordu. siklsl ve halk şarkıları, Saa~. ayarı, 21,15: Bu delikanlı sahiden Prens O-an-no· Hükümdar kararını verdi ve bunu 
ıvıeJ>t k ki ı_ ad Şehir tiyatrosu operct kısmı <Uç saat) opere- b' h Id k ~ ep aça ığmı peıı. n iren yap - tlnln üçüncü perdesi, 22,15 Ajans ve borsa dan ba~ka değildi ve H ia hiikümdarı : gözleri yaşarmı~ ır a e ızına söy· 
• If olduğum halde şimdi bu vazife haberleri, 22,35 Plakla sololar, Opera ve 0 _ Ta-jan·ayın kızı U·tay-pu ile kardeş ledi. Zavallı U-tay-pu büsbütün sarar-
a~~ıı~ı benim hoşuma aidiyordu. peret parçaları. çocuğu olurdu. dı. Çekik ve ela gözlerinin içinde ru-

d 
.. o~u. p ne yapacaktım? Dört sene _ BliKREŞ Delikanlı genç kızı bıraktı ve kame- hunun ürpermeleri aksediyordu . 
.._ ... t 17,20: Dans pH'ıkları, 18,20: Romanya mu- · k d b k Babas · •~ 'Klerı en aöır yükünü kendi sırtımda riyenın apısın an aşını uzatara ı. 

'<1 e sikisl. 19,30: Senfont konser, 20,30: Spor ha- B k h' b' ı k 
..... şırnış olduğum ve çocuğum kadar berlerl, 22,45: Fransa, Almanya, Romanya yemyeşil, gölgeli bahçeye göz attı: - aıı a ıç ır kurtu uş çaresı yo . 
~'-'diği T · k be . . . .. haberleri. - Arncam bizi görürse ne yapar? Herkes böyle düşünüyor. Gitmezsen 
tUJrn ~ anın, artı nım ıçın go- BUDAPEŞTB _ Ne yapacak? Birleşinciye kadar zorlamam. Talih ne ise ona razıyım. 
()ı esıne tahammül edilmez bir şey 17: Şarkılar. 17,30: Çigan orkestrası, 18,15: ayırır. Lakin ben altı ay daha ayrı ka· Diyor ve scsi titriyordu. 
h llluştu. Kah siyaset zaruretleri, kah Şarkılar, 20,15: Salon orkestrası (Haflt mu- Iabilecek kuvveti kendimde bularnı - Genç kızın bükülen boynu, bükillen 
"i arp icabatı ile kanaatlertın hilafına zlk), 21,50: Vlyoton havaları, 22,45: İngllizçe beli ve bükülmek üzere olan a\·akları 
a~dıöı ı_ Je) 1 h lk l d' müsahabe, 23: cazband havaları, 24,5: Ha- yorum. d - Id G' ~ tey} ~m ma&a er e a a söy e ığinı berler. _ Ben yalnız senin için yaşıyorum. ogru u. azierini sildi. Babasının 

~ erın hep birden yıkılıp gitmek ü _ En kısa zamanda size de nyni parlak PR.\G Senin için yaşıyacağım. koliarına atıldı: 
tıet~ bulunduğu bir •ırada, ben orada neticeyi knzandırnbilir. Almanyadan nakli. 19,25: Bratısıavdan na- -Ben de... - Gideceğiın 
d~ 1f görebilirdim? Ne söyliyebilir - • RADYOL1•N kll, 21: Orkestra, 22: Haberler, 22,20 Bachdan Kollar boyunlara do1andı ve kalbler Dedi. 

1~) 0 zaman parçalar <VIyolen lle), 22,45: Brnodan nakil, birbirinin üstünde çarparken salkım O·an-no çılgın gibiydi: 
'' •.•..• ~.· - 23 = Haberler. ViYANA söğütlerin dalları arasında biilbüller - Gidemezsin! Beni ne çabuk unu • 

N 17.10: Muhtelif havalar. 17,40: Müsahabc, şakıdı. tuyorsun? 
ilbelçl ıs.ıo: Fransızca ders, 19: Haberler, 19,25 : I<'ısldyenin suları bu şarkılara tem- Genç kız onun ağzını minimini elle· 

