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"Yazı itleri telefonu t 20203 PERŞEMBE 25 -ŞUBAT 1937 " 

Başvekil dlin izmirden
Ankaraya dOndU 

İsmet In önü:~' lzmirdeki tetkiklerimden 
memnunum. lnşirah buldum, diyOr 

Idare ft1eri telefonu : 20203 fiatı 8 Kunıt 

· Hatayın anayasasını 
Hazırlayacak komite 

bugün toplanıy~r 
Cenevrede toplanacak komitenin, mesaisini 
kısa bir zamanda bitirmesi muhtemeldir 

Cenevro, 24 (Husuat) - Hatayın 
anayasasını hazırlamak lizere toplana· 
cak olan hukukculardan mtirekkcb 
ekaperler komite•i. ~atın mcaaiame 

B k ") k"" 1 .. •• d di • • d" 1 d• J • • • J" G d" J başlıy~cakhr · aşve ı, oy unun er erını ın e ı, zmırın yenı ımanı, e ız ovasının su anması, Ha. . v ~_ 
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k •• ] ·· · · • k "fl • • 1 • · tkik . nçıyc e .. & etı umumt .. &uoı Nu. oy U arazısının tapuya rapb, &abi ooperatı erı ış erını te etti man Menemencioğlunun .riyaaetind• 

Ihracatçılar iktısat 
Vekilinin riyasetinde 
Tatandılar 

Satış kooperatifleri 
faaliyete geçiyor 

İzmir, 24 (Husus! muhabirimiz· 
den) - Başvekilin ve refakatindeki ze 
vatın İzmirde yaptıkları tetkik gezUe 
ri muhitte iyi bir tesir bırakm~tı..r. Ba, 
vekil refakatinde İktısat Vekili, İş ve 
Zıraat bankalan umum mlidlirleri, İz 
m ir belediye reisi, vali olduğu halde 
bayramın ilk günü Urla ve Çeşme ka· 
zatarına gitmişlerdir. 

Köylüler arasında 
İlk köylü kafilesi Urlada bayram r.t! 

şesi. içinde Başvekili kar~ılamıştır. İn· 
&nU otomobilinden inerek köylüler ara lsmet hıönü ve CelAl Bayar lzmirde karaya ayak basarlarken 
sına karışmış, ihtiyaç ve dileklerln~ sor lerin müstahsil hAle geldikleri memnu . iyi giyinmiş bir köy genci Başvekilin 
muş, bılhassa göçmenlerle meşgul ol- niyetle görülmüştür. ~azan dikkatini relbetmiş, kim olauğu 
muştur. Anavatana göç eden muhacir Çeşme yolunda Uzunkuyu köyünde (Devamı 10 uncu sayfada) 

bulunan Türk heyeti Cenevreye vasıl 
olmuf ve ilk temaslarına ~lamıftu. 

Ekaperler komitesine İftİr&k eclocek 
olan Ingiliz, Fransız, Belçikalı ve Ho • 
landalı heyetler d-e Cenevreye selmit 
bulunmaktadırlar. 

Ekaperler komitesi çalışmalannda 
Sancakta tetkikat yapan bitaraf müp· 
hitlerin raporlarını da söz Q.nünde tu -
tacaktır. 

Komitenin, kısa bir zamanda me•a· 
isieni bitirmeai çok muhtemeldir. 

KQmite, bilhassa, intihabat, tedri • 
aat ve idari teşkilat işlerile meşgul ola· 
cak:tır. Numao Menemencioğlu 

Bir jandarma iki ·otomobil 
arasında kalarak öldü 

Derhal muhakemesine başlanılan iki şoförden biri 
tevkif edildi, bir şahit bu şoförün kendisine rüşvet ngiltere, hak kuvvetindir, Donanmamız 

Ingilterege kaidesi aleyhinde Davet edı·lrJl· ~~ci~~~~k?yünde,,bir jandarm~ n~-ı Süleyman Bektaş. hemen hastane-u. fennın olumıle netıcelenen fecı bn ye kaldırılmış ise de ölümden kurtula -

teklif ettiğini söyledi 

P . 24 (H .) Ö .. .. . kamyon çarpışması olmuştur. Sarıyer C . d" k Id 1 t 
A K d Al .. t 1 k J • arıa ususı - numuzdeki ' mamıştır enazesı un a ırı mış ır. vam arnarasın a manyanın mus em e e mese esı may ' d 1 T k I . jandarmasından Ceyhanbeyli Süley • . k I b 

.. •• ''Id'" b" b' 'B Ed Al kk ıa ayın a, ngı ız ra ınm taç gıy· B k .. lk' .. . . 1 Evvelki gün akşam vu ua ge en u 
goruşu u, ır me us: ' . en manya ha ında me meraaimi mii.nasebetile yapılacak ml an e taş. evve .. ı gunKıZln a mıt ve feci kazanın tahkikatına derhal müd • 

b• d •• •b• 1 k d" d d" den· l'kl · · t' ak sta.nbula gelmek uzere ocataf au yu-
ır uşman gı 1 muame e etme te Jr, e 1 ız fen ı erıne lf ır e~mek Üze • na aid Caferi idaresindeki kamyona deiumumilikce el konulmuştur. 

re, "Bonanması olan 33 denızci hükQ • . - . . n 
Londra, 24 (Röyter) - Lordlar «B. Eden Almanya haklwıda bir mete davetiye gönderilmiştir. bınmıştır. . . .. .. .. . Vak'adan dolayı, 40!9 numaralı 

Ka~rasında, işci Arnold Ingiliz dıt doat eıb1 değil bir düfman P,i mua • Davet edilen donanmalar arasında . Kam~o? .t\.~ecıdıy~koyunu bıraz ge· kamyonet'in şoförü Mikael 3580 nu-
~yasetinin tadilini, tecerrüt siyaseti ta mele etmektcdir.JJ TütJc donanması da bulunrna.ktadır. çınce, ~-ışlı ı~tıka~e~ınden. gel~ekte o- maı;alı kamyonetin şoförü Ca.fer, dün 
.kibini ve Almanya ilc en iyi anla,mayı Demiştir lan şofor Mıkaelın ıdareaındekı kam • .. wl d di' .. 

1 
. I 

iatemit: (De~mı 10 uncu aayfada) Tıu•• rkiye Ve yonla çarpışmıştır. Çarpıtmanın tidde- og e en .. so~ra .~ ıy~yte getırı mış. er ve 
tinden Ca~rin kamyonunda oturan akşam uzerı nobetcı stanbul aslıye U-

Milino Müliktının 
akisleri devam ediyor 

.. .. ,.. ---------
1 
Fransızlann Temp1 gazetesi, bazı ıayıalar hakkında fikrini söy-
lerken "Türkiye münhaauan Türk olan bir na~yooalizmden batka 

ı 
dava gütmemi§tir. Sancak meselesi bunun bariz bir miaalidir. 
Ankara Turancılık emellerini hiçbir zaman ta,ımamışbr, diyor 

Milano mülaka
tının Avrupa gaze· 
telerindeki akislerl 
~evam etmektedir. 
Bu meyanda Tür • 
kiye ile halyanın 
anlaşmak mecburi • 
Yetinde oldukları 

Illeselesi kaydile bir 
Avrupa gazetesin • 
de çıkan yazıya kar 
~ılı k T emps gaze • 
tes· şu mütaleada 
bu'unmaktadır ı 

Türkiyeyi iyi 
tanımıyanların bi -
le b.ldıkleri bir ha -
hikat vardır: Tür • 
kiye münhasıran, Bay Ciano Dıt Bakanımızia kartı kartıra 
Türk .olan bir naayonalizmden ba,kaiTurancılı.k emellerini hiç bir zaman ta 
b:r dava gütmemiştir. Sancak meaele • ~ımarnıttır. 
11 bunu bariz bir misalidir. Türkiye (Devamı 10 uncu 147faÜ). 

Deniz silahları jandarma Süleyman Bekta,, yere yu. çüncü ceza hakyeri huzuruna çıkani .. 
varlanmı~ ve vücudüntin muhtelif yer- mışlardır. ( 

Ingiltere ile yapılan 
müzakerler ilerliyor 

Londra, 24 (A.A.) -Eden Avam 
Karnarasında beyanatta bulunarak İn
giliz hükumetiyle Alman, Sovyet, Leh, 
Türk, Norveç, Finlandiya ve Danimar
ka hilkumetleri arasında deniz silah
larının Londra deniz anlafmaaı esası 
üzerine keyfiyet tiibarile tahdidi hak
kında cereyan eden müzakerelerin iler
lemekte olduğunu bildirmi,tir. 

Bir sefaret katibi 
afyon kaçakçısı 

Belgradda bir sefaret katibi 
kaçarken tevkif edildi 

Belgrad 24 (Hususi) - Zabıta 
büyük bir afyon kaçaçıhğı mey
dana çıkarmış ve 500 bin dinar 
kıymetiilde afyon mUsadere et• 
miştir. 

Bu kaçaçılık hadisesinde met
haldar olan bir ecnebi sefaret 
kAttbi, bugiio tayyare Ue firar 
ederken yakalanmışbr. 

HAdiee Belgrad mahafilinde 
derin bir teair UfaDdU'mlfbr. 

leri ezilmiştir. (Devamı 10 uncu sayfada) 

• 
Istanbuldan T ahrana 

---------.. 111- ~ ----------. 
Dostlanmın verdileri büUiıı nasihatleri dinledim ve l Şubat 
sabahı, elimde seyyar eczahane halinde bir çanta, b8f1mda bir 
tayyareci fapkası, gözlerimde kar gözlüğü, kolumda ucu sivri 

ı 
bir dağ hastonu ile nargileye benziyen marpuçlu bir Elitre 

bulunduğu halde bu uzun yolculuğa başladım. 

Y•zan 1 lbrahlm Hovl 

Tabranda yazlık Saray 
[Yazısı 7 inci aayfamızdadırJ 



Hergün 

Toprak Kanunu 

Etrafında 

•--- Yazan: 1\luhittin Birgen 

Bayram tatili olsun, hafta veya 
yaz tatili olsun, her ne isim altında 

olursa olsun insanlarm arasıra çalış
maya fasıla vermeleri hem vücut, 
hem de dimağ noktasında mutlak bir 
ihtiyaçtır. 

Bayram tatilinden sonra .. ll 

\ 1 ll; 1 
/ _.,., 

Vücudun yıprayan hüceyratı, dı • 
mağın mütemadiyen işleyen meka • 
nizması bu mecburi tatille.r esnasın -
da dinlenecek, tekrar çalışma zama 
nı gelcli!i vakit yepyeni bir kuvvet 
ile ~lemeye başlayacaktır ... 

Tatil günlerinde etrafımza bakuuz. 
Bir kısım insanlar aÇık havada, ai
leler} arasında eğ'lenirler, tatilden 
hakkiyle istifade edenler onla.rdı.r. 
Bir kısım insanlar da fırsattan bills· 
tifade içtikçe içerler. Bunlar tatilin 
kıymetini bJlmiyenler, hayat eksiri
ni zehir yapanlardı.r. 

Profesör Ey
re isminde bir 
b a k t r i y ()loğ 
Londra bele-

Sözün Kısası 

Bayram tebrikleri 

•------ lamet HuiQal 

D ost, dostunu görmiyeli epey za• 

man olmuştu. Bayramda biri H• 
tekini ziyarete gitti: 

- Sen geldin, haL 
-Ben geldim! 
Kucaklaştılnr. Bayram dostun, doıt' 

tunu kucaklamasına vesile olmuştu. 

* Memur, azameti bilgisine galip amtl 
rine arzı hulus etmek için vesile ara~ 
dururdu. Nihayet bayram geldi. Üç ı;~ 
at düşündü. Üç saat sonunda önünü Le 
likledi, eline bi.r kart aldı. Kartın üze, 
rine cidi saidi edhanızı tebrik ederim• 
elimlesini yazdı. Ve altına imzasını kon: 
durup postaya verdi. Bayram, terfiinV 
iltimastan bekliyen memura fırsat oh 
muş tu. 

* Çocuk, zengin amcasının kapısını çali 
dı. Eve girdi. Amcanın lutfen uzattığt 
elini öptü, ve bayram harçlığı olara~ 
bir gümüş yirmi beşlik aldı. Bayram 
zengin amcanın cöınertliğini gösterme 
sine sebep olmuştu. 

* Her zaman alacaklı borçlunun kapı~ 
sını çalardı. Bayramda borçlu alaca:Ji.ıi 
lının kapısını çaldı, her zaman alaca~ 
lı: 

- Borcunu ver! 
Derdi. Fakat bu sefer bayram hür• 

metine diyemedi. Ama alacaklı de~ 
ki: 

- Size bir borcum vardı. Bir ay dM 
ha tecilfni rica etsem. Malfun Ya ba)':A 
ram. 

- Hay hay malum. 
Borçlu rahat nefes aldı. Alacaklı dn.: 

pek üzülmedi. Kendini bayram bahşi§l 
vermiş bir mirasyedi yerine koymuş~ 
tu. Bayram borçlunun aylardır ödeyeo( 
mediği borcunu bir aY daha geri bıra~ 
kabilmesine imkan vermişti. 

* Bayram hazırlıkları karıyı kocasUş 
danltmıştı. Bayram geldi. Kadın koca 
sına baktı. Koca karısını yeni bayr~ 
lıkları içinde beğendi. 

- Bayram, elimi öpmiyecek misin? 1 

Bu suretle barıştılar. Bayram karı kq 
ca arasına hanştırıcı bir dost gibi gira 
mişti. 

* Kasap et satamamıştı. Her gUn dilk" 
kAnına uğrayıp: 

- Lutfen bize bugün yanm kilo kı~ 
malık gönderir misiniz? 

Diyen borçlu müşteri, dükkônın ö 4 

nUnden geçerken, kasaba bağırdı: 

- Bayramın kutlu olsun! 
Konukomşudan gelen kurban etleri<~ 

nt düşündü. Kasabın karşısında Bk de-
fa koltuklarını kabarttı: 

- Bugün ne kıymalık lazım1 r..e dG 
kavurmalık. Çırağını boşuna eve gön'! 
derme. 

Bayram, bir gün için olsun mü!,)terlıı 
nin kasaba böbürlenmesine yol açmı~-

tı. 

* 



Alman Nazrnnm ·viyanayl ziyareti' ispanya da harp 
Fransizlan kuşkulandndl tekrar klZlŞII 

Paris gazeteleri Avusturya meselesi hakkında Almanya 
ile ltalya arasında anlaşma olduğunu yazıyorlar 

Bir lnuiliz harp gemisine 
bomba isabet etti, 5 subay 

yaralandı eıris, 24 (A.A.) -Echo de Parltlyor;ı 
gazetesinde Von Neurath'ın Viyana «Avusturya meselesinde İtalya Jle L d 

2 
Iki d 

)teyahatinden bahseden Pertinax:: «Bu Atmanya arasında bir ltilaf mevcud ol~ be . on. ~~· b .4 <.:ıuaust). :-d b af an
laeyahat bütün sırrını muhafaza edJ • duiu kuvveti, memtlldür.>> . rı 1~

1j ı ır sukunet ı~ e 1' u u~an 
yom demektedir. Zaten Fransız gaze • Arni du Peuple gazetesi bu hususta şı7;l sr~yada, tekrar tıddet ı mu a~ 
teleri ekseriyetle bu fikirdediTler. fUnlan yazıyor: re K er af ~IftlT. . • d 

Pertinax diyor ki: <~ılarının kanaatine göre Alman- ,. .
1 
ı~me~· hukumetcılerın, ~ısmen h ~ 

«Şuşnig, eğer İtalyanın miizahereti- ya ile İtalya aşağıdaki şartlar dairesin· ~~ı ~ın e .. ınde bul~nan Ovı:o şe rı: 
tıi temin etmemi~ ise, nasıl oldu da iki de uyuşmuşlardır: Almanya Ansch • ır aç g

1
undenben devam en yenı 

/\lman devleti arasında derin bir mil- lusa'dan vazgeçmek şartile Çekoslo - çar~·.?~a ar~ sahne o!n:ıu~tur. rw .. 
nakaşayı mucib olan 14 şubat tarihli vakyada serbestce hareket edecektir.>) u h .metın neş~et.tı~ı bır teb ıge ~t 
teşebbiisüne başladı ve nasıl oldu da 1-lumanite gazetesi de M. Von Neu- ~e, şe ;ın. merk~zını 1fgal eden m~. ıs 
~kdeniz işlerile bu kadar m~gul olan ratb'ın Viyanaya varır varmaz evvela h~vvet ~rı 1askerı ba~ııı:dan .ba·~· mu h· 
ve gezetelerile garb devletlerine karşı ltal)'a aefirini ziya.ret ettiğine nazan ı m no ta a~ e:e. geçırdıkle.rı gı 1

• !ed· 
ateş püskürtrnek için hiç bir fırsat ka- dikkati celbetmektodir. ~e tfmarı:e1n h~ım olan bır ta.peyı e 
çırmıyan İtalya., Almanya'ya karşı A- Paris, 24- Le jour gazetesinin bir ışg~·~tmış :_r~ır. . 
vusturya başvekiline müzaherette bu - muharriri Paristen geçmekte olan A • 

1 
1 ıs ve ası kuvvetlerı arasında ya

lunmayı vaad etti) Dahili manevra ve- vusturya kraliyel tarafdarların ın reisi ~ı a~ .çarpışm~lar çok .. k~ nh olm~ş. ve 
ya bir müvazene oyunu karşısında mı- ile bir mülakat yapmıştır. Bu zat de ~ er; ı ~araf .bınle~ce zayıat vermıştır .. 
yız yoksa Almanyayı tehdidetmek mi miştir ki: . apı an şıddetlı bombardıman netı
lsti~orlar'h> «Dahilde s~lta.nat meselesi halledil- c~sınde Oviedo'nun muhtelif yerle -

Oeuvre gazetesinde Madam Tabouia miştir. Habsbug1arın avdeti artık yal- rın~e Y~ngın çıkmıştır. 
(liyor ki: nız bükuroetin kararına kalmıştır.>ı adrıd etrafında yapılan çarpışma · 

ceSureti umumiyede Şuşnig'Jn son Otto bududda lar da. tekrar canlanmış, hükumet kuv-
k.~unu oynadığı zann.ediliyor. Avus- fnnsb Ruck, 24 (A.A.) _ Otto ve.tlc:rı ~zı muvaffakiyeller elde et 
tl\ryada Hitlerizme ka~1 duramadığı Von Habsburg şimdiden Avusturyada mışlerd~ . . . . 
Için Avrupanın karşısında sarahatle şu ikan.:ıet eden hemşiresi Düşes Adelaid'i ~lZ gemı&ıD .. e bomba 
l>rensibi vazediyor: teşyi etmek üzere Buchs hudud iatas • Londra, 24- {Hususı) - Valen.sden 

«Ya anschluss veya krallık.>> yonuna kadar gelmiştir. Arşidük Otto ~si tayyaretere karşı atılan bir mermi, 
Madam Tabouis tunlan ilAve edi • bundan sonra fsviçreye dönmüştür. lıman l açıklarında bulunan «Royal 

Kızıl Ordunun 
yıldönümü 

Hokn ngiliz harb gemisine isabet et-
miş ve beş deniz sübayının yaralanma
sına .sebeb olmuştur. 

Gemide hasarat yoktur. Sırf tesadüf 
eseri olan bu hadise, Ingiliz hükumeti 

Kralın taç giyme 
nıerasimine Necaşi 
iştirak edecek mi? "Hedefimiz düşmanı tama- tarafından protesto edilmiyecektir. 

men imha olacaktır , Londra, 23 (A.:..) - Röyter'in Ce-
Habeşistanın Londra sefiri 

davetiye. aldı 
-- belütta.riktan öğrendiğine göre lspan • 

M>skova, 24 (A.A.) -Bugün bü- yanın cem'an 50 vilayet merkezin • 
tün SoV}:'.etler Birliğinde, Kızılordunun den R3 ü F ran ko k1.1vvetlerinin ve an -

Londra, 24 (A.A.) - Habef elçiliği 19 uncu yıldönümü tes'id edilmekte - cak 17 si hükumetcilerin elinde bulun-
neşrettiği bir tebliğde İngiliz kralının dir. maktadır. 
taç giyme merasimi için gelen daveti- M''d f k · ı·-· b .. b t ------'--

. d u a aa omıser ıgı u munase e- H Jk 1 • 
yeyj aldığını ve mezkur merasım e ı tt' W O b' 0 d 00 1 a ev e rı . . .. . e neşre ıgı ır emırname e ezcum e, 
Ha beşıstanı temsıl etmek uzere ı m pa- k l d S tl s· ı·-· ·ı ı t .. . . .. 12',1 or unun, ovye er ır ıgı mı e • 
rator tarafından tayın edılecek mu -: I . ·. .. 1 •. 

·ı· d .1.. d'l - · . b'l erm1n musa emetperverane mesaısıne, 
meşsı ın sonra an ı an e ı ecegını ı - f h k . • . mesut yaşayışma ve re a ına arşı su-
dirmektedır. 'k ·· • d k ı_- d" k Loııdnnın ef • • ı aste cur et e ece ~r. uşmanı yo 

t a.anl . ed«:ceğini ve her hang1 bır taarruzu ne-
Londra, 24 (AA.) - yı haber alan d 1. 1 · d fed - · · b'l 

mahfellerde bu sabah söylendiğine gö- rd~ enekgedı~se ge sm e ecegını ı • 

H .
1 

S 1.. . . d . . ır m te ır. 
Te aı e e assıe taç gıy e merasırome 
Ciavet edilmeyip, sadece bir mümessil fzvestiya gazetesi başmakalesini şöy 

, gönderrneğe davet edilmiştir. le bitiriyo: 

Hükumet reisieri taç giyme merasi- «Harb tahrikatçıları şunu bilsinler 
mine davet edih~emi,lerdir. ~~?e~is • ki, mecbur edildiğimiz takdirde tahad~ 
tanın Londra elçısi M. Martın ın me- d'' ed b'l k .. takbel h b k 1 

• • •L • J us e ı ece mus ar te ızı -
murıyeh henuz Saınt - ames sarayı ,. • 

d
. d ,. b ld - d 1 ·ı ordunun harekatı taarruzı olacak ve 

nez ın e mute er o ugun an ng1 te- f' . d" 
· · .. ·· b 'd •w • bu L--pte hede ımız uşmanı tama • renın sıyası munase at ı ame ettıı:ı ıı.ı.u 

b.. .. 1 k 1 .. d ·ı men imha olacaktır.>> _utun mem e et er namına gon erı en 
davetiyelerden bir tanesi de kendisine 
göpderilmiştir. 

. ~ Necatinin mütaviri öldü 
Vaşington, 24 (A.A.)- Haile- Se

lasia'nin müşavirlerinden M. Calson'
un vefat ettiği haber verilmektedir. 
ltalya - Ingilterenın aruı açılacak mı? 

Londra, 24 (A.A.) - Deyli Tel ~ 
graf gezetesi, Haile Selase·nin kralın 

taç giyme şenliklerine iştirak davetine 
icabet edeceği zannediliyor. 

Deyli Meyl gazetesi, böyle bir iştira
kin İtalya ile olan iyi müna.sebatı bo
zabileceğini yazıyor. 

İtalyada nasıl karşılandı? 
Roma, 2! {A.A.) - halyan mah

fellerinde, Londra taç giyme şenlik • 
lerine Negüs'ün bir rnümessilinin de 
davet edildiği hakkındaki haber üzeri
ne hiç bir aksülamel görülmemektedir. 

Mı sı rı n Milletler Cemiyetin e 
girmesi ve Türkiye 

Cenevre, 24 (A.A.) -Türkiye hü
lumeti, Mısırı · Milletler Cemiyetine 
g ı rneğe davet ettiğini cemiyet genel 
aekreterliğine tebliğ etmiştir. 

--------------~~ 
Romangadakl 
Siyasi hadise 
Henüz kapanmadı 

Belgrod 24 (Hususi) - Rador 
Ruırcn ajansına göre, lspanyada 
ölen iki Rumen gönülrusünün 
cenazs merasimine iştirak eden 
Bükreşdeki İtalyan, Alman, Por
tekiz elçilerile, Leh ve japon mas 
lahatgüzarları geri çağırılacaklardır. 

Paris 24 (Hususi) - Rumen 
hariciye nazırı Antonesko bugün 
Alman ve İtalyan elçilerini ayrı 
ayn kabul etmiştir. 

Bu ziyaretleri müteakib nazır, 
Romanyanın halen Bükreşte bu
lunan Berlin ve Roma elçilerini 
kabul etmiştir. 

Salahiyettar mahafilde temin 
edildiğjne göre, Almanya ve 
İtalya Bükreşteki elçilerini geri 
çekmedikleri takdirde, Rumen 
hükümeti Roma ve Berlin mümes
sillerini göndermiyecektir. 

Atatürkün Dahiliye 
Vekilinin teİgrafına 

cevapları 

Ankara - Halkevlerinin ku
ruluşunun beşinci )'lldönümü mü· 
nasebetile Reisi Cumhur Atatürk 
ile Dahiliye Vekili ve Halk Partisi 
Genel Sekreteri Şükrü Kaya ara· 
sında aşağıdaki telgraflar teati 
olunmuştur: , 
Karnal Atatürk Cumhur Başkanı 

- Istanbul -
Yarathğınız büyük idealler 

içinde çalışarak gösterdiğiniz yük
sek hedefe bir an evvel varmak 
istiyen Halkevleri bugün beşinci 
yıldönümünü tezahürlerle kutlu
ladı . 

Bu güzel vesile ile de Büyük 
Şeflerine inan ve bağlılıklarını 
bir daha coşkunluklarla tekrarla
dılar. Halkevlerimizin bu candan 
hağlılıklannı arzederken yüce ta· 
z m· erimin kabülünü rica ederim. 

Dahiiye Vekili ve C. H. P. 
Gend Sekreteri 

Ş. Kaya 

Bay Şükrü Kaya -Dahiliye Vekili
C. H. P. Genel Sekreteri 1. 

- Ankara • 
Halkevlerinin beşinici yıldönümü 

münasebetile hana gösterilen yük
sek hislere teşekkür eder, Halk
evlerine muvaffakiyetler dilerim. 

halyada büyük kara ve 
deniz manevraları 

Roma, 24 (A.A.) - Ağustosta ya
pıl c'k biiyük kara, deniz vo hava ma
nevralarına Sicizya sahne olaca'ktır. 
Düçe bu münasebetle adanın muhtelif 
vilayetlerini gezecektir. 

Oç gün 
Içinde hariçte 
Olup bitenler 

e Alman Haricige 
Nazırının Viyana 
segahati 

Yazan: Selim Ra gıp 

Gazetemizin bayram münase • 
betile çıkmadıiı üç gün içinde ha
riçte fevkalaae mühim biT hadise 
olmamıştır. Bu müddet zarfında 
en göze çarpan hadiao Alman ha-
riçeye uazırınıo Viyanayı ziyaret B ir hayli zamandır Orta Avrupa· 
etmesidir. Fon Nörath'la Avustur-~ da çok faal siyasi bir rol oynayan 
ya başvekili ŞufDİi arasında cere· f ,Alman diplomasisi, Fon Nöyratm Viya 
yan eden müzakereler neticesinde_, pa ziyaretile bu faaliyetini azami haddi 
bir tebliğ neşredilmiştir. Tebliğde ne çıkardı. Alman Hariciye Nazırınm 
iki Alman devleti aratında dost • bu seyahati, Avusturya Hariciye Nazı 
luktan bahsedilerek, merkezi Av- ~ı M. Gido Şmit'in daha evvel Beriina 
rupa meseleleri görüşüldıüğü ve ~ b~n ziyaretinin bir .~ukab~le
tarafeyn arasında tam bir mutaba· sıdır. Tabii a~valde, bunu, boyle t~lak· 
k ıd w b'ld' ·ı · t' ki etmek dogru olur. Fakat bugunkü 

at o ugu ı ırı mıf ır. d F N" • · ı· .. . şartlar altın a on oyrat ın zıyare ı-
Bu m~lakat, bılhassa, Fransad.a ni daha başka bir zaviye arkasından 

bazı endışeler uyandırmıştır. Pans görmek herhalde isabetsiz bir görüt 
matbuatı bu münasebetle Nazi ce- sayılam'az. 
reyanının Avusturyada artmakta 
olduğunu iddia etmektedirler. 

·*· Adisabaha'da Mare~l Graziani'-
ye yapılan süikastten sonra (2000) 
yerli tevkif edilmiştir. Üzerlerinde 
silah bulunan yerliler derhal kur -
şuna dizilmiş, masumiyet1erini is -
bat edenler de serbest bırakılmış • 
lardır. 2000 mevkuf hakkında tah-
kikat devam etmektedir. 

* lngilterede mühim bir hadise ol-
mamıştır. Bir Londra telgrafı Ana· 
vatandaı Akdeniz filolannın mart 
iptidasında büyük deniz manevra • 
ları yapacaklarını bildirmektedir. 
Manevralara 88 harb gemisi ve 130 
tayyar e i~tirak edecektir. 

* F ransada Blum mühim nutuk • 
lar söylemiş, kabinenin dahili si • 
yasetini müdafaa etmiştir. 

* lspanyada iki taraf arasında mü-
cadele devam etmektedir. Hükıi -
J,netciler bazı muvaffakiyeller ka • 
zanmışlardır. Hükumet kıtaatının 
Oviedoya girdikleri haber veril • 
mektedir. 

Yunan kralı adaları gezmif, par~ 
lak bir surette karşılanmıştlT . 

* Lehistanda Albay Kok tarafın-
dan yeni bir parti teşkil edilmiştir. 
Partinin gayesi milli bir cephe teır 
ıkiline matuftur. 

* Avusturya Hariciye Nazırı Gidt. 
Şmit Berline gittiği zaman, bir hayli 
vakit gergin duran Avusturya-Alman 
münasebatınm yeni bir safhaya girmek 
te olduğu kanaati hasıl olmuştu. Her 
ikisi de Cermen ırkından olmakla iN
har eden bu iki milleti ayıran nokta, 
millet olarak siyasi ve mAnevt sahada
ki düşünüşleri arasında mevcut olan 
ayrılıktır. Bunun haricinde, bugünkQ. 
Avusturya, büyük komşusu Almanya
nın iktısadi tesiri altındadır. Almanya· 
nın, bu memleket! siyaseten de kendi 
nüfuzuna tabi tutmak istemesi ~ablidir 
Bundan ötürU ki Fon Nöyrat'ın Vıya· 
na seyahati, bilhassa bu bakımdan e
hemmiyetli , görülmektedir. Her ıki 
memleket arasında, Avusturyanın ken 
disine vennek istediği hükümdarlık ra 
jimi münasebetiyle de görüş fark• var 
dır. Malftm olduğu üzere Habsburg 
hfmedanı, Avusturya tahtının tabii bir 
namzedi olarak ileri sürülmektedır. A
vusturyayı er geç ilhak etmek sevda
sından vazgeçmemiş görünen Alman· 
ya, Habsburgların tekrar siyasi sahne· 
ye dönmesine muarız bulunuyor ve 
böylece, bu iki memleket arasında, kar 
makarışık bir siyasi muadele halınd• 
dikillıP duran mesall, görünüşe naza· 
ran halledilmekten hfıla uzak bulunu· 
yor. - Selim Ragıp 

Rum en kabinesinde 
değişiklik 

Bükreş, 23 - Kabinedeki değişik • 
likler bugün yapılmıştır. Başbakan Ta
taresko dahiliye bakanlığını da der'uh-

adalar de etmektedir. Müsteşarlığına general 
Yunan Kralı Marinesko tayin olunmuştur. 
seyahatinden döndü Siyast mahafil kabinede bu yapılan 

Atina, 24 (Hususi) _ Üç gün ev - değişiklik dahili siyaset bakımından 
vetisi buradan Averof zırhlısite hare- çok mühim olduğunu ve son hadiseleT
ket ~en Kral, maiyeti ile birlikte Sa • le alakadar bulunduğunu mütalea edi-

ktz, Midilli ve Sisarn adalarını ziyaret- t<?.~!~.~:--··--···-· .. ···· .. ·------
ten sonra buraya avdet etmiştiT. yasi suçlardan dolayı mahbua bulunan 

Kral Midillkle bulunduğu zaman si· on yedi kişinin cezalarını affetmiştir. 

-
~-fSabahtan Sabaha 1 

1918 de dünya harbinin sona erdi
ğini haber veren mütareke telgraf· 
ları çekilirken harpten en az rahat
sız olan İngilterede bile halk sevinç
ten düğün, bayram etmişti. 

O İngi1tere ki dört uzun harp yı
lında her muharip millet birçok mah 
rumiyetlere katlanırken, itiyadın · 
dan geçmiyen her İngiliz bifteğini 
yedi, viskisini içti ve pürosunu çeke 
rek goliünü, tenisini ve fulbcli.ınü 
düşündü. 

Zevk ve itiyadından bir zerre bı
le kaybetmiyen İngilizler, dünyayı 
saran barut ve kan kokusundan ra· 
hatsız olduğu için harbin nihayet 
buluşuna sevinmi.ştiı. Fakat Fransa 
gibı bütün bir parça arazısı cehen· 
neme dönen ve nüfusunun en gür· 
buz kısmını toprağa veren ınemle
ketierle Almanya gibi haşmetı ve 
kudreti sıfıra inen galip olsun, mağ· 
lup olsun harbin maddi acılarını a. 
ğır r .. a.hrumiyetlerle tanımış meml.e 
ketlerde mütareke haberi hakiki bir 
ba)\re.m gibi telakki edildi. 

19 ı 6 de harp nihayet bulduğu za· 

Yaşamak 
man insanlığı kasıp kavuran ıztıra .. 
bın artık tamamile nihayet buldu• 
ğuna inanınıyan kimse kalmamıştL 
Galip kumandanlardan, devlet adam 
larından ilim, fen erbabından halk 
tabakatarına kadar herkeste bir ka
naat vardı ki o dört yıllık cehenneın 
hayatı elim bir ders olmuş ve ınsan· 
lar artık günahlarından yıkanıp pi
rüpak olmuşlardır. 
Meşhur tarih üstadı Wels bile o 

zaman buna iman etmiş görünüyor. 
du. Düşünen ve ileriyi gördüklerin· 
de ısrar edenler bile asıl ıztırabın 
yeni dünya haritasını yeniden ~izen 
muahedelerle başladığını dil~ünme
mişlerdi. 

Bugün harp yoktur. Herke"' dost
tur. Ve her gün toplanan beynelmi
Jel konferanslar Amerikanın konser 
ve fabrıkaları gıbi mütemadt) t>n \'e 

t ... ze taze dostluk paktları çıkarıyor 
lar. Görünüş böyledir. 

Fakat kim ıddia eder kı dünyanın 
bugı.inku vaziyeti 19 ı 4 deki halın· 
den daha az korkunçtur?. 

Büihao Calüt 
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BB 
Van gölü tersanesi 
Yeni gemiler göl sahilinde 
yapılacak atölyede monte 

edilecek 

Van gölü için burada tamamlanan 
ateJyeler aksarnı henüz yerine götürü

lememiştir. Bunlar havaların muhale
feti yüzünden Diyarıbekirde alakon -

muştur. Yollar açılınca götürülerek 
göl sahiline yerleştirilecektir. Bu atel-

yeler lktısad Vekaleti havuzlarında ha
len yaptırılmakta olan Van gölü gemi-

leri ve motörleri için kurdurulmakt~ • 
dır. Bu gemi ve rootörler buradan nu

m<nalanmış olarak parça parça amba
lajlanarak Yana götürülecektir. 

Silahara ora atelyelerinde monte e
dilerek denize indirilecektir. 

Göl için yapılan ilk gemi eylul ayı 

zarfında Van·da bulundurulacaktır. 
Motörler de o tarihe kadar ikmal edile

cektir. Bu motörlerin benzerleri de Mo 
da Deniz Klübü için yaptırılmaktadır. 

Başgarsonlar da muayene 
edilecek 

Bar, lokanta, birahane, otel gibi yer
lerde çalışan başgarsonlar şimdiye ka
dar sıhhi muayeneye tabi tutulmuyor -
lardı. 

ABI 
Meyvalı dans 

Y eşilay Gençlerbirliği 
Halkevinde ineyvalı 
bir dans tertip etti 

Istanbul Erkek u;eai Y eşilay Genç· 
lerbjrliği tarafından dün Eminönü 
Halkevi salonunda (meyvalı dans eğ
lencesi) tertib edilmiştir. Eğlenceye 

Yeşilay Gençlerbirliği azaları ve da -
vetiiieri gelmişler ve samimi bir gün 
geçirmişlerdir. 

. Adalar Çocuk Esirgem e 
Kurumunun faaliyeti 

Çocuk Esirgeme Kurumu Adalar 
Şubesi 9 ay zarfında 55 çocuğa her gün 
sıcak öğle yemeği vermiş bu maksad 
için :i36 lira 27 kuruş sarfetmiştir. Ya
şı henüz mektebe • girmeye müsaid ol
mıyan küçük fakir çocuklara da süt, 
ilaç ve gıdalarına medar olmak üzere 
155 lira 35 kuruş sarfedilmiştir. Bun -
dan başka bayramlarda 25 fakir çocuğa 
229 lira 63 kuruş sarfedilerek elbise 

verilmiştir. 
--------------------

BUyUkderede fidan satişlari 
Istanbul Vilayeti Büyükdere Mey • 

va Enstitüsü ve fidanlığından bu yıl 
meyva fidanı satışı çok büyük bir rağ
bet görmüştür. Fidan satışına martın 
on beşine kadar devam edilecektir. 

Başgarsonların baı:ı müşterilerin iş- Çelikten yetişmiş Ahududu, F renk-
lerini bizzat görmekte olmalan ve işle- b' · · b 5 

üzümü fidanlarının ırıncı oyu • , i • 
rin çok olduğu ~amanlar?a garsonl~ra kinci boyu :ı kuruş, yabancı meyva Ei
yardım etmelerı dolayısıle beledıye, dan,ları birinci b~y yüz para, ikinci boy 
bunların da sıhhi muayeneye tabi tu - GO paradır. Umumiyetle aşılı fidanlar: 
tu lmasına karar vermiştir. Bir yaşında birinci boy 1 O, ikinci boy 

Aynı zamanda çaycı dükkaniarında 
ç;: lısan garsonlar da bundan sonra sı h
hi qıuayeneye tabi tutulacaktır. 

7,5, iki yaşında birinci boy :w, ikinci 
boy 1 O, üç yaşındakiler :30, dört yaşın
dakiler 40, beş yaşındakiler 50 kuruş« 
verilmektedir. 

Bostancı flkmaktebinde mUsamere Şehir halkından Büyükdereye gide-

Bostancı ilkmektebindeki fakir ço _ miyenlerin fidanları vilayet ziraat mü
cuklara yardım olmak üzere mekteb dürlüğüne ve hariç viltıyetlerden taleb 

b ıl . . B y .d · edilen fidanları bildirdikleri nahiye an· 
a..,mua ımı ayan aliarın 1 aresın • ba ı. •• . 

d B ı . b. .. t rtarına kadar muessese vasıtalarıle e ostancı genç erı ır musamere er- .. . . . .. 
. gonderılmektedır. Bu hızmet mukabılı 

tıb etmişler güzel piyesler temsıl et - f 'd b d ll . . .. 'd 
' ~ .. k . ı an e e erının tutarına yuz e on 

rnek monologlar soyleme vesaıre su-~ l k d 1·k. · · d '() b. ' . zam y< pı ma ta ır. ı ay ıçın e 'i ı· 
retile gündüz ve gece hoş bır va.kit ge- ne j'akın fidan satılmıştır. 
çirmişler ve bu arada gene gençlerden 

müre\tkeb bir ince saz müsamereye 
hayli neş·e vermiştir. 

Trabzon Valisi vefat etti 
Cerrahpaşa hastanesinde tedavi e -

dilmekte olan Trabzon valisi ve eski 

emniyeti umumiye müdürü Rıfat Da
nışman vefat etmşitir. Cenazesi, bugün 

ıaat 11 de Cerrahpaşa hastanesinden 
kaldırılacak tır. 

Sebiller Belediyaya alt 
Şehrimizde bulunan sebillerin Ev • 

kaf Idaresine mi yoksa Belediyeye ıni 
aid olduğu meselesi ötedenberi Evkaf 
ile Bt-lediye arasında münakaşa olun -
makta idi. Keyfiyet son zamanlarda 
hakem encümenine havale edilmiştir. 
Hakem encümeni tetkiklerini bitirmiş 
ve aebillerin belediyeye aid olması la -
zım geldiğini tesbit etmiştir. 

Basın Kurumunun balosu güzel oldu 

Balodan bir göri:nüf 

BR i 
Boğaziçi 

Şirketi Hayriye yeni binalar 
ve eğlence yerleri yaptır

maktan vazgeçti 

Şirketi Hayriyenin yıllık hissedarlar 

toplantısı martın 22 sinde yapılacağın

dan bu husustaki bilanço hazırlanına

ğa başlanmıştır. 

Boğaziçinin yolcuları seneler geç -

tikce azalmaktadır. Bunun önüne geç. 

rnek için Şirketi Hayriye geçen yaz 

mevsimi devamınca cumartesi ve pa -

zar günleri tenzilatlı biletler ihdas et -

mişti. Bu. sayede şirket, bu seneki te -

mettuundan da bir şey kaybetmemiş -
tir. 

Bazı sabah gazetelerini'l, şirketin bu 

seneki temettuunun eskisinden :30 bin 

lira daha eksik çıkacağı şeklindeki yazı

ları şirket direktörü Sadi Akant tara -

fından tekzib edilmektedir. Şirket bi

lakis bu sene de aynı temettuu alabil -
miştir. 

Yalnız Şirketi Hayriye Boğazın ima

rı bakımından bazı yerlerde plaj ve ga

zino açmak tasavvurunda idi. Bu ta -

savvur şimdilik geriye bırakılmıştır. 

Bu yaz yalnız Sarıyerde bir balık gazi

nosu inşa edilmekle iktifa olunacaktır. 

Altınkum ikinci memnu ınıntakaya 
idhal edildiğinden plaj ve gazino gene 

eskisi gibi ipka edilecektir. Bu sene ynz 

mevsiminde Boğazda görülecekler bun

lardan ibarettir. 

Nişanlanma 
Büyük Edip Halit Ziya l.Jşa!dıgilin 

forunu ve profesör Kenan Tevfiğin kı
zı Fatına Tiraje ile eski biiyUk tdçi Mii 
nir Paşanın torunu ve eski llariciyt! 
memurlanndan Nihat Köse Raif.in of. 
lu Salih Raifin nişanları Parkoielde 
hususi bir aile toplantısı halinde icrn 
edilmiştir. Her iki tarafa sandctler di
leriz. 

-···················~························· ··············· 
hıJneuı I!Utdıunı 
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8alı giinü akşamı Tokatlıyan salonla - hocayı temsil etmişler, şiddetle alk ış -
rında verilmiştir. Balo bir çok kibar lanlllışlardır. Bayan Safiye de baloda 
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~----.a----------------~-----~ Pek 
yakında Sinemasntda 

Büyük Harbin en güzel aşk ve ihtiras romanı 

z y 
Baş rollerde: Sinemanın 4 büyük yıldızı 

FREDERiC MARCH - WARNER BAXTER 
LiONEL BARRYMORE ve JUNE LANG 

MEKTEPLI KlZLA R'dan 
daha iyi ve daha hakikt, du ha. mO~rik ve daha mntenev·vi 

« SIYAH GÖZLEH » filminin unudulnıaz yıldııı 

SiMON SiM ON ' un 
HERSERT MARSHALL ile beraber temsil tetliği en son ve eıı mUkemın el 

fılmi Herkesin hoşuna gidecek ve herkesin ondan buhsedcce~i film. 

Bu aksamdan SARAY . itib~ren sınamasında 
Ilaveten: Mli\EY l\fAUZ, 

~----• FOX JU NAL son 

MİKEY ŞANGA YDA ve 
dllnya haberleri 

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

Ü R K SiNEMASl N DA C! 
,.. llerkesin göreceği BUyUk milli film 1 

Türkçe ·rnrk lnkılaA bı nda lerak~i 
sözltı hamlelerı 

KOçOk Haberler 
Bir arnele parmaklarını maki'tıeye 

kaptırdı 

Emlnönünde, Tavukpazarmdo., marangoz 
fabrtkasmda çal~an Hasan adındaki arnele 
her ikl elinin başparma~ını maltineye kapıı
rarak yaralanmıştır. 

Otobüs şoför ve biletcileri de 
ceulandırılacak 

Otobüslerde para ceznslle ceıo.landırılma
sı lAzını gelen suçlar, şoför veya bileteinin 
de sun'u taksırt Ue işlendi~! takdirde ceza Ui
yin edU!rıken, suçta aH'ıkası olan biletel ve 
ı,otörler narnma da ceza yazılması belediye 
zabıtası memurlarına blldlrllmlştir. 

Kadıköy Halkevl:ıde konser 
Kadıköy Halkevinden: Cuma akşamı saat 

21 de evimiz salonunda Dr. Şevket Salih ta
rafından (Çocuk Verem!) adlı bir konferans 
verilecektir. Konferansıtın sonra <Bayan 
Fulyn, Bay İskender ve Bay Cafer) taratın
dan trlo konseri verllecektir. Herkes gelebi
lir. 