:!;."' .• -,4:ı. ""'* ·. 'i" -~ :(!.~~: .... , _.,.'-~ 

--··· ..... ......... 1 •• •••••••• 1 • -

. V i .Ji I:'C l Ope-radan nakil, 22,20: Dans havalnrı. 23,30: po tutuyor gibivdi. rile kapadı: -.:. zane er - J Haberle-r. Lakin bu tatlı rüya pek kısa sürdü; -Sus! Bu gece sana geliyorum. 
TA 
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VARŞOVA ~"Ünkü birdenbire sarayın içinde ko - Moğol r.eisine haber uçuruldu: 
16 30 Muhtelif havaıar, 17: Naklller, 17,50: ~ H' k" d k Monoloğ, 19,20: Miizlk havaları, 20 : Muslkl şuşmalar, bağrışmalar duyuldu. Saray - ı.i um arın ızı yarın akşam si· , 

müsahabelerl, 20,15: Karışık konser. 21: Ha- askerlerinin kılıç ve mızrak ~akırtıları zin olacaktır. 
berler: 22,30: Naklller, 22,45: Dans musiklsl. onlara kadar geliyordu. Şehirde büyük - U-tay-pu ertesi akşam beyaz ge 

Yarınki program bir uğultu vardı. Davullar havayı zan· lin elbisesile ve bir !_ahtırevan içinde 
10 mart 937 çarşamba d k d Ad t ld • ı:ı.. iSTANBUL gır zangır titretiyordu. saray an çı 1yor u. e o ugu g vi 

ötıe ueşriyatı: Bir ihtilal mı çıkmıştı? yüzünün gözlerden aşağısını kalın bir; 
12.30: PU\kla Tiirk muslklsl. 12.50: Havadls. Ta·jan-ayın oğlu yoktu. Ölünce 0- duvakla örtmü~tü. 

13,05: Muhtelif pliik neşrlyatı. an-no hükümdar olacaktı. Eğer bir ih- Kapıda babasına yalvardı: 
Akşam neş-riyatı: tilal çıkars.ı belki delikanlı bir gün - .. Ban.a izin ver. son defa 0-an-no-. 

18,30: PHıkla dans musikisi. 19,30: Tayyarc y g e m 
f ta}lta Çıkmak l"ımı'dı'nı· kaybedecektı·. u or yı · cemiyetl namına kon erans Nuri Kt 7.ılkannt, 

20: Vedla Rıza ve arkadaşları tarafından Çünkü bu karışık memlekette, askeri Onun odasına girdi. 
Türk muslklsl ve halk şarkıları, 20.30 ömer kışkırtarak saravı ele geçiren, tahtı da Arad3.n bir kaç dakika geçti. 
Rıza tarafından arapça söylev, 20, !1): Blmcn o le geçıriyordu. Yirmi yıl önce Ta-jan- Gelin içeriden teUişlı telaş h çıktı. 
ve arkada.,ları tarafından Türk mu ikisi ve- Baı::ını kaldırıp h" k" d b' b'l .. n" m da böy1E>likle hükümdar oldu<!u- " c u ·um ara ır an ı e 
ht!lk şarkıları, sant ayan, 21.15: Orke •r., J - " b k d 1 

llu bl·.·ı·ylıı·du. a ·ma an ta 1hı C\'ana o"rdi. S hrn 
22,15 Ajans ve borsa habı::rleri, 22 35 
sololar OpE'rn ve operet parçal:ırı. ! F'. .. k. ~ 0-c~n-nonun korkusu bundan (De\ mm 15 in ri s ~ f, .1 
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(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) 
Yazan : A. R. 

Klipeşteye kollan nı dayamış olan mü~azım Asaf, 
kendisinden bir adım uzakta duran Suada deniz 

hakkında maliimat veriyordu. 
Dör~.üncü kaptan; kolağası Ömer ı yet bir gün, başkatip Süreyya paşayı 

bey. [Omer hey, iyi bir yelken kapt~ çağırtarak: 
nı idi. Büyük bir salahiyetle söz söyle- - Canım; bu Ertugrul ne oldu? .. 
diğini iddia eden bu zat geminin di - Daha hala tamiri bitmedi miL Sü • 
teklerinin çürük olduğunu ileri sürü- veyşten hareket etmedi miL Japon -
yor .. kuvvetli rüzgarlar altında bu çü- yaya giderniyecek mi? .. Bahriye nazı
rük direkierin yelkene tahammül ede- rında.n sorunuz. 
miyeceğini iddia eyliyordu.] Demişti. 