Şehremini Halkevi kcAırreleri 

Şehremini Dalkevinden: Cumartesi günü 
saat 15 de dil, tarih, halk dershanelerl, kl -
tapsaray, spor kollarının, paz.tr günü saat 
15 de ar, gösterlt, sosyal yardım kollarının 

kongresi vardır. Üyelere davetiyeler gönde -
rllmekle beraber adreslerini değiştıren arka
daşlnrımızın da o gün haıır bulunmaları rica 
olunur. Kongrelerden sonra gösterit kolumın 
hazırladı~ı piyes seyredilecektlr. 

Bebek gazinosu 
Bebek bahçesinde bulunan belediye dük -

k!ı.nları yanmıştı. Bu dukkanlar yerine gü:zel 
bir gaılno yapılmasına karar verilmiş ve in
şaata başlanmıştı. 

Yapılmakta olan ga?Jno binası ikmal edll
ml.ıjtir. Gelecek ilkbaharda burası belediye tn· 
rafıııdan kiraya verilecektir. 

~.ıdastrolu ) erlerde inşaat 

Kadastro yapılan yerlerdeki arsalarda vü
cuda getirilecek lnşaut ruhsatnamclerl veri -
lirken belediyelerin kadastro planlarını na
zarı dikkate almaları ve bu suretle h\ıdud- • 
larm tesbitinde vfi.kl olacuk yanlışlıklıtrın ö
nüne geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tapu sicil muhafızları, vukufıtı daimi su -
rette planlar üzerinde tfı.klb ve mevcud ka -
dastronun muhafaza edilip edllmcdl~inl kon
trol edeceklerdir. 

Bir çocuk kaynar su ile haşl.ııutı 
Hallç Feneri civarında otuı·an Sırrı adında
ki çocuk odada oynnrken ateş ÜZC'rindc bu -
lunan kaynar su üzerine dökülmuştur. Sırrı 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Bir ku daından diiştü 
Şlşllde oturan Handan adındaki <;ocuk o ci

varda bulunan kercstcci Hamparsunun evi -
nin çatısından ıniiv:ızene~lni kaytıcderek so
kajta düşmüştür Kız belinden tehlikeli su
rette .sakatlandığmdan hastaneye kaldırıl

m~tır. 



MEMLEKET HABERLERi 
So m anın ihtiyaçlan 

Itfaiye teşkilab olmaması, elektrik tesisatının 
noksanlığı, doktorsuzluk, bilhassa Tarhala deresinin 

pisliği Sornalılan üzüyor 

Kütahya cinayeti 
Demirci Mustafayı öldüren
ler bulundu ve yakalandı 

Kütahya (Hususi) - Demirci Mus 
tafayı vuranların lci.m olduğu belli ol
muştur. Mustafanın katili Arif adın • 
da 17 yaşında biridir. Nalbant Koca 
Mustafa adında biri de Arife clnayette 
yardımcılık etmekten suçludur. Her 
ikisi aralarında kararlaştudıkları bir 
planla demirci Mustafayı tuzağa dü • 
şürm üşler ve cinayetlerini işlem işler· 
dir. Katiller yakalanıp adaletin pençe
sine teslim edilmiftir. 

Soma (Hususi) - Soma iO köyü 
lle birlikte 24 bin nüfuslu bir kazadu. 
kasaba ve köylerıdeki mektep sayısı 
ll i, bu mekteplerdeki talebe mikdan 
da 800 ü geçmemektedir. Mektepler • 
den bir kısmı da medreseden bozma bl
nalardadır. 

Kasabanın belediye ihtiyaçları çok
tur, henüz itfaiye teşkilatı yoktur. Yan 
ıın söndürme vesaiti hala el ve ayakla 
i~letilen tulumbalardan ibarettir. Asrt 

tnezbaha yoktur, temizlik işleri müh
tneldir. Su yolları es•:i usuldedir. 

Ve sularımız temiz değildir. Elektrik 
t.sisatı ihtiyaca kifayet etmemekte, 

rnazotla müteharrik bir motör vasıta· 
•lle istihsal edilen elektrikten de kimse 

fatifade edeınemektedir. Kilovatı 30 
~uruşa verilen elektrik hem munta -

~ yanmamakta, hem de pahalı oldu
iu için her vatandaş bu medeniyet ışı-
.......................... -.............. --.... .-. ....... 
Ereğli 

bir 
yolunda 
fa cia 

4 Y o le u hayvanlarile birlikte 
yıkılan bir han ankazı 

albnda kaldılar 

Karaman {Hususi ) - Aksaray -
toreğli yolu üzerinde pek acıklı bir ha
dLıe olmuştur. 

Dört yolcu atları ile beraber geceyi 
aeçirmek için yol üzerinde harap vo 

~etruk bir hana sığınmışlardır. Yolcu
lar derin bir uykudalar iken han bir • 

denbire yıkılmış, zavallılardan hepsi 
enkaz altında kalarak ölmüşlerdir. Ha 
dise burada derin teessür uyandırmış
tır. 

Edirnede büyük bir 
hastane yapılıyor 
Edirne, (Hususi) - Önümüzdeki 

J~ne içinde 350 bin lira sarfile Edirno-

de tam teşekküllü ve tesisatlı bir has • 
k.ne binasının inşasının Sıhhat Vekli· 

btinde kararlaştırıldığı büyük bir se
\tinçle haber alınmıştır. 

Sıhhat Vekaleti tarafından idare e
dilecek olan bu nümune hastanesi için 
~rfolunacak parayı Edirne husust mu

sebe idaresi senede 30 bin lira ol -
!'rı ak üzere ödiyecektir. 

Sıhhat Vekaletinden bu hususta ba
~ rnalumat istenmiş ve icab eden ce • 
\'ablar verilmiştir. İnşaata önümüzdeki 
ra~ mevsiminde başlatılacağı haber a
•nrnıştır. 

lzmit Ticaret Odası seçimi 
clta fı:rnit (Hususi) - lzmit Ticaret Q. 

•ında yeni seçim yapılmıştır. 

4 ~~rinci rei~li~in~ H.al~~ Bank~sı mü • 
Uru Asım, ikıncı reıslıge Zıhni Kl-
~n seçilmişlerdir. 

ha~ Hcısan Bey, sana bir müjde da-

Somada halkın §İkiyetini mueip 
dereden bir görünUt 

ğından istifade imkanını bulamamak· 
tadır. 

Kasabanın ortasında akan Tur hala 
deresi yazın taaffün etmek~ ve mü
~ahrafat Ho dolu olarak bir çirkef ha· 
lınde akmaktadır. Lağımlar bu dereye 
akmakta, ölü hayvan leşleri ve çöpler 
bu dereye atılmaktadır. 

Kazada beldediye ve hükfunet dok
toru olmadığı gibi serbest doktor da 
yoktur. Burada metruk bir kıtla, bir 
cephanelık ve bir hastane vardır. Bu 
üç bina da harap olmak üzeredir. Bu 
kışladan köy çocukları için yatılı mek· 
tep ittihaz edılmek suretile istifade et• 
rnek mümkündür. 

Burada i.l'i çalışan te~ekküllerin en 
başında Çocuk Esirgeme Kurumu gel
mektedir. Mekteplerde okuyan 60 
yoksul çocuğa her gün sıcak yemele ve
rilmekte, Kızılay da fakir kimselere un 
dağıtmaktadır. 

Cinayetin sebebi bir ahlak düşkün· 

Katil Arif ve yardımcısı Nalbant 
Mustafa 

lüğü ve demirci Mustafanın parasına 
tam ah etmek_ tir. --------

Bursa Kızılay kongresi 
Bursa {Hususi) - Kızılay şubesi 

yıllık toplantısını yapmı' ve idare he

yeti seçmiştir. Bay, yazmacı Hüse • 
yin Cahid, Mehmed, Osman Islam, 
Mehmet, Bayan lffet, Doktor lzzet, 
Osman Niyazi, hakim Hilmi, Rüştü, 
Aziz, Tahir, Tayyar, Mustafa Fahri 
yeni idare heyetini teşkil etmi~tir. 

Masraftan tasarruf için Kızılay ve 
Çocuk Esi~me şubeleri bir arada ça· 
lışacaktır. 

Bartın yakında elektriğe kavuşuyor 
Bartından yazıldığına göre belediye kasahada bahardan itibaren elek • 

trilcten istifade edilmesini temin için faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bar
tınlılar yakında elektrik hanetinden kurtulacaklardır. 

Halkevinin kıt geceleri için· düzenlediği konferanslar ve müsamereler 
büyük bir rağbete mazhar olmuş bulunmaktadır. 

En şon olarak lktısat Vekaleti kontrolörü Mehmet Ali Çamlıca milli ih
racat ve standardizasyon mevzulu bir konferans vermiş, aşağı yukarı işlek 
bir ihraç merkezi olan kasabamızda bu _,öylev derin bir alaka ile dinlenilmiş
tir. 

PAZAR OLA , HASAN BEY 
· ot~oR Ki: 

... Senelerden beri gazete sütun· 
larında görülen asri mezarlık.. 

... Nıhayet !\Ia_:)lağın biraz ötesm
<ie yapılacaknuş .. 

r izmir ve mülhakatmda erkek ve 
kadın nüfus nisbetlerini tetkik 

Bir çok kazalarda kadın nüfusu azaldığı için erkekler 
evtenecek kız bulmakta müşkülat çekiyorlarmış, 

F~aıun aksine diarak kadwı erke kten çok olan Tireden bir ıörilniit 
İ~ (Hususi) - Evlennıe me - nin muhtelif kaza ve köylerinde ka • 

selesi Izm.: ın ~~~?la~ında ve _köylerin • d~n ve erkek nüfusu arasında büyük 
de gençlerı duşundUren bır mevzu bır nisbetsizlik olduğunu ortaya koy .. 
haline gelmiştir. Geçenlerde yüz ka - muştur. Foça, Menemen, Torbalı, Se. 
dar Foçalı delikanlının cFoçada evle · ferihisar, Dikıli ve İzmir merkez kaza • 
necek ~ağ~~ kız bulamadıkları• hak - larında erkek nüfusun fazla olduğu 
kındaki muracaatlannı alay mevzuu anlaşılmıştır. Tire, Karaburun Öde • 
yapmak istiyen bazı gazeteler, işin cid· miş ve Bayındırda kadın nüfus'u fazla• 
di rengini ihlıU etmek istemişlerdlr. Fo- dır. Kuşadası, Bergama ve Kemalpaşa 
çalı delikanlı1ar yalnız Foça merkezin· kazalarında kadın • erkek nüfusu 8 ra· 
de değil; kazaya bağlı diğer köylerde sında tam bir nısbet mevcuttur. 
de evlenecek çağda kız bulamadıkları. Vilayet istatistik dairesinden alınan. 
nı iddia ediyorlar. Bu köylerde mevcut rakamlar şunlardır: 
kızlar, ancak köy delikanlılarına ki· Erkek nüfusu galip kazalar - Foça. 
fayet ettiği için kendilerine müsbet ce- da 4~ 7 8 et k ek \·e 3 7 8 7 kadın, Men e .. 
vaplar verilememektedir. mende 20,832 erkek ve 1 S,386 kad~~ 
İzmir vilayeti istatistik dairesinden Torbalı 843 7 erkek, 7945 kadın Se • 

alınan resmi rakamlar, İzmir vilAyeti· ferihisar 485 6 erkek, 3883 kadı~ Di • 

B 
- . d .... ·-·- .. ··~·-~ - ·-~ • k ili 5 5 70 erkek, 4889 kadın, İzmir' m er· 
ur ur mua im erı kez kazası 87818 erkek, 82728 kndın 

nüfus. 

Vali ve Meclisi Umumi aza
lan şerefine bir çay verdiler 

Burdur (Hususi) - Vilayetin ma
arif bütçesinin kabulü dolayısite teh
rimiz ilk okul öğretmenleri tarafından 
meclisi umumi azaları şerefine Halke
vi salonunda bir çay verilmiştir. Vali 
ile Antalya saylavı Rasih Kaplan da 
davete icabet etmiştir. Öğretmenler 
narnma Kemal Saden Valiye ve mec· 
liai umumi azalarana teşekkür etmiştir. 

Buna cevaben say1av Rasih Kaplan 
bir buçuk saat süren bir söylev vere • 
rek Surdurun kültürel ve ekonomik 
vaziyeti hakkında izahat vermiştir. 

Bundan sonra davetlilere çay ikram 
edilmiş ve muhtelif eğlencelerle geç 
vakte kadar nezih bir gece geçiril • 
miştir. 

. 

Ingiliz kaptanı tahliye edildi 
Çanakkale (Hususi) - Eceabada 

geçmekte olan ticareti bahri yelkeniisi 
ile çarpışan Ingiliz bandıralı Vandua
ra vapuru birinci süvarisi Her i F aku
har'ın tevkifhanede kalmasını mucib 
esbab görülemediğinden kayıtsız ola· 
rak serbest bırakılmıştır. Geminin sü
varisi İstanbula gitmiştir. 

Bir köpek iki çocuğu ısırdı 
Bursa (Hususi) - Başıbo\' gezen 

köpeklerden birisi Yusuf ve Kadri is • 
minde iki çocuğu ısırmıştır. Bunlar • 
dan Kadrinin yanağı ve dudağı parça
lanmıştır. Ismianlar hastaneye kaldırı
larak tedavilerine başlanmıştır. 

Hasan Bey - Çok iyi, ahret yolu
' ııa en yakın yeri .ıteçmiiler! 

Kadın nüfusu galip kazalar - Tıre
de 21,830 kadın. 20.839 erkek. Kara • 
burun 368 1 kadın, 3001 erkek, Öde • 
mişte 46,260 kadın, 42,729 erkek nü .. 
fus,Bayındır 14,666kadın, 13,801 er• 
kek nüfus .. 
Rakamların telkikinden anlaşılacağı 

üzere Foça, Menemen, Seferihisar ve 
Dikilide yüzde yinni nisbetinde erkek 
fazlalığı, bazı kazalarda da ayni nis • 
bette kadın fazlalığı mevcuttur. Bu ra
kamlar 935 yılı nüfus tahririnde ak .. 
nan neticeye göredir. Bazı köyler<M 
kadın • erkek nisbetsizliği yüzde otuz 
beŞe kadar çıkıyor. 

Foçalı gençlerin iddia ett1kleri gibi 
Foça gibi kazalarda ötedenberi kız do. 
ğumu, erkek çocuk doğumundan fazla 
olduğu halde Menemende erkek çocuk 
doğumu daima bir fazla~ık göstermiş • 
tir. Bunun muhtelif sebepleri arasında 
en mi.ıhim amil, iklim şartlarıdır. 

Şunu da nazan itibara almak Hizım -
dır ki İzmir vdayetinin 596.078 nüfu
sundan 291 ,4SO sı kadın, 304,62 7 i er • 
kektir. yani vilayet itıbarile erkek nü
fus, kadın nüfus• an 13,178 fazladır. 
Köyierde kadın - erkek nüfusunun nis· 
betsizlıği izdi\·acın eksilmesine sebe • 
b:yct verdiği gibi. kız kaçırma vak'ala
rına da sebep teşkil etmektedir. 

9 2 7 yılı nüfus tahririnde İzmir vila. 
yetinin nüfusu 434,799 idi. 93S nüfus 
tahririnde İzmirin nüfusu 162,2 79 faz
lasile 596,0 78 olarak resmen tesbit e -
dilmiştir. Sekız sene içınde nüfusun 
artma nisbeti yüzde 2 7 dir. Bunun yüz· 
de 18 zini hariçten gelen mübadil, mu· 
hacir ve mülteciler remin etmiştir. Nü
fusun doğum itibarile tekessürü yüzde 
dokuzdur. İzmir ,~_nayetınde evlcnme 
vak'aları son yıl içinde 1806 dır. 310 
çift hakkında bo~anma ka~arı verılmiş
tir. Bu 31 O ç rt;n 189 zu !zmir merkez 
kazasına aitt.ı·. Son tahrirde İzmir vı • 
layetinde 14 3.646 bina mevcut olduğ\.1. 
anla~ı:mı~/ır. B ur. :.ın 81 O u camıdir. 

--------
Güründe bir hırsız yakalandı 
Güründen bildirildiğıne göre Div • 

rigide hırs zlık yap!p çaldığı eşyalan 

Gütünde scıtmaktd olan N .. et isminde 
bir hırsıL } cıkalan mı tır. Ne etin sattı
ğı eşyaların kıymeti müddeiumuminin 
nazarı dikkatini ce-lbetmiş, tahkikata 
başlanmış ve netıcede bu eşyanın ge -
çen ramazan Divrıgide Kadıoğlu Meh
ınedin evinden çalı.ndığı anlaşılmıştır. 

Neşet tevkif edilmiş, eşyatarla beraber 
Divıigiye gönderilmiştir. 



SON POST.-. 

CED BIYAT=ı 
-- -

Tenkit uyku il8c1 değildir! A:merianın işgali günü 
yahut bir beyannamenin Bir bekçi- polis davası 

"~~"a- Bekçive göre komiser vekili kendisini döğmüş, poli General Frankonun kuvvetlerı ln 

[ Bir okuyucu mektubuna cevap] tefsiri ---------------~----

Yazan Halit Fahri Ozansog lagaya girmi~lerdi. General Franko göre de bekçiye dayak atılnıamış, sadece ağzı kapan 
kendinden evvel isyanı hazırlamış o -Tenkit ve narkotik ... Bu iki kelime 

kadar birbirlerine yabancı ve birbir -
lerile kaynaşamıyan ne mefhum ola -
bilir? Öyle iken gene bazı kimseler 
tenkidi bu potada eritmek, bu tezat -
tan fikir kıvılcımı ve hayat eksin çı -
karmak ıstiyorlar. Sanıyorlar ki sade
ce ekşıyan bir elin, gevşeten ve bayıl
tcın bır temasın bu sahada bır değeri 
vardır. Münekkidin kalemi eskiden 
bayram yerlerinde çocukların yalıya 
:ı. alıya erittikleri bir horoz şekeri mi
d.r ki bu kadar tatlı ve iç bayılt,cı ol
masına liızum görülüyor? Sanıımi bir 
münekkıt - isterse kendisi de eser sa • 
hib. olsun • bu vazifeyi üstüne alırken 
san'at ülkeswde rastlıyabileceği bir ta
kım şaşılara bakıp ne ~hu bakı.şlı ve 
tatrta hacaklı zavallılam el çırpıp ne 
sulün yürüyüşlü diyecek kadar mana· 
sız, gülünç ve aşırı bir nezak:~e hiç 
bir zaman mecbur tutulamaz. Oylele -
rıne içinden derin bir şefkatle acımak
la beraber sakatlıklarını bir güzellik 
ölçüsü, bir güzellik örneği diye gö;üp 
gösterrneğe kalktığı gün kendi elile 
manevi varlığına bir hançer indirmiş 

demektir. Çünkü güzele ihanet etrntş, 
iğriyi alkışlıyarak doğruyu şaş•rtmış 
ve iyinin ne yazık ki yolunu tıkamu~ · 
tır. Artık böyle bir münekkidın çüruk 
tahtadan bir heykelini kor~uluk diye 
bir hastanın ortasına dikebilirsiniz. 

Burada şu sualle karşılaşabilirim: 
Madem ki, diyebilirsiniz, rnünekkit iyı
nin ve güzelin arayıcısıdır, madem ki 
bir san'al eserinde yalnız bu kıymetle
ri bulup ortaya çıkarınakla v::ız fe.:.ini 
görebill'cektir, o halde çırkini ne dıyc 
önümüze sürsün!- Bıraksın onu, bıze 
~ alnız güzeli, doğruyu ve iyıya gö,ter
•in! Kafi değil mı?» 
Vakıa ilk düşüncede bu itira.~- pe't 

haklı gıb: görünl"bl~ir. Ancak şu var 
k, iyi cserle fena eserin farkını an'at
rnak ve ayni zamanda kendi görü~ ade 
sesile çirkin bulduğu örneklerın gele
C( kte önüne geçmek için rnünekkid b:ı 
ro ü ifaya mecburdur. Bunu yaparkm 
de, kendisi için pek acı bir fedakarlık. 
olmakla beraber, ne dostlukların, ne de 
ınenfaatlerin üstünde duramaz. Şah~ı 
severken eseri istemiyerek hırpalar ve 
belki incittiği gönül kadar kendı gön -
lü de bir sızı duyar. Ne çare ki başka 
türlü hareketine mantık noktasından 
imktın yoktur. Neden rni? Çünkü bir 
devrin edebiyatı ve gene o devir için
deki tt'sirJ.eri yalnız yaratılan eserler
le değil, ayni zamanda o eserler üstüne 
iğılcn münekkit başlarının tetkik ve 
tahlilleri ile ölçülmelidir. Bu hadde -
den geçmiyen eserler se ya eksik ~eya 
,yanlış anl~ılırlar, yahut tam kıyınet -

Ian General Dö Lianoyu çağırdı. 
_ Bu iş te oldu. 
Dedi. 

İstanbul asliye dördüncü ceza hak
yerinde, bir polis memuru aleyhindeki 
dövmek ve söv.mek davasına bakılmış-

- Evet, bu iş te oldu. tır. 

_ Şimdi yolumuzun üzerinde Al · Su duruşmada. bekci Mehmet. da-
meria var. vacı olarak hazırdı. Dava edilen 1653 

- Onu da zaptetrneliyiz. numaralı polis memuru Hasan Tahsin-
- Edeceğiz. dir. O da gelınlfti. 
-Ama ne vakit?.. Bekci Mehmet. davasını şöyle an -
Düşündüler. General Franko cek e- lat~or: 

U nin yakasından bir d iiğme daha çöz-
dü: .- Hüseyin pehlivan denilen biri, 

_ Blr hafta sonra! fazlaca içmişti. Kendisini evine götü -
General Dö Liano güldü: rürken, bana saldırdı, ellerimden yara-
- Ya alamazsak? landım. Iş, karakala aksetti. Orada k.o-
- İşte o zaman fena olur. miser vekili olan bu polis memuru, 
- Ya ne yapalım? <(Hüseyin pehlivan öyle şey yapmazin 
- Başka bir gün tesbit ederi7.. diye onu iltizamla, üstelik hem sövdü 
- On be§ gün sonra. bana, hem de suratıma el çarptı 1 
- Ya gene alamazsak? Polis Hasan Tahsin de. kendisini 
- Olur ya alaınayız. {'Öyle müdaf(laya girişti: 

meyince, elimle ağzını kapadım. O 
darl Ne sövdüm ,ne de dövdüml 

Hakyeri heyeti ,hadisenin dört 
dinin çağınlmasını kararlaştırdı. 

Güpegündüz silah çeken adam 
Karagümrükte Hafizenin evine 

de ustura ile güpegündüz giren 
ya~alanmış, ikinci ceza 
verilmişti. Münir, alta ay yirmi 
hapse mahkum olmuştur. 

Zeyfnyağ1 h1rs1z1 
Yağ iskelesi nde, Y oğurtcu 

da Hilmi'ye aid yağ mağazasının içi 
ne girerek bir teneke ~eytinyağı çal 
maktan suçlu sabıkalı lskender 
cür.ınümeşhud mahkemesinde 7 
hapse mahkum olmuştur. 

Sarhoş arkadaşlar mahkOm 
_ Peki ne olacak? B k · ,_·ı· 'd' 0 

· b ı 1 - en, arnıser vea.ı ı ı ım. ara-
- Bır çare u ma ı. ı k ı· 1 · 'f .. d · · F eyzi ve AbduJiah i~minde çöp - Hem çabuk bulmalı! Kızınara bn· ı ~o ıs erı vazı eye gon erm~ştım. • 

oldular 

b , nname neşredip Alıneriayı elimi- Kendım karakolda yalnızdım. Bır. ba- lesi iki arkadaş geceleyin yatakha 
e)' a w • • • ·r I"' ı k b'J · rino- dönerlerken Ahmet, Salih, .. ~ ........ _.. ze geçireceğimiz tarihi kendile:ine bil gırma ışıttım. e aş a şap arnı ~e ~ı-

Şair Nazım .tlikmet dinnemiz lazım. yemeden. koştum dışarıya ve Huseyın fa ~minde 3 sarho' önlerine çıkmı::ı. 
'k' ,..._ 1 b' 'b' 1 · d hi' y'ü' - .... k · · d b iki. ameleyi dövmüşler, sövmüşler, lerini bazan aradan yarım asır, bir asır, Her ı ı \.n_'nera ırı ır erın en ay- ~ ıvam, zu gozu an ıçın e, u 

ıd 1 General F k d .... du" b k ' · d ll · k b 1 •• telik de ölümle tehdid etmiı:ıterdir. iki asır geçtikten sonra alabilirler. Na- rı ı ar. ran ·o uşun · e cıyı e e en ana u anmış gor - Y 

sıl ki devrinde şair Nedirnin Nahüi, -On beş gün, yirmi gün, bir ay, iki düm. İkisini de karakala 'getirdim. Fa- Sunların muhakemeleri dün yapıl 
Vehbi, Raşid gibi şairlerden değersiz ay; yok yok bu kadar uzağa atmal~ 0~- kat, bekci, bana karşı avaz avaz bağırı- mış, ü~ü de tehdid suçundan heraat 
görünüşü ve hepsinin üstünde hakiki rnaz. yordu. Yok yere çıkışıyordu. Ben, bek- m işler, fakat dövme ve sövme 
değerini ancak son asırda alabiliş: sa - General Dö Liano da düşündü: ciliğine saygı göstererek, evvela kendi- daıı mahkum olmuşlardır. Karara 
dece rnünekkidin noksanından ileri - On beş gün. Ya alarnazsak? Yir· sini diniediğim halde, 

0 
beni sayma • Ahmet beş gün hapis yatacak 2 

gelrnictir. Şuera tezkerelerinin bu nok- mi gün. Ya alamazsak? Bir ay. Ya ala h ... bel' d-'- k · k para cezası verecektir, Salih de beş u~ mazsak? İki ay. Ya gene alamazsak. dı; atta uı exi emerı çı anp ma-
tarla hiçliği bütün Divan edebiyatı ta - sarnın üstüne fırlatta. Dışarıda tthali hapis yatacak, fakat 27 lira para cc;{.;cııı•'"l 
rihinde elle tutulur bir hakikattir. Buldum... h L_ verecektir. Mustafa da 3 gün hapis 

Telefonu açtı. General Frank:O'I.'U arn toplanmıştı. Bekci, karaltolun me aot:-Du .. nün san'at kıymetleri üzer:nde .; __ ı. 22 b k ı· .. _ı: 
dı.. tini ve benim haysiyetimi ihlal edi - ta~ ve uçu ıra para cezası ow" tasnifler yapmak bilhassa edebiyat ta- k 

ıd ğu .. .. - Buldum cef. yordu. lhtarda bulundum, aldırı~ et • yece ·tir. r~is~~wz~~o u na~re.~- ~ ~~=~======~=~~~=~=~========~~== 
nekkide kalan her şeyden ziyade bu - - Neyi buldun? J b 1 k •• 1 i d 
günü ve yarını düşünmektir. San'at ta- - Alıneriayı almak için tesb: t edi- Burnovada ne o u oy er n e 
rihçisi ta eskiye kadar gidecektır ve lecek günü. Oala nıektep Bayındırlık 
bu yolda çok kere zevkinden ziyade - Hay yaşayasm. 

kk d Konuştular. Ve Dö L'ano bu konuc- 1zmir, (Hususi) - Kültür Ba-bilgisinı seferber edecektir. Müne i ~ 
ise daha henüz istihalesini geçirmerniş, manın sonunda tesbit edilen günü bir kanlığınca Bumovada kurulmasına 
tam şeklini ve hüviyetini alamamış 0 • be\anname ile ilan etti. ı karar verilen orta mektep faaliyete 
lan yeni bir devirde o istıhaleyı bir an Beyannarnede şöyle yazılı i?i:. geçmiştir. Mektebin laboratuarı ve 
evvel kafasında tamamlamak, mevcut «Almerıavı, canım ne vakıt ısterse diğer noksanalrı henüz tamam1an-
cereyana veya cereyanlara hız vermek, 0 vakit i.şga1 edeceğim. . mamış olmakla beraber derslere baş-

.. k I k ' tt d . ll\lSET l · k 1 . d tekfunüle onaya o ara sana e aı · lanmıstır. zmır me tep erıne evam 
ma yeninin zaferine alkı.ş tutmak vazi- ·--·-··-························-···-···-- etmek.te olan Burnovalı orta çağ ço
fesile bu yola atılmıştır. Dün ı~ın ne dan bunu beklernek tc şüphesiz en bü. cuklan, kendi muhitlerinde kuruian 
kadar estetik olursa olsun, hep ayni yük bir haksızlık olur. Çünkü 0 • dü · mektebe devama başlamışlardır. Sur-
tonda ve .şekilde, hep aYni renk ve bi - şüncesine, kanaatine karşı bu fedakar- ek b 

nova köylerinden orta m te e yazıçimde, hep ayni ruh ve fikirde eserle- lığa katıanınakla bilhassa gelecek de -
re karşı düşmanlığı bundandır. l\lünek- \·irlere, san'atkarlarn fenalık etmis sa· lanlar artmıştır. 

- · d b ' t Orta mektebin !llimdilik 120 talebe-kidin bu rolünü anlıyamamış olanlar- yılabilir. Hele gelecegın e e ıyat a - y 

dır ki çok kere onu kıskançlık ve ga - rihçisini de şaşırtmış olur ki o zaman si vardır. Gelecek ders yılı başından i-
razla itharn ederler. Diğer taraftan, fenalık kelimesi bile bu güpahı hakki- ~~::~::!!.~.~.!.~?:.!!!!:~--~~~~_1 .. ;~!}!:~~~-
san'atte yenilik diye yapıJan bid'atları le anlatamaz. cakçılardan başka bir şey gelmez mi~ 
zevksizliklerl, en gülünç, en samimi · * İnsanın kafasını eski bir cek(.>t gibı ter. 
yetsiz, en sahte gösterişleri bile hoş Bana bu satırları yazdıran Yerinde sine çevirmeden yen~ik yapılamaz 

Inebolu (Hususi) 
nahiye ve köyleri telefonla 
bağlanmıştır. Şimdiye kadar 76 
telefon yaptırılmış bu sene de 54 
telefon yaptırılacaktır. Mevcut 
163 tür. 

Abana nahiyesinde ve eski bir n 
ye merkezi olan Zarbanada birer 
beton karakol binalar yaptırılmıştır. 

Bu sene de Inebolu ile Göre arası 
bulunan Çuha duruğunda bir 
binası yaptınlmasına karar 

görmesini, beğenmesini isterler. On • Sayanlar makalelerin üzerine S.A. im- mı? Karşımızdaki muasır garp edebı
~===================~===~==-=~ ~~~~~rn~rn~tup~~~~~~bu~blı~~~hl~i~~krene 

mektuptan bahsedeccğim. Yukarıki kadar az yer verilmiştir! Okuyanları, 
düşüncelerimde ne kadar haklı oldu - zevk alanlan da nihayet kaç kişidir? 
ğumu göreceksıniz. öte taraftaki normal ve hakiki kültür 

K ·y yolları da çok muntazam yapıl ~ 
mıştır. Kasabadan hemen hemen hef 
köye araba ve otomdbil gidebilir. Bd 
hususta kaymakam Şemsettin Akall 
ve jandarma komutanı Ali Rızanı,

büyük gayretleri görülmüştür. 

Dekovil halt1 söken h1rs1z 

Kolay mesele, 
Güç ınesele .. 
Beşiktaşta oturan Bay Suat çok 

yakın akrabasından bir genç kızı se
viyor, kızla arası iyi, fakat annesi, 
babası ile çok fena, bılıyor ki gii -
nün binnde kızlarını istemiye kalk
sa venniyecekler .. 

Bay Suat şimdiye kadar genç kıza 
hislerini açmış değildir, ondan da 
bir söz işitmiş değildir, ve 7irnd! an -
lamak istiyor: 

1 - Genç kıza hislerimi nasıl an • 
latayım? 

2 - Annesi, babası ile naı;ıl anla
~ayım? 

* Gönül bahsinin bu noktasında ve-
riJecck her hangi bir nasihat tatbik 
edilemez. Gülünç olur, gülünç ya -
par. Bir genç erkeğin bir genç kıza 
hislerini anlatması için binbir türlü 
yol vardır. Fakat bu yollardan han
gisinin :ihtiyar edileceği, fırsatın zu· 
hur ettiği zaman tayin eder. 
Çocuğum, işin hallini iizerine al-

mayı kalbinden doğacak ithama bı • 
rak. 

Kızın annesi, babası ile anlaşıruya 
gelince güç olmasa gerektir. Mesela 
yarın bayram, ziyaretlerine gitmeyi 
ihmal etme, yersiz görülmez, -bir 
an'anemize riayet etmiş sayılırsın, 

sonra elinde küçük bir hediye bu -
lundurur, ve sırası düşerse, sözleri
ni nakletmeleri muhtemel olanların 
yanında ailenin lehinde bir kaç şey 
söyler. Kendi ailenle kızın aiıesini 
sık konuşturmıya çaiıt .. Arkası za -
man rneselesidir. 

* Ankarada Yenişehirde A. H. ya: 
Eserlerinizden her birinin mevzuu

nu tek bir sahife içinde hülasa edi -
niz. Bu sahileye eserin başlangıç 

kıt'asından da dört beş yaprak elde
yiniz, birer kopya halinde bütün ki
tapçılar!a gazete idarehanelerine 
gönderiniz, içlerinden birinin rnuva
fık görmesi ihtimali vardır. Aksi hal
de bu kitaplan kendi hesabınıvı bas
tınnanızı tavsiye etmem. Zararlıdır. 

TEYZE 

Yazı ve ifadesinden bir kadın oku • sahibi insanların - gençler de dahil o
yucuya ait olduğu anlaşılan bu rnek - lnrnk . ekseriyeti karşısında bir kaç 
tuptaki (soyunuz ozan amma ben han· san'at hakkabazının taklak Ve peren -
gi kaynaktan geldığini bilemıyorum. delerine bir kıymet verilebilir mi? 
itiraf ederim ki bu bir noksandır) tar- Bayan S. A. rnutadı olan alayla so-
zında pek eski tabıye ile yapılmış ha · ruvor: 

Adapazarı (Hususi) - Belecileıl 
köylinden geçen ve Adapazarı Türııl 
Ticaret Bankası tarafından satın alırıoı 
m1ş olan bir fabrikaya aid bulunan d~ 
kovil hattının bir parçasını söküp sa 4 

tan Hendekli Muqa yakalanarak adlf.i 
yeye verilmiştir. 

sit istihza Ye tecahülü arifaneleri Ve :ınsan kendisinin haliki O}arnıyaca. 
<öyıe sandım ki, sanki satırıannızın ğına nazaran siz de tenkit ettiğiniz o Sivas muall:mlerinin toplantılari 
sonuna, divana kurulmuş ve bu gün , erinde ·ava nlara h5~a ithal edilemez-
karşısına geçip kendini görmek iste - ~in:z. O halde iz sıfatsız ve sınıfsız mı
yenlere muhaddep bır ayn~nın {l- sınız? Yoksa başka bir aleme mi men
ça eklenmişti) cümlesind.e kulagı tır · supsunuz?» 
malıyan sandım ki, sankı tekran arka Hayır bayanım, sıfatım var: Edebi -
sından bana budalaca gurur isnat eden yatçıyım. Burada tenkit, ötede şiir, da
hatalı düşünceyi bir tarafa bırakarak ha ötede sahne eseri yazarım'. Dernek 
sadece JU noktalara ce\·ap vermeği lü· ki iyi kötü san'at için uğraşanlarda -
zumlu görüyorum. Mektup sahibi ya - nım. Sınıf meselesine gelince, hiç şüp
zıyor: hesiz, eskiyi olduğu gibi devam etti -

cSözüm ona, muasır edebiyat heves- renlerle yeniyi başaşağı yürümekte a
karlannın diyelim bütün sınıfların:ı nyanlardan değilim. Bunları sekiz grup 
dokunuyorsunuz!• içinde geçen rnakalelerimde toplamış· 

Ben de burada ona soruyorum: bm. Gerive kalan bütün gruplardan 
Neden bütün sınıflara dakunduğu - her hangi birisine lütfen kabulüınü 

ma zahip oluyorsunuz? Ben o makale - bilmem ki artık sizden mi beklemeli -
lerimda yalnız Nazım Hikmeti kötü kö- yim? Yalnız son zamanda yaz•lan e -
tüye, hiç bir ahsi not ve ~enk ila\•e e- debiyat kitaplarında Hececiler diye a
demeden zevksizce taklit edenleri, bir yırdıkları bir sınıfa nasılsa beni de 
de, çapraşık duygulu ve aniatışlı fütü- koymuşları Size rahatsızlık venne7.sem 
rizm, dadaizm, kübizm heveskarları - orada kalayım. Fazlasını kul değil, 
nı tenkit etmiştim. Muasır edebiyat Tanrı verir. 
deyince akla bu oyuncaklar ve oyun - Halid Fahri Oznnsoy 

Sivas (Hususi) - Sivas mualliJJl"' 
leri bir konferans serisi tertip etmişlel'f 
dir. Her hafta muntazaman çarşamt:.ıf 
günleri mesleki konferanslar vermek" 
teditler. 1;) günde bir gece de müsameıt 
re tertip etmektedirler. 

Kızılay Kurumu memleketteki yok" 
sullara para, odun ve kömür ve yiye-

cek tevzi etmek suretile yardım yap " 
maktadır. 

Muhacirler için • 
Ankara, (Hususi) - Muhacirleı' 

için alınacak muhtelif nevıden m<ıhr~ 
kat ve giyece~ malzemesi ve muhacıt 
lerin muvakkaten barındınlması içi" 
kiralanacak mc~ken bede>llerinin arttıf 
ma ve cksiltme kanunu hükümle ·ı dı' 
şında mübayaa l'dilcbiimesi Vek:Iıet 
Heyetince karo.rlaştırılmıştır. 
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Sayfa 7 

• 
Istanbuldan Tahrana 

Bayramda yapılan maçlar klüpler 
arasındaki dostluğu takviyeden 

ziyade aranın açılmasına sebep oldu 

Yolculuğun ilk günü 
* • ~ ------------------. Dostlanmın verdikleri bütün dasihahatlan .dinledim ve 1 Şubat 

sabahı, elimde seyyar ec.ı:ahane halinde bir çanta, başımda bir 
tayyareci tapkası, gözlerimde kar gözlüğü, kolumda ucu sivri 

Güneş ve Beşiktaş takımlan fir ale kaldılar, Fen er bahçe Güneşe ve Galatasaraya 
karşı çok sert bir oyun oynamasına rağmen Güneşten bir gol yiyerek turn·1va 

harici kaldı. Galatasara Jı da Beşiktaş gene bir sayı farkile ma2"1ôp etti 

bir dağ butonu ile nargileye benziyen marpuçlu bir flitre 
bulunduğu halde bu uzun yolculuğa bqladım. 

Yazan: lbrehlm Hoyl 
-1 

Pazartesi, J Şubat 1937 ... cİrana gi· 
Dört klüp organizasyon korniteli ta- der misin?» dedikleri vakit, Arnavu· 

~rafından hazırlanan kurban bayramı dun Azrail tarafından sorul~:ı.n cCehen 
maçları arife günü Galatasarayla Ba· neme gider misin• susline verdiği ce-
tiktaş, Fenerbahçe lle Güneş takunla- vap gibi, cmaaş kaç?» demedim. cHay .. 

' rı arasında Taksim stadyo~unda yapı- hay:. ı yap~tırdım. Zira, hiç görmedı· 
!an müsabakalarla başladı. ğim, bilmediğim, lakin uzaktan uzağa 

Buyük bir dostluk havası uyandıra· bahsini birçok defalar işitti~irn. eski 
cağı zannedilen bu maçlardan bazılan tarihini, edebiyatını okuduğum bir üi-
bilakis bu dostluğu ortadan kaldıracak keye gidecektim. 
hatta silip süpürecek şekiller aldı. İda • * 
recilerin, ayaküzeri yarım yamalak ha Hiç şüphe yok ki, bugünkü tran yep 
zırlaclıkları işler, kat'i bir §ekilde te•· yeni bir kuruluşun siglonu içindedir. 
bit edilemediği için oyun icabı birt&· Dünün bütün molozlarını, çakıllarını 
kım hadiseler meydana gelince dostça ayıklay.arak, atarak, yeni bir yapı mey 
cereyan etmesi lazımgelen maçlar çok dana getiriyor. Türlü türlü isttlA.Iara 
başka şekiller aldı. uğramış, Cihan harbinde birçok harp 

· Fenerbahçe ile Güneş takımlan ara sahnelerine yataklık etmiş olması, onu 
aındaki maç 1 • O Fenerbahçe aleyhine az zarara sokmadı değil. Hele onu ida 
dondüğü zaman iki taraf oyunculan· re eden köhne kafalı, doymak hilmi· 
nın gırtlak gırtlağa gelmeleri aralann yen «zillulah• lık tevehhümünde bu • 
daki dostluğun pamuk ipliA'iyle baAh lunan Kaçarıann oldukça uzun süren 
olduğunu acı bir §eldlde isbat etmit ol saltanatında epeyce inledi Beyinleri 
Clu. örümcekli ahvendlerin din perdeti al-
Mağlubiyetln Fenerbahçeye gf5rlln • tında türlü türlü zulümlerine utradı. 

Ciüğü bir sırada eski antrenör Boothuıı İlerlleyemedi. Akruıe günden ıftne ge 
i§in daha fazla şekerrenk dlmuma yar riledi w koca bir memleket bUdi~iniı 
dım edecek kadar basit bir g6rllf• sap gibi üçe taksim edilmi.ı cdevleti tehin· 
lanması takımlar arasında'lt1 rekabeti şahi İran» şeklinde, emperyaU.t dev· 
çok fena bir mecraya döktü. letlerin «yağı böreğb oldu. Fakat, gü· 
· Yavaş yavaf kabaran ve Gün .. ka- nün birinde, ecdadı uzun seneler, Ma-
lesine yüklenen Fenerbahçe hiioum zendran eyaletinde hanlık etmif, aile· Tahranlı bir kadın 
hattı bir aralık Günef müdafaaaile bo lerinin me!ahirlne en yüksek kahra - siklonu içinde bulunan !ranı görmeje 
Au.şurcasına kavgaya tutu~. Xendi manlık sayfalan nakşetm1~ olan bir as gidiyor, inttbalanmı kayda hazır~ 
dil'imizden anlamıyan Booth lfi yatıı- ker oğlu asker, kuvvetli azim ve ima· yordum. 
tırahilrnek için bir hayli müşküllt çek nile ortaya çıktı. Kendisine iman et • Tanıdık birkaç İranlı dosttan, sağlık 
t.1. miş birkaç arkadaşı ve küçük bir kuv- almak istedim. Hangi yollardan gidece 

Bereket bu kavga oyunun son daki vetle Tahran üzerine yürüdü. Göster· ğimi sordum. cMevsim kıştır dediler. 
kalarında oldu da hakemin düdtılü da .diği celadet, attıtı adım pek b(lyüktü. Deniz tarl.kini, yani buradan vapura bi 
ha büyük bir arbedenin Bnüne geçti. ,Mukadderatı her zaman, her ~yde ol· nip Batuma çıkarak oradan ya Tülu 
İşte kurban bayramı maçlarından bir duğu gibi, iki fıkka dayanıyordu. Ya Tebriz yoUyle Tahrana gitmeyi veya· 
kaç nahoş hAtıra. .. ,muvaffakıyet veyahut ta ölüm .. O, f ik· hut ta Batum, Baküden sonra Bahri 
Galatasa·ray bu genç takimlle ,rinden bir an bile dönmedL İradesi zer Hazeri geçip Tahrana hareketi \a\rsiyo 

,rece sarsılmadı. İlerlcti. Tahranı zap- etmeyiz. Trabzon yolu ise, gene çekil-
galip gelemezdi ,tetti. (2 Esfent 1299) HazineNazın ol mez .. şu yollar düzelineeye kadar bek. 

Beşiktaşla Galatasaray arasındaki ,du. Başvekil oldu ve bir gün halkın di leyebilseydin, en ideal yol.. Lak ~i 
müsabaka baştan sona kadar milieva Galatasaray - Fener maçından bir intiba l~~iyle, Ş~lı~a ~~ildl. Bu adam bu- di hayır! Kop dağlarını aşmak her ba· 

zin bir ~~de .c• Her dakika sayı bekleyen Fenerbahçe tı. Vaziyetin tehlikeli olduğunu gören ~~~h~~:!/r~~.ın yukse~ Ba~~~g·~c~~; bayiğitin karı değil. insanda kazmasila 
Betlktat 1 reyan etti Beşik· hücum hattı, niha~et .. at~ gibi oynayan Fenerbahçe kaleden Hüsamett~ çık~~ vidir. ı umayun ııa dağları yarıp ta sevgilisine süt getiren 
Galatasaraı O taş en kuvvetlt Güne4 müdafaası önunde sayı ya~ama rarak yerine N~deti alm~k s~retıle mu * Ferhat aşkı lazım .• Bu da sende yok. 