Topçu kaptanı yüzbaşı Celal bey. Bahri ye nazırı Hasan paşa: mabe -
Hesap memur muavini mülazİm yin başkatibinin yazdığı tezkereye 

Necip hey. resmen cevap vermekle beraber; dcr-
Lkinci çarkçı binbaşı Ahmet bey. hal saraya koşarak vaziyeti izah etmiş: 
Imam, (Suya batmaz- Aü efendi. - Sayei şahanede, on iki gün zar -
V e.. kamilen mühendisler... fında tamir edilen ( Ertugrul) , şu anda 
Kumandan Osman beye taraftar o- (Aden) istikametine doğru ilerleyor. 

larak, yolculuğa devam etmek istiyen- Demişti. 
ler: Bu havadis, Abdülhamidi son dere-

Süvarİ, Ali bey. cede sevindirmişti ... Fakat buna mu-
Muavini, Cemi} bey. kabil; bu seferin aleyhinde bulunan -
Hesap memuru kolağası Tahsin bey. ları da fena halde öfkelendirmiş .. on • 
T orpido muallimi, Reşat kaptan . ları yeni yeni bir takım entrikalar çe -
Bôlük yüzbaşılarından, Nuri bey. virmeye, ve Ertugrulun muvaffakiye-
Çarkçıbaşı, miralay lbrahim bey. tini kesredecek bahaneler icat etmeye 
Sertabib, miralay Hüsnü bey. sevkeylemişti. 

Ve .. bir kaç zabit... * 
Osman bey, vaziyeti bir şifre ile sa· Dan, dan .. dan ..• Dan, dan .. dan, 

raya ve bahriye nezaretine bildirmişti. dannn ... 
Bu .;freye; gerek saraydan ve gerek Vardiya (1) çanı, hamam halvetini 
bah.rıye nezaretinden ayni mealde ol- andıran bu sıcak ve durgun hava için-
mak üzere şu cevap verilmişti. de boğuk boğuk sürükleniyordu. 

[ Asker, aldığı emri ifaya mecbur- Küpeşteye kollarını dayamış olan 
dur... Verilen emre karşı her kim mülazim Asaf, kendisinden bir adım 
muhalefet edecek olursa; herhangi bir uzakta duran Suada anlatıyordu: 
limanda olursa olsun, gemiden çıkarı- - Bak .. akıntıyı görüyorsun. değil 
lacak .. muhafaza altında lstanbula i • mi?.. Adeta, gözle görülecek kadar 
zam olunacaktır.] şiddetli. 

Osman bey, bu emirleri alır almaz, - Evet; efendim. 
derhal zabitanı birer birer çağırmış.. - Şimdi de, denizin sathında, ölü 
kendilerine tefhim etmiş .. Türk deniz- bir dalga halinde sürüklenen rüzgarın 
çiliğinin şerefli mazisinden bahsederek istikamt>tine bak. Akıntıya karşı esi
rnüesser sözler söylemışti ... O andan yor; değ'} mi? 
itibaren de, aradaki fikir ihtilafı, der - - Evet, efendim. 
hal zail olmuştu. - RüzgarıR bu ters esrnesi re neti-* ce veriyor, biliyor musun? 

Kumandan Osman beyle, gemının 
kıymetli zahitlerinin yardımı sayesin· 
de, yapılan tamir on gün zarfında ik -
mal edilmişti. 

Uzunca sürmesi muhtemel olan bu 
tamirin bu kadar kısa bir zamanda ik
mal edilmesi, zabitan ve efrada n eş' e 
vermişti. 

Ertuğrul; (:305 senesi) eylul ayının 
11 inci pazartesi günü, erkenden (Sü
veyş) e veda etmişti. Osman bey, sara· 
ya 'e bahri ye nezaretine çektiği tel -
graflarla, Süveyşten hareketi bildir -
mişti. 

Fakat, şu rası hayrete şayandır ki. 
Osr n beyin saraya çektiği telgraf, 
Abdülhamite verilmemişti. 

Hiınkar; üzüntü içinde idi. Niha -

r 
EEr Do orun 
G ··ni ... }( 
1\:otlartndan 

----·-

Salı 

(*) 

- Burada, denizin irtifaının iki, üç 
kadem alçalmasına sebeb oluyor. 