şekliyle, Galatasa yınca kavga yaptı. Her şeye ragmen dafaaya ehemmıyet verdı. Bulen~. Yor R za Şah p hl vi . i g··rc İyisi mi sen buradar. Haydarpaşadan 
ray ise Necdet, Gündüz ve Lütfi gibi Gün~ kalesine sokulaınadı ve oyun 1-0 gi Ange1idis, Reşat, .Lebip ve Yaşar ile b" ~.Iken · ı"lkekue nınli nantışına ko ı' trene bin, Ankara, Adana üzennden 
hücum Ve müdafaa hatlarının en sa" w A • • b " ti ı· . . · d ır u ın vvet vası ası as er T lk k ·t 0 d 1 M 1 

5· Fenerin maglubıyetıyle ıt ... ıkı ıç oyuncunun gerıye yar ımları sa • Imal dır Ve b b""tü 1 ğ' i ·l e ruçe e gı . ra an tren e usu a, 
ıam oyuncularından mahrum bir vazi Bu sert oyun daha ne kadar yesinde büyük bir .. mukavemet göste· o 1 ıPehlevt .:Se, il~- n var~ :yı ~ s~ Musuldan Kerküke ulaş, oradan gene 
yette sahaya çıktı. Birinci devre sıfır d k ren Fenerbahçe, Guneş karşısında uğ· r~ an . ' ..., once as er en trene atla «ver elini, Hankın• dıye" 
s.ıfıra bitti. devam e ece ramış olduğu mağlfibiyete bir daha uğ sikle, tanzimle başladı: Ve bugün İra- ;Hankından İran hududunun arası ya -

İkinci devre müsavi bir oyunla de- On beş gün evvel Galatasaryı -4 • 1 ramamak için hayli çalışmak mecburi ,nın ~ayet ~;:taz~ bır orduy~ malık run saattir. İki buçuk günde de, İranın 
vam ederken müdafaanın fazla açık oy magwlfip eden Fenerbahçe, bayram tur· t ' d kaldL oldugunu yonız. Memleketın ima· k · d ı · ye ın e fa ve hele yola ziyadesile ihtiyac. bu· mer ezın e o ursun ve y~nı se~ın an 
namasından küçük bir fırsat bulan Be nuvasında ayni takım kal"'§ısında mağ Ömer Besim 

1 
d w da b"len 1 k layacağın bes buçuk, bilemedın alu 

tiktaş merkez muhaciıni oyunun yega lubiyetten güçlükle kurtuldu. Beşa"ktaş- Güneş maçı oynanm~d. un ugunu 1 ' ranın urtarıcısı, .. d T h • d ... jlk planda bunu da itibar nazarına al· ,gun e a ran asın .. 
ne sayısını yaptı. Takımının yarıdan fazlası sakat o· Bayram turnuvası maçlarında ilk gün k d B d b"" 1 aptım Ve Vacron Li 

Oyunda ~.latasaray daha ziyade sa lan Galatasaray, bu maçta eski günle· mış . ve bu e a ar 20,000 kilomet· · en e oy e Y · o • 
Jı fırsatı kazandı. Hüsnü bir tarafta ~ l ri hatırlatan coş· gün galip gelen takımlardan Beşiktaş· r~lik şose yolu yaptırmış. şimalden ,nin Galata ş~besini .birçok kere ıer. aşın 
tek başına müdafaa yapıyor, diğer ta- tasarar t kun bir oyun gös lu Güneş takımları dün Taksim tadyo başlayan demiryolunun açılı' törenini dırdıktan ' ~ır haylı de pa~a verdı~ten 
raftanAvni ise bir kahraman gı"bi kale rbahlll'!e 1 termesine ragw - munda karşıl$cakJardı. de iki aya kadar yapacaktır. ,sonra, Tahrana kadar bıletlerımı al 

T Havanın birdenbire bozulması ve * dım 
sini müdafaa ediyordu. men galip vazi · kar yagması yüzünden bu müsabaka • · · * 

Galatasarayın çok genç takımı her • yetten beraberliğe düştü. Fenerbahçe· İşte ben, böyle bir faaliyet, ilerleme lar yapılamarruştır. 
kesi memnun eden bir oyun gösterd:.. nin bütün akıntarını olduğu yerde ke· Antreuör Booth memleketine 
~a o kadro ile de galibiyet pek hakkı sen Galatasaray müdafaası nası~ mu· 
ieğıldi. vaffakıyetli bir tabiye kurdu is(', hü· dönüyor 
Fenerbahçe kavga yüzünden cum hattı da Fener müdafaasmı ayni Türk spor kurumu tarafından muka 

tabiye ile öylece sarstı durdu. velesj bozulan antrenör Booth hususi 
bir ÇOk saya kaçtrd• Galatasaray muhaciınlerl oyunun işlerini bitirdikten sonra Londraya dö 

Fenerbahçe de sanki Galatasaraya başlarında yakaladıkları üç biiyük fır necektir. 
IÖZ verm~ gibi ayni gün salıayı mağ- sattan ancak birini sayıya tahvil ettı· Dört büyük kuiUbe ceza verilecek 

11\p te ketti F ı.er. Takımın en genç oyuncusu sagw a· u r . e • Bayram turnuvası maçlarını idare 
GOnet nerbahçenin zafe çık Şevketin mütemadi hücumları kar eden dört klüp organizasyon komitesi 
Fenerb rinden herkes •· şısında Fenerin °• seyyal ve maruf mu taraiından hakem tayin edilen Mister 

'----- mindi. Am!i evde avin hattında deği-şiklik yapılmamıs ol Booth'un bu maçlarda hakem durma • 
ki hesap çarşıya uymadı. Lik maçların saydı maçın on beş gün evvelki netice masını telgrafla bildiren Türk spor ku 
tia pek büyük bir şansla galibiyelten ile Fe.nerbahçe aleyhine neticelcnme- rumuıiın em.iıfıermi dinı1emiyen dört 
galibiyete koşan, hatta bir tek say: ye- si çok muhtemeldi. Son haftalar ıçinde klübe Futbol federasyonunca ceza ve· 
ınedcn ilerleyen Fenerbahçenin tılsımı ikinci defa Fenerbahçeye ilk golü atan rilecektir. 
Galatasaraydan yediği gol ile bozulmu~ Galatasaray, üst üste birkaç sayı fır· 
olacak ki bu sefer de Gün~e mağlfip satı kaçırdıktan sonra yirmi yarda bir f enlandiya güreş müsabakaSI 
oldu. Fikret oyun esnasında sağa gir- mesafeden firikikten de beraberlik go Helsinki, 23 (A.A.) -Türkiye· Fen 
di, ı:.olda kaldı, ileri gitti, icap etti ge- lünü yedi. landiya takımları arasında yapılması 
rllerden to}Q çıkardı. İkinci devrede kor Fenerbahçeye ferahlık veren bu sa- mukar~er gürE!§ müsabakaları dün baŞ 
nerdc>n gelen topu içeri alan Hüsamet· yı Galatasarayı daha ziyade galeyana lamıştır. 
tinin yediği bir tek sayıyı bir türlü çı· getirdi. On beş gün evvel Cevadm tek İlk günkü müsabakalar dört çift ara 
kaı·mak imkfını olmadı. istanbul spor meledi~ Salim bu defa da Ali Rlzamn sında yapılllllf vıe bire karşı üçle Fin· 
Pi:v .,~asında gol kralı olanlar, Fener· hücumlarına maruz kaldı. landiyarun lehinde netioelenm~tir. 
bah ~rc hücutn hattında yar almışlardx. İk.inıc! devrede rüzglrı lehine alan Bu müsabakada Mustafa Finlandi - lafalıanda bir medreae talebe.i 

Galatasaray daha müessir akınlar yap- yalı m~hur Ventoyu yenmiştir. 

Bavulumun içini bir görseniz şaşar 
,sınız. Seyyar bir ecza deposu sanki.. 
Asprin, kinin, buruna çekmek için bir, 
boğaz ağrısına tutulmayayım, diye ay 
.n bir ilaç. Tanrı eş dostun başından 
eksik etsin cmüshil ilacı• meyv~ tuzu, 

1 
~ndürdiot, gazli bez, pamuk ve daha 
,neler .. Nereye gidiyQrum? .. İrana .. Öy 
le ya. Az yol aşacak değilim. Günle-rce 
engin ve ıssız çöllerden geçmek var. 
Sonra da şubat ayındayız. Cüce aydır 
ama, soğuğuna hiç dayanılmaz. Başım 
,da bir tayyareel şapkası, gözümde rüz 
gAr geçmez, soğuk işlemez kar gözlıi
ğü, elimde ucu sivri dağ bastonu .. o
lur a, insanlık hali bu .. Yolda kalıveri• 
riz .. Dağ tırmanmak lazım .. Ihtiyatlı 
bulunmak gerek. Arkadaşlar öv:e söy
lediler .. Bana kasa, Ben Pçndı,~e gicı.er 
gibi sef(>re çıkardım . Geliniz, görünüz 
ki iyiliğimi isteyen dostlar, tiimen tü
men .. Hele bu dostların ic'ndc b:r Be-

\

kiT Nüzhet denileni vardır. Son daki· 
,kada eliıne marpuçlu bir makine tu · 
tWlturdu ve: 

(Devaım 10 uncu sayfada) 
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Esk~ Bayrama a a·t 
bir g ··n ün hikayesi t pur n 

tmişlerdi? 
----~~--------------

Mudanyadaki tarihi bina 
miitarekenin imzalandıjı 

günde olduğu gibi 
tefriş edildi 1 Yazan: Osman Cemal Kaygılı 1 

Çarlık Rusyasının Karadeniz donanınası işini bitirdikten Mudanya LHususi[ - Mudanya 
mütarekesinin yapıldığı binanın 

müze haline konulduğunu ve küşat 
resminin yapıldığını evvelce biJ
dirmiştim. İstiklAl tarihimizde belli 
başlı bir yer tutan bu binanın 
etrafındaki diğer binalar kaldırıl
mış orası büyük bir meydan ha
Une getirilmiştir. 

sonra Midilli kruvazörümüz "Ittihat , ı aramıya çıkmış, 
Ruslar onu görünce gemiyi batırmıya hazırlanmışlardı 

Midilli kruvaz~rü 

Eski bir Rus sübayı Fransız gazete· 
l€rine yazıyor: . . 

ı916 senesi haziran nıhayetlerıne 
doğru idi. İkinci torpido muhrıpleri fi· 
lot.llasma mensup olan (Bistri) muh
ribi, Sivastopolun, cenubt limanında 
demirlemiş bulunuyordu. Bir akşam 
filotillAııın kumandanı kaptan (Bub -
nof) donanma karargahından avdet e
derek, (Bıstrii nin süvarisini nezdine 
davet etti. Gayet mahrem kaydıyl~ 
(Burgas) lımanında büytik bir Türk 
vapurunun çok ehemmiyetli bir yük 
t.-Jlmil etmekte olduğunu ve bu vapu· 
ru ( Pospeşni) muhrıbile behemehal 
yakalamamı~ i~in h~re~et ~~.e~iz lft· 
zım geldiğim soyledı. Ertesı gunu, bah 
riye karargahının istıhbarat ~efi olan 
kaptan (Nişçenkof) un da ı.şt~:_:kıle 
vuku bulan içtimadan sonra, ogleyc 
doğru, (Bistri) ve (Pospeşni), ka~tan 
(Gad) ın kumandası altında, ~erılen 
vazifenin ıcrnsı içın hareket ettıler. E· 
peyce açıldıktan sonra, filotilla ku -
mandanı, verilen emirleri muhtevi zar
fı açtL Donanma ktimandanı, vapuru 
mulıakkak surette yakalayıp Odesaya 
getirmemizi emrediyordu. _ 

ran& alındı. İlk yanaşan sandaldakiler 
derhal muhribin güvertesine ahndı • 
lar. H€psi de korkudan tir tir titriyor
lardı. Silahendazlar, oldukça büyük o
lan düşman kayığına birer birer atlıya
rak yerleştiler ve kumandanları tara· 
fından verilen emir üzerine derhal 
hareket ettiler. 

Bi-raz ilerledikten wnra, kafılenin ı 

znbiti, ayaklannın ıslanmıya başladı. 
ğını hissetti. Şüphesiz kayık su alıyor
du, fakat karanhk dolayısite bunu tah· 
kik etmenin imkanı yoktu. Silahen ~ 
daıları heyecana sevketmernek için se· 
sini çıkarmadı. halbuki, kayığın için • 
deki suyun gittikçe yükseldiği anlaşılı 
yordu. Biraz sonra bunlar _d_ahi vaziye 
tin farkına vardılar ve bırısı: cBatıyo· 
ruz, kayık su alıyor.» diye bağırdı. 

Açılış günü sabah bütün şehir 
bayraktarla donatılmıştır. Saat 
13 de Halkevi bandosu mütareke 
evi binasının önünde yer almış, 
milli havalar çalmağa başlamıştı. 
Saat 13,5 da İstanbul postası gel
miştir. Vapurdan bu binayı tamir 
ve müze haline ifrağ ettiren Hayri 
Yapar ile eliğer misafirler çıkarak 
"Ahmet Rüştü Çocuk Yurdu, na 
gitmişler, istirahat etmişlerdir. 
Bursadan da otomobillerle davet
liler gelmişlerdir. Bu misafirler 
arasında Parti ve Vilayet erkanı 
Kültür Direktörn ve Müfettişler 

B. . . f l 1 gelini ile başlıyan bu üçüncü fasıl ek ,; 
ırıncı ası serlya bayramın ilk gününde bltmezı 

Bayramınızı kutlulamak için sabah· ikinci üçüncü günlerini de bulurdu. 
leyin kapıya ilk önce bekçi da_mlard~. Onun' için eskiden biraz varlıklı ve ıu-. 
Şimdi de öyle amma, o zamanki bekçı· sımı akrabası, eşi dostu, maiy~ti, bW. 
lerle şimdikiler arasmda çok farklar mem nesi çokça olan aileler jçın bay .. 
var. O zamanki bekçinin elinde uc~ ram tam manasile bir gaile olurdu. ! demirli, kalın, uzun bir sapa vardı kı Eski bayramlarda çocuklar 
bu sopa, geceleri mahallelere teb:lle§ .., • • 
olacak hırsız, hayırsız, biçirnsiz, ugur- nasıl eglenırlerdı ? 
suz, soysuz, serseri, cani, kat~ı. g.ibi ~e- Şimdiki bayramlarda da hala eskt 
riflere karşı bekçi babanın bırıc!k silA· tertip ve eski biçimde eğlenen çocuk • 
hı idi. Ağırlığı en aşağı dört beş okka lar varsa da eskiden hemen bütün ço
gelen bu uzun ve kapkalın .sopayı, ~k- cukların eğlencesi salt şehrin şura • 
çi babanın kaldırıp wta herifın b~şm~. ın- sına, burasına kurulan bayram yerlG>
dirmesi, ha~i, aşagı yukarı bır ~?Jl~ rindeki eğlencelere inhisar ederdı: 
kaldırma işınden pek kolay degıl~ı. Anasından, babasından, teyzesın -
N~yse ... Eski .. bayramla~da saba?leyı~ den, dayısından, yenges~den, a_mca. • 

ı kapınıza, ilk once, bekçı baba elındekı sından, ablasından, agabeyisırdCı"'l, 
bu !opa ile damlardı. O zaman ba~r~ komşulardan sızdırabildiği çil kuıuş · 

l
sababları kapı kapı d~l~şan bekçılerın cukları cebine dolduran kız, oğ~an ~r· 
çoğu, yanlarında manıcı ve davulcu · çocuk soluğu bu bayram yerlerınde a· 
dan ba§ka, birer de sırıkçı yamak. gez • lırdı. 

t diririerdi ki bu sırıkçının ~azıfesı ev • Meselii, harçlığını doğrultup ta sa • 
lerden bekçiye bayram hedıyesı olarak bahlevın erkenden soluğu bayram ye ' 
verilen çeşit çeşit, renk renk basm~, rinde" alan bir oğlan çocuk onu §Öylı 
pazen, lfıhoraki p~rça:nrilc, çevı·elerı, geçirirdi: .. 

Hava çok latüti. Muhripler, dogru • 
ca (Burgas) istikametini tutmu~l~~d:. 
Karanlık basmastie, behemehal duş • 
man salııllerinde bulunmamız icap e • 
dıyordu, çünkü, aldığımız haberler~ 
nazaran, mezktir vapur gece yarısın · · 
dan sonra İstanbula hareket edecek . 
tı. Akşama doğru, rnuhriplerimiz Bul
garistan sahillerine :vasıl olmuş bulu -
nuyorlardı. Fakat etraf adamakıllı ka
rarmadan sahile yaklaşmak doğru o • 
lamıyacağından, (Emine) burnundan 
itibaren, sür'ati seyrirnizi eksilterek, 
Burgas - İstanbul yolu üzerinde do · 
laşmıya başladık. 

Fakat vaziyet vehamet peyda ct· 
meden, kafıle reisi zabit, bağıran ne • 
feri sükunet.e davet ~derek endişe e -
dil€cek bir şey olmadığını söyledi. 
Şimdı artık neferler bütün kuvvetleri
ni kürek1ere vererek bir an evveı va· 
pura yanaşrnıya çalışıyorlardı. Nihayet 
vapur da gözüktü ve iki dakika sonra 
18 sılahendaz, başlarında zabitleri ol
duğu. l:ıalde terkedilmiş vapuru zap • 
tetmiş bu,unuyorlardı. Derhal. vakit 
fevtetrneksizin, makineler, dinamolar, 
kazanlar ve saire muayene edildi. Ya • 
nımızda bulunan elektrik fenerlerı va. 
sıtasile vapurun her tarafı gezilerek, 
düşman tarafından, vapur terkedilir· 
ken, bomba, dinarnit, ve emsali vaze • 
dilip edilmediği tetkik olundu. Mi.itareke evi merasim gününde 

vardı. Saat 15 de de V ali Şefi k 
Soyer gelmiştir. Mernsime müta
reke binasının önünde bando ta
rafından çalınan lstiklAl marşile 
başlanmıştır. Bunu müteakip Vali 
bir söylev vererek Mudanya mü
tarekesinin ehemmiyetini ve bu 
binanın müze haline kalbedilme
sindeki isabeti izah etmiştir. Bun
dan sonra V ali binanın kapısındaki 
kordelayı keserek müzeyi ~çmış
tır. Bütün halk ve davetliler içeriye 
girerek binayi gezmişlerdir. Bina
nın içinde bütlin eşya mütarek~e
nin imzası gününde oldugu 
gibi idi. Duveırlara tarihi fotograf
lar asılmıştı. 

mendill~ri:, yememlerı bu upuz\ın sı • Bayram yerine girerken koşebaşmı 
rığın ucuna takarak onları o~~zıaı:n- kesmiş olan gezgin mahallc?icıden bJr 
da t~ırl!rdı. O vakitler b~ çı ıle bır • ta bak pekmezli malıallebi yer... Biraz 
likte bayram kutlulamak ıçın kapi ka· yürür, bir şişirme düdük alır... Biraz 
pı dolaşan ınanici ve davulc~la~. Ay - daha ilerler, cebine on paralık sakız 
vansarayın, Sulukulenin, Üs~~dar!n leblebisi doldurur ... Meydanın tam or .. 

• en meşhur ve sesı güzel manıcıler'ılc tasma gelince sal 1ncakçı hemen onu 
davulculan idi. Tabii, bunlann ardı sı- kucaklayınca sahneağa bindirır... 0,, 
ra, kız, oğlan karma karı~ı~, ala.~a bu- şimdi salıncakta bir yanda darbukaı 
laca giyinmiş ve rnahallesı,_ne gore on zilli rnaşa ile sallanır, bir yandan ş!şil'>' 
beş, yirmi, otuz, kırk. hatta ellı _çoc~~ me düdüğünü şişirip şişirip öttürür, bir 
ta sokak sokak, kapı kapı kendılerını yandan da sakızleblebisini yer ... Biraz 
takip ederlerdi. · . sonra salıncaktan inince oınu macun • 

Gece saat bire doğru, (Burgaz) m 
biraz cenubunda, uzakta, sıyah b~r göl· 
ge peyda oldu.. Hemen gölgcyc doğru 
ahidık ve bunun bir ticaret va· 
puru olduğunu anladık. (Bistri), 
d~ ı hal mezkiir vapurla sahil arasında 
v< ııyet alarak seyrine devarn etti. 
(Pospcşni ), arkadaşının manevrasını 
an1arnakta güçlük çekmedi. .. Ve mu · 
k bil tarafa açılarak vapuru adeta bir 
çcnber altına almı~ oldu ... 
Düşman vapuru, sessiz, sedasız, bi.ı· 

tLın ışıkları sondürülmuş bir halde yo. 
]una devam ediyordu. Vapura bıraz 
daha yaklaştık. Şimdi artık vapurdarı 
bizi gördükleri anlaşılıyordu, çünkü, 
gecenin sükuneti içinde birdenbire gü
rültülcr, bağrışmalar i.şitilmişti. Dü~ -
man demirini atıy..ordu. Muhripler da
hi tornistan yaptılar. Suvarinin ku • 
mandası üzerine, vapuru müsadere et· 
miye tefrik olunan ı 8 silAhendaz, flin
ta ve bombalarla milsellAh oldukları 
halde, gtiverteye dizilmt,lerdL 

Tam bu esnada, denizin üzerinde, bir 
kaç sandaim var kuvvetile kürek çe • 
kerek, Adeta birer motör sür'atile sa • 
hile doğru kaçtıkları mlişahede edil -
di. (Pospeşni) atılarak, bunların 
yollarını k~sti. Sandaldakiler, bu va • 
~iyet karşısında, küreklerini havaya 
kaldırmak suretile teslim işareti ver· 
diler. Yollanan emir üzerine bütün 
sandallar muhriplere yanaştılar. Ken
dı sandallanmızı denize indinnekle 
bc:ı, hude vakit kaybetmemek için, si -
!ah ndazia ı ın zaptolunacak vapur'l kfl 
dar bunlarla sevkolunmaları tahtı ka-

Tam bu esnada makinist vazifesile 
mükellef neferimiz koşa koşa gelerek, 
ıneçhuı bir adam yakalandığını söy -
ledi. Kumandanın huzuruna çıkarılan 
bu adamın tıraşlı yüzü düzgün €1-
bisesile, ve başındaki bahriye 
kasketile, bir bakışta Alman olduğu 
anlaşılıyordu. Fransızca bilip bilme • 
diği hakkındaki suale rnüsbet cevap 
vererek kendisinin muharip olmayıp 
doktor olduğunu söyledi. 

Her neyse, kurnandan Almanı bir 
sandala bindirerek muhriplerin birine 
gönderdi. Bilahare, bu ~damın doktor 
olmayıp, Türkiyeden Almanyaya er • 
zak sevkıle mükellef büyük bir memur 
olduğu anlaşılmıştı. Ve nezdinde son 
derece mühim evrak zuhur etmi~tı. 

Maklnistlerimiz, kısa bir müddet 
zarfında, vapurun makinelerini hare · 
kete getirrneğe muvaffak oldular. 

Bu esnada, vapura (Bistri) muhri -
birniz yaklaşarak, hareket hazırlıkla • 
rımızı biran evvel bitirmemizi tenbih 
etti. Biz ise artık her şeyi yoluna koy • 
muştuk, hatta pervanemiz yavaş Ya • 
vaş dönmiye bile başlamıştı. Nihayet, 
vapurun demiri kaldınlmasile, (Bis • 
tri) nin arkasından Uerlemiye başla
dık. Azami olarak, sekiz milden !azla 
yapmamızın imkanı olmadı~ı anlaşılı
yordu. Katilemizin içinde iyi aleşçi • 
lerin bulunmaması dahi kendini his -
settiriyordu. Zaptettiğimiz bu vapu -
run ismi (İttihat) olup (Ottoman - Sa· 
lonik anonim Seyrisefain ~frketi) ne 
ait ve 2000 tonluk olduğu anlaşılmış -
tı. 

Ambarlarında 600 ton kadar bu~
day, ı 00 fıçı gaz ve makine ya~ı, fa • 
sulya, şeker, ceviz ve saire bulunmuş
tu. Vapurun her tarafı muntazam, ka
maraları temiz ve rahat, salonu tablo
lar \'€ çinilerle süslenmişti. TnlUıiml-

Bina gezildikten sonra, Ahmet 
Rüştü Çocuk Yurduna g~dilm~ 
orada 200 kişilik bir çay zıyafeti 
verilmittir. 

~~ ha~~~s~-de~;~~el, tfeiti'; ;aki';;d'i: 
Kemali sükunet ve emniyet içinde yo:u 
muza devam ediyorduk. Herkes vazı • 
fesile meşgul iken çarkçı başı telaş i· 
çinde yukarı gelerek kömül'ümü -
zün (Odesaya kadar yeti§mi • 
yeceğini söyledL Derhal vaziyetten 
muhripleri haberdar ettik ve çar naçar 
bunlardan biri, vapuru yedeğine aldı. 

Torpidomuza yardım olsun dıye 

ambarlardaki buğdaydan l!tifade et • 
rneğe karar verdik. Ocakların içine, 
mebzulen gazlarunış buğday atrnıya 
b~ladık. Ümidimiz hil!fına biraz 1on· 
ra sür'at seyrimiz ı ı mile kadar çıktJ. 
Öğleye doğru idi... Birdenbire (Buı· 

trı) muhribimizden toaret verilerek, 
ufuklarda, dUşman olması çok muhte· 

(Devamı 10 uncu .ayfada) 

Bunların arkasından klrmızı ceketlı, k 1 • 
.. . k'" r· cu arşı ar. 

elleri barbalı yangın köşlulerı, oş u • _ Haydi, ver on paralık ta ondan! 
lerden sonra salkım saçak tulumbacı • Değneğin ucuna tnkılı alaca macunu 
lar ortaya dökülürlerdi. Tulu~?acılar, emerek kendisine yeni bir eğlence a< 
ellerinde baskı kolları, sarı pırınç bo- rıyan çocuğu bu sefer de tenteli yük a• 
rular, fenerler ve çalgılarla dolaşırla~- rabacısı yakalayınca arabaya atar.·· Bir 
dı. Bu çalgılar ya bir zurna, ya bır çeyrek sonra arabanın sarsıntısı ilfl 
kılarnetle çiftenaradan ibarettı, yahut karnını acıkmış sanan oğlancık soluğu 
külüstür bir incesaz takımıydı. köftecinin tablasında alır... O daha 

Daha sonra sakalar, çöpçüler kapı • köftenin son Iokmasını çiğner k en kol •. 
ları çalariardı ki bunlar hala ayni ter· tuğundaki kavanozile turşucu karşts! • 
tip devam etm€ktedir. Bu sayd•klarım- na dikilir: 
dan başka eski bayramlarda bayramı _ Haniya limon suyu ile! 
kutlulamak için kapılara gelenler a • _ Ver beş paralık ta ondan! 
rasında şunlar da vardı: . .. Arkasından haydi atlıkarıncaya .... 

Bakkal çırakları, sütçüler ve stitçu Şimdi dön baba, dönelimi Derken mi·, 
yamakları, bazı mektep bevapları (ka. de bulanınıva başlar ... Haydi bulantıyı 
pıcıları), daire, kal:em pabuççuları, ba- bastırmak için köşede çift bardağı on 
zı meczuplar, kendi tabirlerince mem· paraya boyalı limonata satan herife ... 
leket garipleri, ilflhi ve kaslde okuyan Bir bir daha iki bardak sözüm yabana 
kadın, erkek dilenciler ve saire... lim~nata ... Artık mide döner nu da • 

İkinci fastl vula ... Şimdi de bu çok dolgun ve yarı 
Çat kapı komşu çocukları ... 
- Öpeyim efendi amca! 
- Al yüz para! 
- Öpeyim hanımteyzel 
- Al bir mendil! 
- Öpeyim dayıbey! 
- Al altmış para! 
- Öpeyim amcabeyl 
- Al bir çevre! 
Eğer şeker bayramı Ise tabil her ge· 

len çocuk bir miktar da şeker lüplen· 
dikten sonra üçüncü fası: başlardı. 

Üçüncü fasıl 
Huıım, akraba, eş, dost, daire, fabri • 

ka mağaza milstahdemleri \'e eski e • 
m~ktar bacı kal!anın kızı, siltnineDin 

bulantılı mide ile doğru hokkabazın ça· 
dınna ... Hakkabazdan çıkınca külügtUr 
bir eşeğe atlayıp: 

- Deyyyye! Çuuuuş! 
Aşağı yukarı bir voli... Bir def:ı gl .. 

en, gelişle pek bir şey anlaşılamayınca 
lk inci bir voli daha ... Fakat, bu sefer 
slyahl arkadaşlarile yarış €tmek şar • 
tile ... 

- Ha babam ha, ha karakaçan ha! 
Eşeğin üstünde, yarıyolda bir sen • 

deleme, arkasından bir çığlık: 
- Ay kafam, ay belim, .e.Y kolum! 
Bereket versin ki ayağı, topuğuna 

kadar geçirdiği özengide takılı kalma· 
mıştır. Kalmamıştır amma, daha rırife 

( Devamı 12 inci sayfada ) 
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İlkbaharın ilk şapkaları 

Blrfrd sıra solda - Beyaz fötr. Oro gren kordela ile süslenmiş. Tayyör üzerinden pek iyi gider. 1 ~ci sıra orta· 
aa - Gene tayyar ilzerinden giyilc cek şık bir fötr. Bir yanı yüzü tamam i le meydana çıkarmak ta. Öbür yanı yü· 
Ji1 kapamakta. Birincimasağda-M avi· grogren kordela ile ldcivert payason karıştırılarak yapılmış bir öğleden 
80I!l'& p.pkuı ... Altta aolda- May Kark'ın giydiği bu küçük şapka bu seneki yüksek §apka modasının güzel blr 
Jmeğidtr, Altta ortada - LAcivert pa namadan .. Yün pompon slisü vardır. Altta sağda - Kenarları yukuıya kıv. 

rık ,eni bir model 

Du daklar 
Nasıl boyanma/ı 

Gürelliğin do 
elbise, 3apka ve 
aaire gibi zaman· 
la değişen bır mo 
c:luı vardır. Gü • 
.ıi.ik modası öte 
ldlı!rine nazaran 
blru dah& uzun 
IÜnN'. Fakat en 
10nunda mutlaka 
pne değişiı·, ka· 
rar kılmaz. 

Vaktiyle sol • 
gun benlz, ateşli 
dudaklar ve ya -
~cı gözler moda 
11 vardı. O devir-
lerde kırmızı ya 
nak, sağlık vo ne 
it3 göze pek te 

(l) Ka,cıı dııdü:. <2> ho~ görünmezdi'. 
Kalb biçiminde dudak. Tabir en güzel 
(3) Buglln beQ"eııDen yüz tuvaletı de 

dudak moda olan güzel-
liğe en yakın olandı. Bu modanın ar· 
kasından tam bir zıddı başladı: Sağ
lan güzel.. 

Fakat 1936 sonuna kadar her yeri 
Ve her şeyi saran bu modanın yanında 
§imdi bir yenısi beliriyor. Kırmızı, can 
lt ve neşeli güzelin vücudu gen~! 
spordan, hareketten sımsıkı ve ince. 
Fakat gözleri ile rengi deği~ıyor. On· 
lar da şimdi eski modayı ha.ırlatan 
hayal dolu bir bakı~, ve hafif bir sol· 
lukluk başlıyor. Eski romantik tip ye 
miden canlanıyor. Alt ve üstünun ka
lınlığı bir, ortası kalp biçimind.o olan 
dudaklar da gözden düşmek üz~redir. 

Romantik yüı-e üstü hafıfçc :nce, miı 
naıı bir ağız lazım. 

Şık bir elbise modeli 

Bu yeni güzellık hoşunuza gid·yorsa 
b<'nzinizin solukluğuna yalnız gözleri
nilin ve dudaklarınızın ateşziyle mana 
Vermeye taraftarsanız, yanaklarınızı 
boyamaktan vazgeçiniz. Dudaklarını· Küçük dllim1erle süslü bir yemek elbisesi. Yakanın, kolların ve blitün el· 
Zın şeklini alttakı resme yakla~tırınıı. bisenln şekli çok şıklır. Manşon kaQifeden yap1'1mı~ menekşe ve yapraklar· 

Bu hı belki ~ize esk'isindeı'l daha dan mürekkeptir. Şapka ayni kuma~tandı:r. Biçimi çok sade "e güzeldir, Her 
Çok yaraşacaktır. Bir tecrübe.. Bılhas 1 iki[)ınm de rengi •morli) dur. 

::n vözhl.eridnizin güzelliKğ~neb·gı·üv~~-ıyo~~ Ir--ei ·~ö~İÜ 'lıa~~n~~ 'şi~di~:~ . k~daı~·lı;;,leri. ~b;;~d~· ii;,-1a;ik··~lduğ~~zel· 
ız ıç urmayınız. ım ı ır :ıuıc nu' 'k' . 1• d k 1 ., .. 1 .. lik t b · · k 

' ~ b ı .ı mcı p an a ·a mı~ 01an guze goz· mcr e esme erışece .. 
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Tarihten Sayfalar: 

Meşhur Kırım harbine 
sebep olan adam 

.. .. )f '---------""""!. 
Yüksekten atan bir Elçi ne kazanır ? 1853 de Çarı temsil etmek 
fizere lstanbula gelen Prens Mençikofun hattı hareketi bunu 

bize bütün açıklığıyla anlatıyor 

185 3 yılı şubatının yinni üçüncü git 
nü Karadeniz boğazından geçen bir 
Rus gemisi İstanbul Ilmanına demir at 
,mıştı. O sırada Çar Birinci Nikolarun 
idaresindeki Rusya devletile Türkiye 
arasında sert bir hava esiyordu. Mosko 
va etrafındaiki steplerde doğan, Deli 

,Petronun eliyle Avrupaya pencere aç-
.tıktan sonra §arka, şımale, cenuba ve 
,garbe doğru büyük bir hızla geni§le· 
,yen Rus Çarlı~ı kenflııilni artık pek 
,kuvvetli buluyordu. O kadar ki t~az. 
,nin bir kefesine bütün Avrupayı, bir 
,kefesine de onu koysalar onwı bulun· 
,duğu taraf ağır basacak sanıyordu. 
, Asırlardan beri, çok zaman Avustur 
ya ll birleşerek ve her zaman da Bal-
1kanlardaki m.Oletieri ~til!l için kış· 

rtarak, Türkiyenin b~ına dert açan, 
,onu her yirmi yılda muhakkak bir har 
,be sürükleyerek ezen, doğrulmasına 
,meydan verzniyen Rus Çarlığı son dar 
,beyi vurmak zamanının geldiğini sa· 
,nıyordu. Napolyon, amcası Napolyon Sonapart 
. Ttirkiyenin adını bile çoktan koymuş gibi lınparator olabilmek için papasla· 
,tu: Hasta adam ... İşte bu hasta adamın ra dayanıyor, Papanın hoşuna gıtrnek 
,canını almak, Karakartalı Boğazlarda ,iÇin elden geleni esirgemiyordu. Bu 
ve Anadoluda uçurarak Akdenize tn· ,meyanda Şarktald Ldtinlerin hamisi 
rnek hırsiyle tutU§Uyordu. pıfatını ve Kudüsteki mukadde.; ma • 
, Bunun içindir 10. Çar Nlkolanın en ,hallere temellük meselesini yeniden 
,çok güvendiği ve memlekette en yUk· canlandırdı. Fransa elçisi Lavalet ka· 
,sek mevkilerden birkaçını b'irden i§· ,pitü18syonların iadesi için BubıaEye 
,gal eden Prens Meıfgikofu İstanbula ~arşı şid~etli hareketlerde bulundu. 
,elçi göndennişti. Şimdi lstanbulda Ruslarla Fransız • 
. PrenJ Mençikof o sıra«U altın~ altı ların menfaatlerj çarpışıyordu. 
yaşında, Rusyanın Baltık kalelerı ku- Rusya, Fransadan geri kalmak ister 
,mandanı, Bahriye Nazın ve Finlandi- mi, Kaynarca ve Edirne muahedelerl· 
.Ya umumt valiaiydi. 1812 de Napolyon ne nazaran Türkiyede bulunan Orto • 
,la Rusya arasındaki harplerde Nikola· doksların hAmisi olduğunu Uan etti. 
:nın yaverliğinde bulunmuştu. Sür'atle Fransa bundan tel!§ etti ve sefirinl 
,YÜkselmiştL 1828 de Türklerden Ana· geri çağırdı. Bununla beraber Rusya• 
,payı alınca Balkan ordulan kumanda· ya bu işi kendi aralarında konuşmak 
nı olmU§, Varna önünde yaralanm1ştı ~ediğini bildirince Çar Nikolamn ho• 
,ama, Uibarı da bir misli artmıştı. Z5- şuna gitti. Fakat konuşmalar bir seme 
li.m, sür'atle hareket eden, korşısm· ,:e vermedi ve iki taraf ta aslan payı 
dakine zerre kadar kıyınet vermiyen ;koparmak, Türkiyedeki hırist~yanl~ 
bir adamdı. Finlandiyadaki ihtilAlileri üzerinde ·daha çok haklan oldugunu ı· 
kanlı bir surette bastınnıştı. ,leri liÜrmek &;uretiyle nüfuz kazanmak 

Birinci Nikola Çarlığın bu en müt- istedi. 
hiş Amirali ve Generalini göndermek !şte Prens Mençikof bunun üzerine 
suretile Türkiyeyi korkutmak istiyor· İstanbula gönderildi. Çarın maksadı 
du. HattA onun beybetini arttırmak i· Sultan Mecit ve BabıAliyi zorlamak ve 
çin Rusyanın me§hur dip1omatların • ,blöf yapmak suretiyle Fransadan daha 
dan Prens Galtçin ile Kont Dimitri Ne ,çabuk davranmaktı. 
selrod, Karadeniz kumandanı Amiral Fransa bo~ durmadı ve 'gizlice İng1 
Honilofu, Besarabya ordusu erkanı har ,li7.leri de kışkırtarak Türkiyeye itt fak 
biye :reLo;i General Nikapoçenskiyi de .teklü etti. 
yanına katmıştı. Sefaret heyeti, diğer Mençikof bunlardan habersizdi. 
milşavirler, kAtipler ve u~klarla bir· ,Onu tanımıyanlar, Çar Birinci Nikola· 
likte yilz kişiye yakla~ıyordu. Böyle nın !stanbulu zapteden ve burada o • 
bir sefaret heyeti ne görülmüş, ne de nun vekaletini yapan bir adamı sanır• 
işitilmiştl. )ardı. 

Prens Mençikof büyük bir gurur ve * 
azametle karaya çıktı. Gene bUyük bir Prens Menç.ikof Martın ikinc: günü 
alay halinde etrafa heybet (!) ı:;açarak birden bire Babıalinin önünde görün· 
Rusya sefarethanesine gitti. dü. Hariciye Nazırıru ziyaret edecek 

Sultan Mecit bu vaziyetten telaş et· ve onu şimdilik §ifahl olarak bir bom· 
mişti. Fakat Babıa1i bu sefer hiç aldır bardımana tutacaktı. . 
mıyor; sükunet ve soğukkanlılığını mu . Fakat bu ziyaret o zamana kadar mıs 
hafaza ediyordu. Çünkü ona Avrupa • l'i g.ta f;lmemiş blr surette olU) ordu. 
nın en büyük iki devleti kuvvet veri· ;Frens Mençikof Babıaliye ve Hariciye 
yordu. Bunlar da Fransa ile İngiltere 1Nazırına sokak elbısesiyle geliyordu. 
idi. ,Büyük bir devletin en yüksek dairesi• * ,ne ve o devletin hariciyesini temsil e-

Rus Çarlığının bu kızgınlığınm elbet ,den en yüksek mevkie ziyaret yapar
bir sebebi vardı. Bu da bizim öted~n ,ken sanki Kapalıçarşıdaki bir antikacı 
,ehri Fransızlara karşı gösterdiğimiz ,dükkanına gidiyordu. 
bilyük dostluktu. Kanuni Sultan Sliley , Prens Mençikof etrafına azarnet sa· 
man zamanından beri memleketimizde çıyordu. Fakat o kadar kabardığı ve ht\ 
:kapitülasyon namile birçok imtiyazlar ,cuma hazırlandığı halde aradığ• hcde
,koparan Fransızlar, ayni zamanda Tür fi bulamamış ve büsbütün köpür~Ü§· 
kiyedeki Katoliklerin de hamisı salahi ,tü. Çünkü Hariciye Nazırı Keçecı za· 
:yetini almışlardı. Kudüsü ziyarete ge- ,de ~<"'.uc..t .Paşa.yı gör~memişti. ~ 
)en katolik papaslara ve halka kolay- , Şaır Keçecı zade ~zzet Mollanın. og· 
.lık gösterilecek, ayni zamanda Mukad lu olan Fuat Paşa kıbar ve zekı bır a· 
,des yerlerin bir kısmı Latin papasların da~dı. . . .. .. .. 
;darelerine bırakılacaktı. Şımdı Prens Mençıkof butun duş • 

Fakat 1740 da birinci Mahmutla 011 manlığını ele geçiremediği hedefe c:a
)>e§inci Lili zamanında verilen hımaye vuruyor; Fuat Paşa için cRus di.i~ma· 
hakkından sonra katalik pnpasiarın Ku nıdır.» diyordu. Nerdeyse onu hızzat 
düsü ziyaretleri hemen hemen hiç ol- kolundan tutup dışarı atacaktı. 
muyordu. Bu yüzden bu hususa dair Tii:rkiye kendisının Ortodoks telınıısı 
kapitülasyonlar örtüldü. Halbuki Orto üzerinde Rusyanın· hamiliğini redcictti. 
doksların ziyaret~ri sıklaştı. Hele Kav Mençikof İstanbulda kaldığı müddetçe 
narca muahedesinin yedinci maddesi- ,hep yüksekten attı, sağa sola rasıgele 
le Ortodoks hc;kın serbestçe ziyaretle- çattı. Hiç birşey elde edemedi. Nıhayet 
,ri hakkı vermnce Rusya kendisinı Tür sabrı tükendi ve Babıfıliye müthiş bir 
.kiyedeki Ortodoksların hamisi telakki ültimatom verdi. 
ettL Fransada Cumhurreisi olan Lüi ( Devamı 12 inci sayfnda ) 
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Bir jandarma illi 
Otomobil arasında 

• 
.Şubat 25 

stanbuldan Tahrana 
Ankaraya döndü Kalaralı öldü (Battarafı 7 nci sayfada) ı içinde, kalın siyah bir şerit halinde u-

<Baı tarafı ı inrl sayfada) - Ostad, dedi. Ben !ranı bilirim. Su zanan trenimizle, ellerinde küçüllık 
Bunlardan Mika.el, mahkemede A()y. lan pek o kadar iyi değildir. Mikroplu sepetlerde kırmızı elmalarını satmaya 

Y dur. (sanki şimdiye kadar mikropsuz çalışan, icabında bu sepetlerden bir ta 
le dem.iftir: su lçmişim gibi) şöyledir, böyledir. nesini bir İstanbul gazetesile değişecek 

- ŞoförU bulunduAuro 4049 num~P Bak sana bir adet son sistem Amerikan olan, ayağı poturlu, b~lan kasketl\ 
ralı kamyonete, taş yükletilm~ti. Bun- marka (mübarekler de başka türlü olıı boyunlarında renkli renkli atkı, so~ 
ları Zincirlikuyuya götürüyordum. Bu mazlar) bir flitre. Gayet kullanışlı, tan morarmış, kızarmış yüzlerile köy 
yolun sağından, Ermeni mezarlığının Arabistandan itibaren canın su içmek lü çocukları hakikatleştiriyorlardi.. 
cadqeye bakan kapısı yanına geldim. mi istedi, ister bataklığa, ister kurtıu Ulukışladan başlaynn ve Hacıkırda 
Karşıdan da bir kamyonet, gene sağı suya at bu makineyi, al marpucu ağ- biten meşhur 1 7 tüneli de geçtik. Bat' 
t&kib ederek yaklaştı. Geçerken, yolun zına, ve nargile içer gibiı çek bre çek.. ları, etekleri, öbek öbek kar tutmUf, 
keıı~nnda d~ran bir asker telaşla işaret Bu aletin sayesinde o mikroplar drşa yalçın kayalıklarla, insanın içine tuhaf 
edince, kamyoneti durdurdum. yerde, nda kalır Ve temiz su içersin.. İrana bir ürperti, boşa giden bir ezginlik v.,. 

ha binlerce yolluyorum, bundan .. • ne de- ren sarp uçurumlar arasında süzüldük. 
jan4ar"ma, ygın yatıyordu. Ben, kar- nir? Dost nasihati, baba nasihati gibi Bozkırlan aştık, İstanbulun karlı, bu-
şımdan gd~ otomobilde jandarma dir. Kabul ettim. Bakalım faydasını gö !anık şubat havasını hatırlıyarak, bu
g8rmedim, çarpma da hissetmed:im. Yo recek miyim? .. Hele bir İrana ulaşa - ralarda Adeta bir yaz sabahı gibi ~ıl· 
lun sağında, vak'a yerinde bir çocukla yım.. Neticesini yazarım size... dayan güneşi seyrettik. 
bir ~adın yijrüyordu. Ben, kamyoneti * Şimdi de adeta bir bahar gününü aa 
aola inhiraf ettirmeden istikametime Pazartesi, 1 Şubat 1937 de Haydar dırarak pırıl pırıl yanan pamuk diya-
devam ettim. 15~20 kilometre sür•at - p~dan Toros ekspresile harekeet et- rı, portakal kaynağı Adanadayız .. 