- Her denizde böyle 'ir, efen -
dim?. 
-Hayır. Bu hadise; yalnız buraya, 

Şap denizine mahsustur. 
-Niçin? .. 

- Haa .. dur, onu da aöyliyeyim. · · 
Şap denizinin nasıl bir şekil gösterdi
ğini haritada gördün müL 

..__ Gördüm, efendim. Upuzun. tıp· 
kı, bir göle benziyor. 

- Bravo .. aferin, Suat ... Sen, ade
ta okumuş yazmış bir gence benziyor
sun. 

Suat; mülazim Asafın büyük bir 
saflılı. la söylediği bu sözlere karşı 
bir kahkaha atmamak için dudaklarını ı 
asırıyordu .. 

(Arkası var) 

( 1) Vardi ya; dört snntte bir değişen ı 
nöbet. 1 

SON POSTA 

Yazan : Celal CengiZ· 
• w • • • ze ın yegenı, unçayın ızını ve Ta • 

ığı mağarayı bu muştu 
- Bak .. eğer yaşasaydı, avazı çık- mi düştün yoksa?... meğe geldi. 

tığı kadar haykırırdı şimdi. Gözleri - Evet. Fakat, senin yüzünden.. T enzer, yeğenile konuşurken tenhi 
kapalı. Dili cjışarıya uğramış. Karnın- seni çok seviyordum. Selimdeki hassa bir köşeye çekiliyordu. 
dan kan sızıyor. Bu halde yerde hare· kemerini atmadan buraya ıelemez • O akşam göze görünmeyen delik.an" 
ketaiz yatan bir adamın yaşadığına ina dim. h, dayıaına şu malumatı vermİftİ: 
nılır mı, Mara? - Demek şimdi... - Tunçayı rnağarada hapsc:ddl 

Mara birdenbire yerden :kalktı ve - Şimdi pir çadırcı çırağıyıqı. Naraştır. Naraş Suriyeye giderkeıf 
aşıkının koliarına atıldı : • . . .. . . .. •.• . •• .. . •• . . .• ••• •.• ••• Tunçayı sihirbaz Mayaya teslim ~tınif' 

- Ben ayl.arda.nberi seni bekliyor• . . • • .. .. • .. • .. • . • • • .. .. . .. • .. • .. • • . • Tan zer bu haberi duyunca ürperd'.: 

dum, Sarnal Şimdi nereye gideceğiz? OlUm Kuyusu'nda bir isyan.. - Maya bana çok yardım etıniştJ. 
Katumanın ölümünü rahipler duyarsa Bana dost gibi görünürdü. Demek ~ 
ne yapacağız? Tanzerin yeğeni göze görünmez bir beni aldatmış .. 

- Merak etme, yavrum ı Katuma- halde her gün (Ölüm kuyusu) na gi- Diye bağırmak istedi. 
nın hizmetçisi odasında uyuyor. Bu - gidiyor Ye dayisile konuşuyordu. Yegeni dayısının ağzını tuttu: 
radan yavaşça kaçarız seninle.. Tanzerin yeğeni, Tunçayın izini ve - Bu sırrı mahkumlardan k.iJnll 

- Nereye gideceğiz? yaşadığı mağarayı da bulmuştu. duymasın. Ben seni bu kuyudan kur• 
- Nipura gelirken bir köyde konak- Tanzer yeğenine: taracağım. 

lamıştım. Çok hoşuma gitti orası. O - Ah, şu gözlerim açık olsaydı.. -Nasıl kurtaracaksın) 
köye gideriz. ben bu cehennemin içinden nasıl olsa - Yukardaki nöbetçiyi kuyuya yu• 

- Ur'a neden gitmiyoruz. Haniya kaçmıya muvaffak olurdum. varlıyacağım .. ve yukardaki ipi afSitı 
beni oraya götürecektin.. buraya ilk Diyordu. ya sarkıtacağım. O ipe sarılıp kuyunult 
gelişimizde bana böyle vadetınemiş Tanzer kaybettiği sevgilisinin izinl ağzına çıkarsını 
miydin? bulan yeğeninden onun hayatı hakkın- -Ya sonra? .. 