• le gkıiyordum. tim. Avrupa ekspresinin gecikmesin - İbrahim Hoyi 
İsmet Lıönü Uman ltieri hakkında izahat alıyor oJ:oo numaralı k t• f·· .. den dolayı saat 9 da ktılkacağunıza, 

• . • . . ~ amyone ın fO oru 111•l.. M ••l'J:k l 
(Baştarafı ~ inci sa~da) ~ıddetlf yağmura ralmen lzmırın yenı Cafere gelince, onun dedikleri de şöy- tam saat onda yola çıktık. Yol arkad~- ı~l ano U a a ının 

~~ so:rnuştur .. Lıse tal~"be.ı olduğunu limanı işiyle mefgul olarak hazırlanan ledir: şım İran MilH Bankası müdürlerınden Allisleri 
ogrenınce gencın ba~sıyle konuşmak planı gözden aeçirdi. _ Şoforü bulu d .. k bir zat, o da talibirnin parlaklığına ba 
arzusunu izhar e~tır. K~lU Ahm.tt D-- ._~1 Al k. . . .. _ n ugum su amyo- kınız ki Tahrana gidiyor. Yolculuğun Devam ediyor 
lt • Id - be inin tah ·ı t ~VeJU aanca ıstasyonuna gıde- netıle Buyukdereden gelirken yolda t 1 urund dır d h hb a ı çocugu o ugunu, ş sı e k A d d . 1 . . • • ı s an mı , ne ir, emen a ap (» .... taralı ı inci sayfada) 

tl·g· · ... ı·, vergı·lerden ı::ik*yetı· olmad\ğını re. Y ın emıryo u lstaayonuncla tet- bır ıandarma kamyoneti durdurdu. olduk. T--.. · · kalka k lkm d ......ag 
" ,. cı. k kl D ·~·ımız r a az, c er Yeni Türkiye kuvvetlerini, budud-kazandığı için memnuniyetle sarf etti· ı .. er yaptı.. aha ~nra Al~n~kta «V azife ye gidiyorum)) diye binrnek is- cenk evveL..~ (yav~ yavaş ıstilahlan 

ğini, bu yıl mahsıılün para etmesiyle ~ustakbel. h~anı aozden . geçırd~ .. ~~- tedi. Sol çamurluk üzerine bindi. Me- da paralamak lAzım) hiç gönnediğim, larının haricinde, bilhassa pantüra .. 
yüzünün güldüğünü söylemiştir. B~- tısad.l faalıyetı artan İzmır şehrı ıçın cidi}"eköyüne doğru yol alırken Erme- bilmediğim İranın ancak resimlerile hA nizm hayallerile israf etmek fikrinden 
''ekil bu neticeden memnun aynlmı' - modern bir liman yapılırken gümrük- ni Katalik mezarlığı hizasıncıa' iken, fızaına nakşolunan camili, kubbelı, kendisini daima muhafaza etmiştir. 
tır. . . lere de il.a;el~r yapılm~~~ .. yeni antre- Şişliden gelen tuğla, ta~ yüklü kam • mozayikli şehirlerini ona sordum. Ar- Binaenaleyh Türkiyenin her hangi 
Çeşme plaJlannda tevakkuf eden polar tesısı gözelen geçırıldı. yon yanımdan geçtı· K t' ı'n kad~ım çok şeyler bilip te, bunlan bir devlet aleyhine bir siyaset takib et• 

B . . . • . . ... • . amyone ım ki kand . b beb .h . I dah I aşvekil yazın ıstırahat ıçin gelecegı- Başvekıl hilahara beleeliye reisile camı şangırtı ile kı Id Çam l y zev ne ıra, kandıra, kzzetini ve- mesı u se ten ı tıma i inde de-
ni söylemiştir. Çeşrne merkezmdekı birlikte Kültürparka giderek 937 fuar ha . d ma b' ~ı ~· k ~r ~~ re vere, anlatmak istiyormuş gibi, ken ğildir. Bu meyanda tekzib edilecek bir 
lneydanda köylülerle uzun konuşmalar planile meşgul oldu. Verilen izahatı B san J~ a~ 'k ır en ır: ay o u. disine mahsus o mAnidar gülüşıyle, ka nokta daha vardır. halyanın Montr3 
yapılmış, akşam İzmire dönülmüştür. dinledi. Bazı tavaiyelerde bulundu. ~ı;ı~n kuzeruJe, d anıyonetı durdura - lın bağalı gözlüklerinin üzerinden ba- muahedesine bazı değişiklikler yap • 
Bayramın ikinci günü ayni zevat Me Aynı saatte Celal Bayarın başkan lı- ~a 'S: tım. I an a~m~, yer~ ya.tdıyor- kara k c gideceğiz, göreceğiz• dedi. tıktaıı sonra iltihak edeceği haberleri 

D('men ve Bergamaya gitıni§lerdir. Bu y ba ka .. d .. 1 . .. .. u. n, yo un sagın an gı ~~r um. * külliyen esassızdır. İtalyanın muahe .. 
rada da köylülerle temaslar yapı ı ........ , gında n umunı ~u. ~re. rı ve u.z. ~m Mutedil yolla, usulü dairesinde, hare - Avuç içi kadar kompartımammtza d 

Ulü.i k b ~ ti -k le h eyi tanımasına mani olacak ciddt hig Gediz ovasının sulanması tetklk edil- urumu a~ anının 1f ra ıy mu ım ket ediyordum. Ben, fren yaptığım sı- yerJeştikten sonra, c bakalım vagon res . . . • . . 
miştir. Bu işe sekiz milyon lira ihtiyaç bir toplantı oldu. Üzüm iatandardizas- rada, bu kaza olm u~ 1 toran devran.. ne gösterecek, diyerek bır ıhtılaf mevcud de.gıldır. 
oldu.~ .. anlaşı~ı~tır. yon u ve satı~ k.oo~ratifi işi görüşüldü. Şoförlerin her ikisinin de iddiası, di- oraya daldım. Bir köşede ezeıt dinç, Muhakkak olan bır şey vardır ld o 

Koylu. ara~ı~ınm tapuya raptı, satış Satıf kooperahfle~ı bu yıl behemeh;ı.! ğer kamyonetin merkeze doğru yaklaş- radyo bülbülü ve jimnastik üstadı Se- da Türk - İtalyan münasebetlerinin 
kooperatıflennın kurulması kararla, - faaliyete geçecektır ·ı b k Id w k . lim Sırrı etrafına birkaç hayrankar top dostane bir şekil almış olmasıdır.» .. .. · ması e u azanın o ugu mer ezın • f 
mış, bankacıların mutalealarına mura- Başvekil gece saat yirmi dörtte hu • d d' V h 'k' . d k d' L lamış, tatlı tatlı ge~ ve tabiatiyle s-

t dilm. t' e ır. e er ı ısı e, en ı ... amyo • h"t al d b hsed. O " 
caa e . ış ır. . . sust trenle Ankaraya hareket etti. netlerinin yol ortasına çevrilme<liö-1 'd- veç a ır arın an a ıyor. gun-
Ba~ekıl Bergama harabelennı ge - . e.· 1 lerin tatlı anlarını bir kere daha yaşı 

zcrck Bergamanın bir tarih şehri ha· Eski bir Rus deniz sobaytnrn dıasl(ldadırlarl yormuş gibi, yanakları kızara kızara, 
!ine ifrağının rnuvafık olduAunu mü§a hatıralari fJunlar dinlendikten sonra, adli tıb- gözleri pariaya pariaya söylüyor, co· 
hede etmiştir. bın, kaza hakkında keşf yapan beledi- şuyor, coşuyor, söylüyordu. 

Basvekil memnun ( Baştamfi ts nci sayfada ) Bir yanda Türkofisin İzmit mürnes-
a k. d. İ mel bır· sefinenın· dumanlaı·ının mu" ye fen memuru Yakubun raporları o- ·ı · H'km k d. hA-ece se 1z e zmire dönen B::ışvekll k sı ı ı et, en me cı.:; o sevımli 

Gazi konağında yemekte : şahede edildiği bildırildi. Haki· unmuştur. Yakub bu raporunda oto- jestlerile, arkadaşma bilmem nere tü 
«Tetkiklerimden memnunum. istifa- ~ten, ancak durbinle görulebilinen mobilleri idarede şoförlerin tekasülleri tünlerinin vasıflannı, kıyılış tarziarı • 

deli geçti. İnşirah buldum.• demişler· bu dumanın, çok seri bir sefineye ait olduğunu söylemektedir. nın nev'ini, sanki şiir okuyormuş gibi 
dir. olduğu §Üphesizdi. Benim kanaatımca, Bundan sonra sıra şahidierin din _ vecd içinde anlatıyordu. 

İzmir Jimanı bu gemi kaybolan (İttihat) vapurunu, I Şurada kendi kabuğu i.çine çekiımiıı 
enmesine gelmiş, şahidierin dinlenme- ~ 

Ba~ekil, İzmir limanının Alsansan- (Sivastopol) yollannda arayan (Bres· gibi görünen pipolu İngilizler, daldık-
. sinj müteakıb mahkeıne yarım aaat sü-cağa naklini Iktısat Vekili ile birliktf lau) kruvazöründen başka bir şey de- ları kitaplanru derin derin sı.izüyor, 

tetkik etmişlerdir. Limanın müstak - ğildi. ren bir müzakereye çekilmi~tir. Hitler Almanyasının ellerine mecburi 
b<>' planların hazırdır. · Her ihtimale karşı vapurda lfızı.m o· Nihayet bazı şcmidlerin celbi, kaza pasaportlarını verdi~ cFon Doktor• 

Bnşvekilin ziyaieti J:ın biitün tertibatı alarak hazırlandık. mahallinde ke~if icrası ve şahid asker lar, ağızlannda piro, gözlerinde ckay 
İzmir, 24- Başvekil İsmet İnönü ak Sıkışırsak gemiyi batıracaktık. Muzaffer kendisine Mikael tarafından bolmuş ülke• nin hayali yeni mev'ut 

~am saat 19/30 da avdet etmıster ve Biraz sonra, demincek ufuklarda mü para teklif edildiğini söylediği için Mi- yurtlanno gidiyorlardı. 
Gazi konağında komutanlar onurun:ı şahede ve bizi bu kadar telaşa düşüren kaelin tevkifine, duruşmanın da 28 şu- Bir saat rotar yapmış olan ekspresi-
bir şölen vermişlerdir. dumanın yeniden gözüktüğünti haber bat pazar gününe talikine karar veril- miz, önündeki rakibinin açtığı mesafe 

Azerbaycanın yeni 
Kanunu Esasisi 

Moskova, 24 (A.A.) - Merkezi fe
ra Komitesi Divanı Azerbayca,n Sov • 
yet Sosyalist Cumhuriyetinin yeni kr 
nunuesasi projesini tasvib etmiştir. 

Bu projeye göre Azerbaycan, diğer 
on federal cumhuriyette birlikte Sov• 
yetler ittihaclma arzusuyla dahil olmak• 
tadır. Yüksek konsey ile halk komi • 
serkri meclisinin kararları azerce, ru ... 
ca ve ermenice olarak neşredilecektir. 

Proje, martın ortalarında içtimaa d&o 
vet edilen Azerbaycan Sovyetinin fe-v• 
kalade kongresinin tetkik ve tasvibi~ 
arzedilmiştir. ___ ___.;.. __ _ 

Dük dö Vindsor arazi 
Köy muallim mekte'bf verdiler. Derhal her şeyi bırakara:{ miştir. yi kapamak isteyen bir atlet gibi, solu 

İzmir, 24 (Hususi muhabirımiz- dürbinlere sarıldık.Bu defa demink! ka ya soluya, ve yd(cularıru tarta1d:ıya sabn alıyor 
d~n).- Şe~rimizde bulunan Ba§vekilı· naatim, yani bu dumanın seri bır düş Jngillere, tartaklaya rayların üzerinde koşuyor, Viyana, 24 (A.A.) - Kent Dükil 
mız Ismet Inönü, beraberinde vali, be· man kruvazörüne ait olduğu tamamen koşuyordu. bu sabah buraya gelmiştir. Vindsor 
lediye reisi, Maarü müdürü ve kültür- teeyyüt etti. Ufuktaki sefinenin (Mıdil Hak kuovelindir, Kah Güneşli rnıntakalardan geçerek, Dükü de Carinthie·den gelerek kendi • 
cü!cr olduğu halde Kızılçulluya g:de- li) olduğuna hiç şek ve şüphe kalma· Kaidesi aleyhinde kab göğe baş çekmiş tepeleri karlı ve sine mülaki olmuştur. 
rek satın alınan Amerikan kollejı bina rnıştı. Vaziyctimiz çok nazik bir saf· dumanlı dağların arasından sıyrılarak, Vindsor Dükünün Carinthie'de Goil• 
sını gözden geçirmı.ş' tir. Vali Fazlı Gu·. haya dahil olmuştu ... Fakat talih bi· (Baştanıfı 1 inci sayfada) ve şimdi sararmış mer'alarda, ürkerek I h 

· b İ ta avalisinde avianmak için arazi aa• lcç, 62,000 altın lıraya mal olan ve zimle beraberdi... Torpidolar, nıs et~n B. Arnold, lngilterenin, Fransanın kaçışan, stanbulda halis kıvırcık niye 
kl · · k k.. ·· · k tın alacağı söylenmektedir. 65,000 Türk lirasına Amerikalılardan yavaş seyretti eri ıçın, pe az om ur Fransız ~ Sovyet paktım feshetmesini tine yediğimiz, sernız ara keçileri sey 

satın alınan bu binanın gene bir kültür yaktıklanndan, hacalarının çıkardıği ve So\-yet1erle olan paktından dolayı red~rek Eskişehire ulaştık. Ankara· Nevşehirde bir ytlda evlenenler 
~ues~~s:~i olarak muhafaza edileceği- duman da o nisbette çok azdı. Bizım Ingilterenin müzaheretine güvenemi _ nın pırıl pırıl yanan incelik, zerafet ile 
DJ. Kultur Bakanlığınca burada bır vapurun yaktlğı gazlibuğday ıse okadar k azametini o güzel dekorunda toplamış 
köy mu:ıllim mektebi kurulacağını i . şiddetli yanıyordu ki, çıkardığı duman yeceğinin Çekoslovakyaya açı ca bil- Q}an istasyonuna ydlcu'lardan birkaçı 
zah etmiştir. bır hiçten ibaretti. Bu vaziyet bızım dirilmesini istiyor. nı bırakan trenimiz, gecenin karanlı-

Başvekil binayı, d~rshane ve vatak- kurtulmamıza amil olmuştu, çünk:i Muhafazakar Stonchaven, Alman - ğmı, alevden iki gözle delerek bir sö 
hanelerini gezmiş ve bunun köv. mual düşman bizi görememişti ... Esasen bir yaya eski müstemlekelerinin iadesine minarnbol gibi raylarda kaymaya baş 
lim mektebi için çok elverişli ~lduğu- az sonra ufuktaki dumanlar büsbütün muhaliftir ve ((B. Hitler·in Mayn larken biz de yataklarımıza çekildiK .. 
nu. mektebe ait geniş arazi ile çütlikte kayboldu. İkinci günü, salimen (Odes- Kampf ismindeki kitabında aöyledikle- * 
ziraate ve hayvancılığa ehemmiyct ve sa) ya muvasalat etmiştik. Vapura ge- ri unutulamaz)) demittir. Salı sabahı Niğdeyi karlar içinde bul 
rilmesini muvafık bulmuştur. Vekil - len liman komisyonile teslim ve tesel- Bunun üzerine söz alan dıt i~leri duk. Şehir, meyilli dağ eteğine sıralan 
ler Heyeti, mektep binasının satınalma lüm muamelesini icra ederek torpido· müatesa, rı Plymouth, hava silahların • mış, şimdi beyaz çarşaftarla örtülü ev· 

k larımıza avdet ettik. Mezkür komis - 1 ri · ik · ı · mu avelenamesini tasdik ettiği iç:n 300 000 b daki inkişafın Ingilterenin tecerrüdü- e , tıp mınare i camlı, ve yer yer 
derhal tapu dairesinde intikal muarr.~ yon, vapura ' ru le kıyrnct tnk .. tl-'- . k"nsız hale koy • yükselen masif yeni binalarile basit, 
ı dir etmiştL (Dobiça) tesmiye edilen bu nu mu ..-..surette ım 8 1·ki ö · · · b. d k ~si tamamlanmıştır. Ayni gün kolicj d w b·ıd· . 18 batt B a n g z alıcı, ıç çekıcı ır e orun 
bın. as. ına merasimle Türk bayrag· ı ,..ekrl vapur, ticaret bahriyemize ithal oluna ugunu ı ırmış ve fU a . Bu hayal Alemini, bütün beyazlıktar 

~· rak birçok hizmetierimize varamıştı. Baldvin tarafından tekrarlanan B. E- .. • ~~----·---.......................... .. m c;t.r. " 
I~ollej binasında kurulacak köy mu- Bilalıara mağh1p (Vrangel) ordusiyle den·in beyanatını hatırlatmıttır. demiştir ki: 

all·~ r:ıek~ebi için Maarif Vekili ya· İstanbula ve oradan da (Bızert) lima- Plymouth, batı Avrupasından b~ <(Her hangi bir harbe maalesef ma-
kırı 1 Izmıre gelereek tetkiklerde bu· nma giden ITH!zkür vapur, halihaztrda ka, Ingiliz menfaatlerinin bütün dün - ni olamadığımız takdirde mütearrızla 

Nev~ehir {Hususi) - Şehrimiz be
lediye evlenme memurluğunda bir yıl
da 72 çiftin nikahları kıyılmıştır. So
ğuklar durmuştur. Bir bahar havaSI 
hüküm sürmektedir. Çiftçi tarlasında 
çalışmaya başlamış bulunmaktadır. 

Manisada tarihi tetkikat 
Manisa {Hususl} - Belediye ,eh • 

rin iman işlerine hummah bir şekild• 
devam etmektedir. Bütün ana cadde
ler ağaçlanmaktadır. 

Halkevi faaliyeti de takdire layık 
~ekilde devam etmektedir. Evin dağ, 
spor, köycülük kolları büyük faaliyet• 
ler göstermektedir. 

lunacaktır. İzmirdki köy muallim mck Akdenizde seyri sefer etmektedir. yaya şamil olduğunu ve başka yerde taarruza uğrıyan arasında her halde 
tebi 35o taıebeyi bir araya toplayacak Af k.T. h · olup bitene karşı lakayd kalınamıyaca- bir fark gözetmek icab edecek ve müş- lzmitte nalbant kursu 
tır. yon u l'P anesı ğını ,ihtilal vukuu halindo Ingiliz mü- terek hareketin lüzum göstereceği yar- lzmit (Hususi) - Açılacak kur~ 

Dü·nku·· tetkikJer Afvon (Hususi) - Afyon Halkev;ne d h 1 . . d 1 dahale veya ademi mü a a esının me- ım taarruza uğrıya.na yapılacaktır. ların sayısı çoğalmaktadır. Köy mua ~ f · '>4 (H bnğlı b:r kütüphane vardır. Bu kütiip-
zmır, - usus~ Muhabirimiz "' hnne büyük bir ihtiyacı kar~ılamakta- selenin hususi şartlarına mütevakkıf Tatbikatmda ne kadar noksan görüliir- Jim ve arıcılık kurslarından sonra bit 

den) - Başvekil bu sabah Gazi kona- dır. Kitapların yekünu 5825 tir. Geçen bulunacağını söylemiş ve hükılmetin se görülsün bu prensip feda edilemez, de nalbant kursu açılması tekarrür et~ 
ğında Manisa valisi Lutfü Kırdarı ka- bir yıl zarfında 6940 yurddaş kitab 0 _ kat'~ surette Milletler Cemiyeti azası çünkü aksi takdirde dünyayı ((hak kuv- miştir. Bu kursa 50 köylü iştirak ed~ 
bul etti. Isınet İnönü öğleden sonra kumuştur. kalmak niyetinde olduğunu bildirerek vetindir)) kaidesine terketmiş oluruz.)) cektir. 
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Gelecek yıl Avrupaya pamuk ihraç edeceğimiz 
umuluyor, Mersinde çiftçiye dezenfekte edilmiş 

tohum dağıtılıyor 

Hergün Teşkilih Escisiye Kanunu 
Millet Meclisinde kanunun bazı maddelerinin tadili 
etrafında yapılan müzakereleri aynen neşrediyoruz Toprak Kanunu 

·Etrafında . B_üyü.k Millet Meclisini_n 5 Şubat ta 1 zurunuza sunulmuş bulunuyor. Bu tabırlerl 
.rıhlı toplantısında, Teşkilatı esdsiyc kd lca~ eden zaruretıerl huzurunuıda arz"tme~ 

- Yazan: Muhittin Birgen - ,nunumuzun bazı maddelerinın tadıli buy~ık şcflerim bana vazır~ olarak verdileı:, 
( B f f d ) Bu odevim1 yapmak Için musaadenizi rica e· aştara ı 2 nci say a a hakkında cereyan eden müzakere znbıt dece~m. 

duğu sahalarda, meseH'i İstanbul civa· larının bütün memlekette aynen ne~ir cumhuriyet Halk Pa.t"tisinin prensip -
rında, Trakyada, garbi Anadolunun ve tamimine karar verilmişti. Son Pos· lert, programında vazıh bir surette tetkik 

Memlekette pamuk zer"iyatına baş- ne geçmiştir. T etkikat bir ay kadar sü- bazı kısımlarında bir takını büyük top- ta bu karar mucibinee müzakere zabı• edllmlştir. Bu, clhanc: malunıdur. Tatblkau 
ı B ı k. h · I k · k "lk' tl · .. d ı ·ı· Bu larını n b 1 kt d Jiçln de bugunku Turklere ve Türklyey~ anmıştır. u yı e ım sa ası genış e- rece tır. ra mu ıye erı vucu a ge mşı ır. eşre aş ama a ır: bakmak kfı.fidir. İcra faaliyetinin ateşleı·ı a~ 
tilmiştir. Başka cins zer'iyat yapılan B.u sene Mersin ve Tarsus mıntaka- topraklarm ekseriyetle sahiplt>ri tara· rasında hayat.Jn ve siyasi hayatm seri ge -. 
bazı tarlalar ve bağlar da. bu yıl pamuk larında pamuk kurdu Pek büyük tahri· fından köylüye ondaııkıa işietiirildiği Kanunun de ""gişen maddeleri çen sellerinın cereyanıan arasında belki 

k h ed ı · Ve bu işletmede muhtelif usuller tat- hakikat objektir olarak gorulmlyeb11ir. Fa-
e imine ta sis i mıştİr. bat yapmıştır. Pamuk ekilen 61 bin Madde ı - Te<~kiliıtı Esasiye Kanununun kan onumu-zde ş"şmaz ve yan ı d 

bik edildiği malfırndur. Lehinde de, a· .. " ı maz a ı a. 
Havalar pamuk zer'iyatı ıçın müsa- hektar arazinin 42 bin hektarı hasta • ikincı maddesı aşa~ıda yazılı şekilde de~lş- olsa, tatlı da olsa herkese ve herzama 