- Öyle ama .. ben şimdi hassa zabi- da malumat istemişti. - Ondan ötesinıl bana bırak. 
ti değilim. ı Göze görünmeyen delikanlı bir ak- - Ben dünyayı görmeyen bu gO$ 

- Ne dedin .. Gudeanın gözünden şam (Ölüm kuyusu)nda dayısını gör- lerirole nereye gidebilirim? • 

Ser 
,.,.'W'.uv-r ya an vesalt ve tesbin 

ale e 1 ey el ı 1 ser isi 

i) 

1937 Martının 26 ıncı 
Cuma giinü Ankara' da 

Sergievi ve sahasında açılıyor 
.... ~~mE~--~~.-sn=-.. m.••~Dd 

Sergiye 
Sergi 

tştl ak edenlere oldata gibi, 
z yarete geıece ıere de aza 1 
ıay ı lar temin edilmiş r. 

Her ttirlü malumat ve fazla izebat için 
şu adreslere müracaat edilmelidir ; 
bumbul : Karaköyde Yatak lı V agonlar 

Şirketinde Sergi memuru ; 
Ankara : Sergi Komiserliği. 

- Ben sana yol göstereceğim. 5eft 
mi takip ederek Ur dağına kadar gid~ 
ceğiz. 

- T un çay orada mı~. 
- Evet. Dağın yamacında bir kii• 

çük mağarada hem de yılantarla birlik· 
te yatıyor. 

- Ne diyorsun .. yılanlada birliktd 
mi yatıyor) 

- Naraş Suriyeye giderken böyh 
emretmiş. Sihirbaz Mayanın yılaııq~ 
rile koyun koyuna yatıyor. 

T1mzer ağlamağa başladı: 
- Zavallı T unçay .. yumuşak ya ta• 

ğını bırakıp kayaların üstünde ve yı 4 
lanların koynunda yatıyorsun öyle ıni1J 

- Ağlama, Tan zer 1 Sana şimdideli 
müjde vereyim .. çok yakında burada!' 
kurtulacaksın 1 Ve birbirinize ka YU -

şacaksınız ı 

- Keşki Tunçaya da benim hayat• 
ta olduğumu söyleseydln 1 

- fhmal etmedim.. dün gece ııatl 
yılanla konuşurken mağaraya gitti11" 

tı' T un çay aylardanberi arkadaşlık yaP 
ğı bir yılan la şöyle konuşuyordu: ... 

« - Ben günün birinde dünya yıl 
zünü görebilecek miyim} Cözlerifll 
tekrar açılacak mı)» . 

Yılan hazin bir ıslıkla cevap verdt> 
Tunçay sevindi: . 
« - Bu cevabın beni ümide diişÖf" 

dü .. demek kurtulacağım. Dünyııfl 
tekrar göreceğim, öyle mi?» • 

pt 
Sarı yılan tekrar ıslık çaldı .. ve ya 

başında çöreklenip yattı. Ben mağ~j: 
ranın ağzında duruyord'um. Birden 
re seslendim: 

Çocuk boyıınlarındalli 
1 KA IHHi 

- Tunçayi Nasılsın .. bir dileğiı' 
var mı) 

Bezle-r 
Bazı çocukların boyunlannda kUçUk ı 

mercimek cesametlnde hatt{ı bazan no
hut ccsametinde bezler gôrülür. E111e tu
tarsanız parmaklarınız arıısında meyda
na çıkar ve kaçar, kaybolur. 

Londra, Par:s ve Nev - York, Berlin'de güzellik enstitülerinden takdirname 
ile talt-if ed ·ım;ş olup beynelmilel sergiterin altın madalyelerini haiz dir. 

T un çay çılgınca başını salladı: ~ 

- Çok muztaribim, Firatı ~fll 
muztaribirn ... Bu işkenceden beni );ı 

Bunlar l!'nfn ukdelerldlr. Halltabiide 
lenfa ukdcl rı el ııe tutulmaz ve hlssedll
m~z. Bezlerln böyle şişmest çocu~un zayıf 
ve kansız ve saracaya müstalt olduf:unu 
gosterlr. Bu vazlyet devanı ederse bezler 
g,tC'ide daha z.l.yade fişer. Ve nihayet ha
ki' ı bir bez veremi :yani beynelavam sa
r~ı-~ denilen hastalık başgöstermiş olur. 

Çocuklarda boyunlarda görillen bezte
rin ııebcbleı ini arnştırmalı. Çürük diş
tc ı. yiızde ve baştakl çıbanlardan. ba -
dl:'mciklerden, burundaki bazı hastalık
lard n b!l· unda bezler ş! "r derh'\1 bun-
1 ~ t"dn vi E: ı~mell. Ve bir an evvel bez
,,.,., crltm!'~(' çılıc;mnlıdır. Böyle çocuk
lrı•· ı ı!ltrivly'lle tatbiki ve yazın güneş ve 
kurn banyo •ı çok Iyi ~elir. 

(•) nu no•t.ırı ke..c;lp akhyınız, yahut 
1ı 'll bum" '.ıpısttrıp koll"l<cılyon yapınız. 

"ltı zam '""lnt"ıb bu notlar bir doktor , 

1 • ., vt-t'sr" ılir. 

~----------------~ 

Esmer, snrışın, kumral, her tip için muvafıktır. GUzeJlik ve cnzibeyU'nrtlırır. 
Buruşukiuklan, çil ve lekclorl knt'iyyen izale eder. Memleketimizin en kibıır 
malıfıllerinin kullıtndıklnn ilalsamin kreınleridir. 

1 • 
2. 
3. 
4· 

4 ır. 

Bulsamin krcmindeki hassu hiçbir krcnıde yoktur. Bulsamin maddesi me· 
sameleri kapatan, cildi gençleştirerek beyaz, yumuşak, nıut ve ııermin kılan 
besleyici bir cevherdir. 

INGiLiZ KANZUK ECZANESI 
BEYOÖLU - lST AN BUL 

kurtaracak} 
b. ıı1 

- Seni Tanzer kurtaracak.. ır 
daha sa b ret 1 

Dedim. gözleri yaşardı.. ııi 
- Tanzer nerede? Hayatta ite b~ı1 

şimdiye kadar neden arayıp sorJ1l8 
1• 

Ona hakikati aniatmağa mecbtır 0 

dum: ~ 
- Naraş onu (Ölüm kuyusu) n~;, 

tırmıştı. Onun izini de - seninki gl 
1 ~ 

ben buldum. O da senin için göz y<~ 
döküyor. Gece gündüz ağlıyor! ~: 

T tınçay sevindi.. elierin i .'~za~a;a o ll 
- Tan rı m sen bizi bırbırım ız 

' 
zaman bıvu/ur~caksın? di• 

Diye bağırdı .. T nnrıdan ynrdırtı 
ledi. Kendisini tecelli ettim: dır·· 

- O kurtuluş günii çok yakın ) 
üzülme ve bekle! (Aıkası v:ır 



9 Mart 

(Baştarnn 13 üncü snyfad ) 
d r o k < .nd n ve yerlere kapanan 
b n ara ından geçtı. Kale kapısın -
d n çıktı, ~Io (J.ların kara çadırlarının 
dolduıduğu 0 , tıya doğru uzaklaştı. 

Mo ol re s nın be) az kcçeden Ça -
d ı or.ünd me~ak'er yanıyar ve da -
~ı:. r ötti o ı du. Kıza rm ş kuzuların 
k oku u butun O\ a) ı do.durmuştu. As-
~tler durmad· n yiyorlar, içiyorlar ve 

~ en·) o. la:dı. Şehrın büyükleri bun
arı · . ..ı.enın maz alları ardından de h -
§€t'e seyred',or ardı. Ta·jan-ay sara -
Yına kap nmıştı 'c kendı kendine so
ruyordu: 
:- Abaki 0z:.tndc durmazsa? 

d Işte çok • < çmc>den Moğo~ ordusun· 
an korkunç çıg:ıklar duyulmağa baş· 

~dı. Davullar, patlıyacak gibi zangır· 
1Yor, silah şakırtıları göklere yükseli

Yordu. 
Moğol a kerleri kaleye hücum edi -

Yo lardı. 
En öndekı bır adamm elinde bir rnız-

~k Ve bu mızrağın ucunda e:enç bir 
ş vardı. 

Ta jan- v arardı: 
-Kızım~ 
Diye in ed ; korktuğu başına gel -

trıı"'u. 
d Fakat na ıl olabilirdi? Kızının ses~ni 
U)uyordu: 
- Onu kurtarın! 

d'·Ru1aklarına inanarnıyordu. Geri 
ondü. İkı tarafa açılan kumandan ve 

<lsk~ rlerin ara ndan çı!gın gıbi koşa-
tak " 1 • .. d" F.e en nzını gor u. 

Gözlerine ınanamıyordu. 
'F kat ·n nma ı) dı. 
Ç!tinkü yanılmıyordu. 

X Genç kız kalenin taşlarına dayandı. 
e~.k başa bakarak mırıldandı: 
._ 0 ... Ta kend si. .. Öldürdti ha~ .. 

ka Baş~~mandan ılk kargaşa1ıkla bir 
k ç kışıyi kalenın g zli kapısından çı -
arrnış: 

- Bir esir gelirin! 
:ır Demişti. Getirdiler ve Moğo1 reisi -
~n kadın kılığına girmiş olan O-an-no 

1 
herarından öldürülmüş olduğunu ha _ 

r Verdiler. 
Tabıi onu da ö1dürmüşlerdi. 

tı U-tay-pu yerınd€n fırladı. Babası -
ın be1ınd kı kılıcı bir hamlede kaplı: ru;! Ben onun öcünü almağa gidiyo -

P·~e ha\ kırdı. 
htıyarlar askerler haykırdılar: 

- Daha ne duruyoruz? 
tillerkes coştu. Mançu askerleri elle· 
latıdde meşalelerle kale kapısından fır

ılar 

y ~rte~i sabah Mogolların yerlerinde 
e ler esiyordu. 
t1-tay.pu tamam iki ay dua etti: 
J; Ah bir çocuğum olsa! 

t~ ı:r çocuğu olacağını anlavınca bir 
ciliye kavuştu. · 

:tıiSod nra tamam sekiz ay hep şöyle mı· 
andı: 

j; Ah, çocuğum erkek olaydı! 
an ır erkek çocuğu oldu ve adını 0 -
Ya·no koydu. Gene yalnız O·an-no için 

şıyordu. 

~7.Ünde duruyordu. 

Yariilki nusham1zda : 

PRENS 
Nakleden: Faik Beremen 

İnhisarlar Istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Çamaltı tuzluında sureti mahsusada teaia olunan ince tuz 
değirmeninde sıbhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince aofra 
tuzları yanmşar ve birer kiloluk paketler ve ınutbak tuzları da 
"50, §er kiloluk içi kiğıd kaplı çuvallar içinde satı~a çıkarıl
mıştır. 

Sofra tuzlan "64, ve "128, zer paketi havi sandıklara ko
narak ambalaj)anôııştır. Paketli sofra tuzlarının beher kilosu 
kabataş ambannda "9,50, ve mutbak tuz.larının beher kilosu 
"5,25, kuruş fiatla satılacaktır. 

Gerek mutbak ve gerek sofra tuzları bir sandık veya 
çuvaldan daha az satılamaz. Sandık ve çuval beddleri tuz fıa
bna dahil olduğundan müşterilerden ayrıca sandık veya çuval 
bedeli aranmıyacaktır. 

Tuz satıcılannın İnhisarlar İstani l'l 13z.şrrüdürlüğü merkezinde 
Kabataşambarına müracaat etmeleri ilan olunur. "1184, 

• 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkez) 
Eksiitme Komisyonundan: 

1 - Merkezİnıize aid Gelibolu istimbatunun tamiri açık eksiilmeye ko. 

nulmuttur. K~if bedeli 2460 liradır. 
2 -Bu i'e aid tartname -tunlardır 
A- Fenni Şartname. ... 
B - Idari .-rtname. 
3 - Istekliler bu ...,tnameleri 13 kuru• mukabilinde Istanbul Linıani 

Sahil aıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 
4- Ekailtnıe 16 mart 937 Salı günü aaat 14 de Galatada Karamustafa 

p~a 10kağmda Istanbul Limanı Sahil sıhhiye Merkezi eksiitme Komiayo • 

nunda yapılacaktır. 
5 - Eksittmeye girecekterin 184 lira 50 kuru• muvakkat teminat pa-

ruı ile en az 3000 liralık bu gibi i•ler yaptıklarına dair bir ehliyet vesikası 
göstermesi ,arttır. 111 093H 

--
Lül~burgaz Şarbaylığından: 

Her sene açılması mutad olan Lüleourgaz Köprübaşı hayvan 
panayırı 2 Ni:.an 937 Cuma gün açılarak üç gün devam edecektir. 
Gelecek tüccar ve esrıafı .ı esbabı istirahatle i temin edilmiştir, salmak 
üzere panayıra g •tırilecek hayvanın muhla ·lar tarafından sahibinin 
kendi malı alduı\Jna dair verilecek ilmühaberlere o mahalda bula~ık 
hayvan hasta ığı olmadığından mutlak derç edilmesi ve böyle bir 
ilmühaber ibaz etmiyenle in panayıra kabul olunmıyacağı ve hayvanı 
sattınlmıyacağı emirler iktizasındandır, keyefiyet ilan olunur. (1281) 
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Geçea aene gibi bu sene de sinek afetine ve bücumuna Ye haıarahn istilüına maruz kalmamak için timdiden P A Y D A Ye pompuile yuvalarini temizleyiaiz.. 

Bütün ıstırapların panzehiri 

G iP i 

Bir tek kaşesile 
, 

Geçiremlyeceğl hiçbir ağr1 ve s1z1 yoktur 
GRİPİN, baş, diş, sinir, adale 

romallima ağnlanna karşı en 
tesirli ilaçbr, icap ederae günde 
üç kqe alınabilir. 

GRIPIN, hele bu k&rışık ba
har havalannda nezle, grip ve 
bron~ite karşı siri bir kale gibi 
muhafaza ve rahatsızhğınızı iza· 
le eder. 

Gripini tercih ediniz 

BANKA KOMERÇiYALA 
iT AL YANA 

sermayesi Llret 'lOO.ooo,ooo 
f.httyat atçesl Llret 115,189,t SC,It 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın ba§lıca şehlrlertnde 

ŞUBELERi 
İngiltere, iavıçre, Avusturya, Maca· 
ristnn, Yugoslavya, Romanya, Bul· 
co.rtstan, Mısır, Amerika Cemahlrl 
Müttehidest, Brezllya, Şlll, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvıı.tör ve 
Kolumblyada 
AfUyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZI 
oaıata Voyvoda. caddes1 Karaköy 

PalaS (Telef. 44Ml /2/3/4/5) 

Şehir dahilindeki acenteler : 

istanbulda : AID.lemctyıı.n hanında 

Telef. 22900 /3/11/12/15 Bcyoğ • 
ıunda: İstiki M caddesi Telef. 41048 

İZMiRDE ŞUBE 

Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
ldrar yollari 

hastalıkları mUtehassısı. Köprübaşı 

~- Eminönü han Tel : 21915 

KAYIP - Adana Ziraat Makinist 
mektebinden aldığım şahadetnamemi 

kaybettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Kırıkkale 473 Battal 

ı mak içia bl .. kı a oriler 
caklarında, sala andra ve 

o sobala ı u aa V 

lllDil 

T iT ' • 
1 

Yemek/erinizi pişirmek için mutfak soba
larında ve maliız/arda da yakma/ısınız. 

ijer mabrakattaa,l katIst-D olaa TÜBB 
.... bill Istifade kalo· A N T B A S i T i , 

kolay yanma, çok bualara aisbetle ea 
dayanma ve zayiatın ucaz ve ea idarell 
azlığı itibarile kat köml dir. 

ls ın mak içinolduğugibigemeklerinizipişirmek için de 

O K A T ASiTINf KULLANI IZ· 

JlU~.~~!!ıını~U!ı~!~~~~!c~izeT!!~~d!~ K!~~~!tık 1 Son P:s~~~ 
100 kuruş, kuştüyü ve )'atak takımlar~ da çok ucuzdur. Kuştüyü kumaşları Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 
vardır. Fabrika ve deposu: İstanbul, Çakmakçılar, Sandalyacılar sokak Tel, 
23027. Satış yerleri: ANKARA, İZMİR, BEYOCLU, Sümer Bank Yerli Mallar 
Pazarları. 
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CiliNG ele PlliS 
yildaziaran dan 

giirülaceklir 
- -------
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Kadaköy Vakifiar DirektörtUğU Ilinlari 
Üsküdar a Gülfem Mahallesinde Karaca Ahmet caddesinde yeni'" 

den tamir olunan 66/140 sayılı dükkan teslimi gününden 938 Map• 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkanlllllfbt• 
ihalesi 19/3/937 Cuma günü saat 15 dedir. İsteklilerin Kadıköy Va"' 
kıflar Müdürlüğüne mür~caatları. (1310) 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 Ila 600 metro •t•k veren 

fenerleri gelmiştir. 
Iyi •t•x almak Için yaln1z 

DA İM O N Pilleri 
ile 

DA İ M O N Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A İ M O N 

markasına dikkat edininz. 