ı ı . leyhinde de bir hayli söz söylenmesı tlrilmlştlr: kikat so_vliyen bir tarih vnrdı. Onun ıı . .ıta-id gı'tmektedir. spanyadaki dahili va· lıkl.ı ınıntaka olarak tesbit edi miştır. .. k" I" -
mum un olan bu işletme usu unun Türk1ye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, ıea, miışahede ve mukayeses.lnde ı.crkes 

ziyetler dalayısile bu memleketten pa- Yapılan mücadele sonunda hastalıklı içinde muhakkak olan bir şey varsa, u- halkçı, devletçi, liik ve lntılapçıdır. Resmi serbcsttir. Blz. tarihi onümüze birnet ab 
muk temin edemiyen Avrupa piyasası arazinin 14 bin hektarı kurtarılmıştır. sul, köylüyü ecir yaptığı nisbette onun dili Türkçedir. Makarrı Ankara şehrfdlr. açabilir ve bakabiliriz. Zaten insanlık tarihi 
b · b' · b 1 k T · ~ Madde 2 - Teşkllfıtı Esasiye Kanununun Türklerle başlamıştır. Türk olmasaydı belki u jsteğıni ıze çevirmış u unma ta - Bu ekim devresine aid olmak üzere bir iırk vatandao:ı olmasına mani ol • AA •• - dd ı ~ d 

-ı Tl uncu ma es aşat>ı a yazılı ~kilde de-ı tarih olmazdı ve muhakkak ki medeniyet dır. Önümüzdeki yıl içinde Avrupa pi Tarım Bakanlığı Mersin çiftcilerine 80 duğu hakikatidir. Türkiye, her Tiır - ~lştirilmqtır: de başlamazdı. (Bravo sesleri, alkışlar). 
yasasına külliyetli mikdarda pamuk bin ton ıneccanen klavnet pamuk tohu- kün bir vatandaş olduğu ül- Başveldl, Reisicumhur canibinden ve Mec-j son giinlerc kadar b~criyettn faaliyet dal -

.. d ·ı • · 1 k d A k e olmalıdır. Tu" rk, ı'ktısadi faa- lls azası meynnından tayin olunur. Salr Ve- gaları arasında bu kadar derin ve gen1 m gon en ecegı umu ma ta ır. - mu dag· ıtmıştır. Bunun 1 O bin tonu - k 1 "'~ 
liyetinin bütün maddi ve manevi iller Ba.şvekll tarafından Meclis azası ara- hamlelerle müess!t olan Türkler son asırlar-

Türkiye pamuk sahasının haritasını namur, Silifke, Mud kazalanna, 70 bin smdan lntihap olunarak heyeti umumiyesi da ve son devirlerde büyuk tehlikeler geçir-
k ak ı d d M . dd B h 1 mes'uliyetini üzerine almadıkça, im - Relslcumhurun tasdiklle Meclise arzolunur. di Türkler coi ...... fuadan kaldırılmak ve istik-ta~im için pamu · mınt a arın a se- tonu a ersıne ai ir. u lo um ar ... ~ " 

zası imza, sözü söz olmadıkça da va - Meclis, müçtem! deı;nse an keyfiyeti Mec- bal t.arıhinden silinmek 1stend1. 
Yahate çıkan garbi Anadolu haşarat Mersin fümigatuvarında dezenfekte t d ı d ··ı ıı · ı Um talik ı 

an aş o amaz. Vatandaşlada egı • e- sın ç ama 0 unur. Biz tarihe kaza ve kaderin bir neticesi 
enstitüsü dir~ktörü Niha.d Eğriboz be- edildikten sonra halka tevzi edilecek - cirler}e -dolu olan bir memleket bu as· Hükfunet hattı hareket ve slyas1 nokta! nazarile bakmadı~ımız gibi, tarlhln b ... yle 
raberinde asiatanı oldug·u halde Mersi· tir. 1 k nazarın azami blr hafta zarfmda Meclise kaza ve kaderinde ve zaruri aklbetlerlnden rm mem e eti sayı1amaz. bildirir ve ttımat talep eder. __________ .._. •• Bın" ae 1 h t aft b k I gelen hükümlerine de boyun e~eyi bilme-

• na ey , ne ar an a ı sa Siyas müsteşarlan Başveldl, Meclls azası Z t• " ) u •• • • .. rk' yen bir mllletlz. (Bravo sesleri, alkışlar) Bl· ey JD ydg arJmJZ3 ZUm JDCJr Tu ıyede yer yer mühim, yer yer arasından seçerek Relsleumhurun tasdilona zım kanaatımw:a her ·mmet kendi tar~ 
muhtelif tezahürler yapan bir toprak arzeder. kendi yapar. o fena netıuler, o milletin ku-

gv bet ÇUVaJJarı meselesi vardır ve bu mesele bugün MaddP 3 - T~klliıtı Esasiye Kanununun surunun eseri ve arnelinin cezasıdır. ~er 
ra değilse yarın, yarın değilse öbür gün f7 inci maddesi aşa~ıda yazılı 4€!kilde de~lş - bugun Iyi netleeler görüyorsak onu bu mU .. 

1 mutlak. bir şekilde halledilmeğc muh· tlrllmiştir: letın yaptı~ ve başardttı iyi l§lere vermeiii 
ngiltere ve Almanyadan Bundan sonra ıso kiloluk Veklllertn ve siyasi müsteşarların vazife zaruri olur. Tarihin netleesinin zaruri V~ 

taçtır, halledilecektir ve bu mesele ve mes'ullyetıerl mahsus kanunla tayin olu· mukadder olmadılı gene bir Türk tarafı.zı,.. 
sonra Fransa da müşteri- değil, 50 kiloluk olacak halledilrnedikçe inkilap eksik kalacak- nur. dan, Turklertn elile ve Türklerin kanlle 18lıt 

ı • • • • ı k tır. Madde 4 _ Teşkill\tı Esasiye Kanununun pat edilmiştir. Tarihln seyrini de~lştlrdlk. 
erımiZ arasına gırıyor ncir ve üzüm çuvalları şimdiye a- * 49 uncu maddesi aşalıda yazılı fekilde detlş· Ve Türke atfedilen menhus tdll bir defa daha; 

lzmir zeytinyağı ihracatçılarından dar 1 {)() - 150 kiloluk olarak yapılırdı- Gelelim, ş.ikayet cihetine... tirllmtşttr: yenlldl. (lı.lkışlar) • 

1 Sırt ve sırık hamallığının kaldırılaca - B' k ha1 Mezun ve harhangi blr sebeple mazur olan Atatürk; bu mlllette mevcut olan bütün 
b ir çoğu ngiliz firmalan ile zeytinya· ır ere her toprak meselesinin - bir veklle İcra Veklllerl Heyeti azasından bir yüksek seeiyeleri ve lllleenap hasletleri nef· 
ğı üzerine mühim angajmanlar yap - ğına dair DahiJiye Vekaletinden çıkan li, toprak üzerindeki mülkiyet prens~ diğeri veya slya.sı müste~arlardan biri mu· sinde toplıyarak milletin azmi Iradesini bın 
mttlardır. Ispanyadaki vaziyet dolayı- emir Üzerine bu çuvalla.rın kolayca ta- bine karşı az \'eya çok nisbette bir vakkaten nlyabet eder. Ancak bir veldl veya leştirdl ve kendi azını ıradeSine katarak 

~ınması için yeni formül bulunmuş • taarruzu ifade edeceği şüphesizd~r. Bu bir siyaat müs~ar bir vetAletten fazlasına Türk milletini mahvolmaktan kurtardı. Şim-
aile zeytinyağı kontenjanını kaldıran • niyabet edemez. diye kadar Türk tarihi Ispat eder k1 Türkler 
F b h f .. d . d tur. Bundan sonra üzüm ve incir çu - taarruzlar, her memlekette yapılmış • ı b t h lt de için esir olmak mahvolmak d"tnektir. Ata -ra.çaanın u a ta ıçın e pıyasamız a Siyas müsteşarın vekile nlya c a n " 

Vallar 50 k'l 1 k 1 kt H ı"çten hr. Bizde de :ıı.•apılacaktır. Ancak arzu türk T .. k 1 ~ hbo 1 görünmesi beklenmektedir. ı ı 0 u o aca ır. ar kararnamesi Meclise arzolunur. ·; ur stıkl .... Unl kurtarınakla "''-"ier ye-
getirilen çuvalların bu şekilde olması- edilecek şey, taarruzun kabil o1duğu Madde 5 _ Teşkilatı Esasiye kanununun te de medeniyete de biiyük hizmet etti. 

Ştok'un azlığı ve ihracatın devamı kadar hafif, ,_,umuşak \'e hatta müşfik 50 inci maddesi aşa~ıda yazılı şekilde de~lş- ' T k 1 d 
d d h ıd k f ı nı te.min için Türkofis keyfiyelten ha· ' u"rksüz tar'ıh karan lı O ur U yü;eün en a i e i zeytinyağı iat arı bir tarzda vapılmasıdır. t!rilmiştır: " 

ile Avrupa zeytinyağı fiatları arasında riç piyasaları haberdar edecektir. Türkiyed~ hükumet'n mi'!k' •et İcra Veklllcrinden ~eya siyası müste~rlar- Tarih Atatürkten bahsederken, Atatürkün 
• 7!6 Ş 'i k . . . . . ı 4 

1 ıw~. . dan birinin Dlvnnı Aliye sevkine dair Tür- yüksek vasıflarından ba.hsederken hiç §ÜP• 
büyük bir fark vardır. Avrupa piyasası ırıU a şe er premıbını temelinden ınkar edecegını ı klre Büyük Mlllet Meclisince verilen karar he etmemeli ki en bilyuk vasfını beşeriyete 
bizim fiatlarımıza nazaran hissoluna - 55 h UTUŞ düşünmek hem yanlış, hem de hal<c;ız veya müsteşarlıktan sukutu dahi mutaznm- yaptığı bu hizmette görecektir. Türksiız bir 
cak derecede düşüktür. Bu yüzden pa- b!r ~eydır. Rusya ile siyasi dostluk ta . mındır. tarih ne kadar müzmin olurdu. Hele Turlt-

k . d k I b' k Muş (Hususi) - Yollar kı, dola • mutaa sıp olan Türk cumhuriyeti 1 Madde 8 - Teşkilatı Esasiye kanununun ı;üz kalacak beşer!yct ne kadar sefU \'C süf-ras.ının ıymetı ü.cıü o an ır ço kl 
T yısile kapandığı jçin Muş'a şeker ve k .. · f'k' 1 · · 1 k te k 61 inci maddesi afn~ıda yazılı şe lde de~!ş- ll bir manzara lrae eder, hepiniz tahmin v• 

rn~mleketler zeyti~·ağı ihtiyacını biz - omunız.~ 1 ır erını _mem e. e so -~ tırllmiştlr: tnhayyul edebllirsinlz. Türkun olmadılı bJC 
gaz gelememektedir. Bu yüzden .cı e - ma mak ıçın çalışmavı ihmal etmeme ı k ı z t Tü .... den temine yanaşmamaktadır. T v • Vazifelerinden münbals hususatın cra Ve· tarih karanlık ve knotl o ur. a en r. 
kerin kilosu 5.~ kuruşa, gazin kilosu sini de daha göz önünde tuttuğu ma • k1llcr! ne siyac:i müste~arlan ve Şurayı Devlet akıbet!nc bu kastı yapanlar kendilerinin 

Fransanın zeytinyağlarımıza ne fi - d 60 k 1 k d Jh ·k~ Ifımdur. Bunun için hlikıimetin mülki- ve Temyiz Mahkemesi rüPsaaı ve az&Slnı ve vaptığı fena niyetln, kötü kastın cezasını ~ beli' d -'Id' M ] 1 a uruşa satı ma ta ır. tı ara " 
at verecegı ı egı ır. a ımıza n· 4 . I k . . U k f b 'k d yet prensibine hünnetkar oldugwu şüp- Cumhu~yet Başmüddelumumlslnl muhatemc az blr zamanda gordüler. Türk kendi tarthi-

·ı· Al 1 la d ha k F manı 0 ma ıçın fa a n asın an etmek üzere bir mivanı Am teşkil edlllr. ni ve tallhinl kendi yaptı~ı vakit ve kendi aı ız, man a ıcı rın an ş a ran- M z· Ba k k"' f' d d hesizdir Fakat bu hürmetkarltg"ı kas· 
• • Uf ıraat n asma a ı erece e · · ' Madde 7 - TeşkilAtı Esaatye Kanununun yaparken hiç blr kimsenin, hiç bir tarafın aız~n da rnüşterı olması pıyasada şeker gönderilmiş ise de bu da karla • katı bir prensipçilik halinde tut- 74 ünetl maddesı aşa~ıda yazılı ~ekilde deı;tş- ne tesirine kapıldı ve ne de yardımını gordü. 

mübım rekabet açacaktır. k 1 ll d b' b' .. mak ve onu tahdit eden diğer pren· ttrllmiştlr: l Ne buldu tse kendinde buldu ve kendi ellle 
711 , •• •• • • apanmış o an yo ar an ın ır muş- I k . u ı f u Için ınz u usuı·· Id ~ Us 
ırılSIF ın uzum, ıncır k··ı- 1 t' t'l b'l . t' V b .. sipleı-i ihmal ey erne te fena bır şey· mum men aa er um ' une yaptı. Ve yaptığı şey, tarihten a ıısı. m -

B d ç d k u ata ge ır ı e ı mış ı~.' e . u yuz - dir. Hükumet bu ihmale düşmüyor göre anlaşılmadıkça ve mahsus kanunları, bet muayven tecrubelerden edlndl~i kanaat-
B em ve / ın l den nakliye masrafı yuk,..selmış ve şe· ve bir kanun ]ayihası yapıyor. m tıcibince değer pahası petjln verilmedikçe ı ler. fizerin-e müessestir. Maddi vesaitl kendi 

Jth //i l k k 1 b k 4 k I hiç b~r klmf:enln malı lstlmaval ve m ülkü ls-1 IdrAkine istinat ettirttı ve bu sayede istlk-
R l erin i osu an aya 0 uruşa ma Bu kanun kat'i şeklini Millet Mec· tlmltık olunamaz. Hilinl kurtardı. Atatürk Ttirk lstiklfülni kur-

Mısır'ın 1935 yılındaki 'kuru uzum olmuştur. Banka, perakende satış yap- lisinden çıkarken alacak ve ondan son- <;'i!tçiy! toprak sahibi yapmak ve ormanları tardıktan sonra Türk bir daha böyle badtre
ithalatı geçen yıla nazaran 114 ton da- madığından şeker sandıkları anbarda ra da yavaş yavaş tatbik edilecek. Bu· Devlet taratından Idare etmek Için lstlmlfl.k lerc, tehlikelere donmlyecek bir devlet siste-
h d B 1 b ıh ı kalmıı:ı ve bu yüzden anbar kirası da rada bizim için temenni edilecek iki olunacak arazi ''e ormanların lstlmlflk bedel- ml kurdu. Bu devlet sisteminde tatbik edile-

a az ır. u geri erne i assa m em e- Y k l ı eri ve bu bedelierin tedlyesi sureti, mahsus 1 cek olan prensipiert vazıh, açık ve musbet 
keti.miz üzümlerinde görülmektedır. zam edilerek şekerin i osu 55 kuruşa şey kalıyor: . . kanunlarla tayin olunur. olarak program halinde tesbıt etti. Bu prog-
Yunanistanın son iki yıllık ihracatın- kadar yükselmiştir. Yollar hala kapa- 1 - Mil1~t Mecl~ı~de kanunun .: • Fevkalflde hallerde kanuna. gore tahmil ro.mı ve bunun tatbikini kend1 kurduğu 
d "h' b' d - · 'kl'k k d S lıdır Sekerin ve gazın fiatı daha çok saslı bır sekılde tetkıkı esnasında, mulk olunncak para ve mal ve çnhşmaya dair mn- cumhuriyet Halk Partısı eline ve mes'uliye-

a mu ım lT egışı ı yo sa. a u - "k· I k . sahipleri~in dertlerini hafifJetecek şe- kellefiyetıer müstesna olmak üzere hiç bir tıne verdi. Cumhuriyet Halk Partıstnin 
r_iyenin üzüm ihracatı son yılda bir hay yu ~e ece t_ır. • • • killer bulunması ve haU:l bu şekille • kimse hiç blr !edakl\rlık yapma~a zorlana - prensipleri evvelemirde modern bir devlet 
lı artmıştır. GUmrUklerı mızde tetkıkat rin bulunması hesabına icap ederse maz. kurmaktır. TÜrkün tarihine, seclyesine. rııı-

M ı ı f 1 T .. k' d " .. k • f Madde 8 - T~kilatı Esasiye kanunumm cenaplığına ve gururu m1llls1ne muvafık o-ısır ı ar en aza ur ıye en uzum H-ı 1 t b 1 gu"mru" lerı' b .. de\·let.n umumı men aat namın" bı'raz 
a en s an u aşmu - --. ... 75 inci maddesi a~a~ıda yazılı şeklide değiş- ıarnk bir devlet yaratmaktır. Bu dt'vlctın 

ithal etmekte idiler. Bizden sonra sıra diir vekilliğini yapan Gümrük ve ınhi. fazla yi.ik yükletilmesi. Urilmiştlr: lvasıfla~ını nrnken hepsini ayrı, ayrı tarihten 
ile Yunanistan, Kıbrıs, Suriye gelmek- sarlar Vekaleti Ekonomi müdürü Mus- 2 -Tatbikat esnasında da denr de. Hiç bir kimse mensup olduğu telserı lçtlhnd, alınmış, hakikatten alınmış, teraattan alın-
te idi. Bu yıl üzüm ithalatında birinci· 'f · · vir, kademe kademe, yer yer hareket din ve mezhepten dolayı muahezc edilemez. mış prenslplerle ayn, ayrı vasıflarım tayi·.a 

tafa Nurinin bu vazı esı nısan sonun- ı " b d d ı tellik ll Tü k Jik Şuriyede bulunmaktadır. edilerek kanunun yaptığı ve yapacağı Asayiş ve umum mua.şeret .. dabına ve ka- etti. Bunlann aşın a ev e ge r. r 
da bitmektedir. Bu müddetten sonra k'k t 1 1'1 nunlar hükumlerine aykırı bulunmamak ii - milleti devletçldlr. Asırlann gösterdi~!. ta -

Mı1ır piya.sasında incirlerimiz rakib- Mustafa Nuri V ekaJetteki vazifesine tesirierin tet ı ve a ~ ı ine ve bun - zere her türlü dini ayinler yapılma~ı serbest- rlhln seyri ispat etmiştır ki modern tf'knl -
aiz gibi bir vaziyettedir. Bizden sonra k ı b 1 · lardan çıkarılac:ak 4netıcelE'rden istifa· tır. ğin ve ekonominin. maliyenin teknik ve 

l Y . M 'dh I ·-· avdet edece ve stan u gümrükleri de .odı' lmesı'ne ımkan bırakılması. t tt - 1 "' 1-ladde 9 - Bu kanun neşri tarihinelen müsbet lcaplanna, gündelik hayatıannı fer-ge en unanıs anın ısıra ı a e ıgı başmt"ıdu"rlu"g·üne deA manya gu"mru"k- t tk.k tt•W· · · · . . I Kanunun e ı e ıgımız pro ıesın • muteberdlr. eli olarak ve cemiyet hallnde uydurmıyanlar ıncı~ er pek az tutmaktadır. Mısır Yu- lerinde tetkikatta bulunan ve bu ay i- den anladığımız, hükumet te bu nok- daima geri kalmağa mahkfımdurlar. İlerie-o 
nan.ıatandan b~-şk~ pek az m,kdarda çinde Türkiyeye döneGek olan Galata taları dikkate almış görünüyor. Tür· Kanunun mUzakaresi memrk gerilemek; gerllemek. eznmek de -
S d d I akt d _ mektir. Hnvat mubarezeslnde, bahusus dev-urıye en e ıncır a m a ır. idhalat gümriiğü müdürü Methi getiri- kiyede topraksız köylüye toprak te • ~ ~AŞKA.ı.'l - Abdulhallk Renda . Jetler arasındaki hayat mtibarezesinde geri 
Mısıra fındık idhalinde de Takibsiz lecektir. min etmek ne kadar elzemse, mülkiyet KATIPLER - Naşit uıuıt (KutnhyaJ Alı kalmak çlğnenmek demektir. Çitnenmcmek 

bulunmaktayız. halyanın sivri malları lstanbulda bulunan gümrükler u _ prensibinin lüzumundan fazla renciac Zırh CRlze) . . IIçin Türkün her gün daha !azal ileri adım 
ile lapanyol fındıkları Mısırda pek o "d"rü Mahmud Nedim t f edilmt>mesi de memlekette iktisadi 5 - Malatya meb'usu IsmPt Inönu ve 153 atması I(ızım ve ~arttır. Bir. yakln m:ızlnin 

m um mu u ve e - k" .. k arkadaşının, Teşkilatı Esasiye Kanununun 1 bıraktı~ı boşluklan dotdurmakta mukeller 
kadar sürülmediğinden Türkiyenin ka- tiş heyeti reisi Muammer yarın lstan· kıymet te~a. umu Ve ıymetlerde is. - 2, 44, 47, 43, 49, 50, 61, 74 ve 75 lnel mad- i oldııt>,umuz gibi atıyen de çocuklarımız:ı. hiç 
b uklu fındıkları Mısır piyasasında pek b 1 .. "kl 'ne gelerek l l tikrar temını bakımından o kadar mil· delerinin de~iştlrllmesine dair kanun teklifi blr fena miras bırakmamak mecburlyetin-
makbuldür · u gumru erı .. .. ~efgu 0 a- him bir meseledir. Her iki gavenin de ve Teşkilatı Esasiye Encümenl mazbatası ~de bulunan bir nesiliz. Mazide, zamanda ve 

· c~~lardır. Bunlar gumruklerın !~ni Ş~ ihtiyaç nisbetinde temini için kanunun t2/f4l i mekAnda ·ap•lan hatalan az zamanda teUi!i 
.Mısıra Türkiyeden yapılan ceviz id- kılde çalışmasından sonra verdığı netı- Mecliste azami dikkatle tetkik ve ica • BAŞKAN _ Encümen mazbatasında müs- Nierek lstikbali ona göre hazırlamak ld:mndır. 

halatı da bir evvelki seneye nisbetle az celer etrafında ve yeni idhalat rejimi- bında tadfl edilecefııne eminiı. Ya - tacellyet kararı Istiyor. EvvelA onu reylali-. Ynlrız mnzirin kusurlarını ~tlrnf etmek ve
mikdardadır. halyanın piyasadan he- 1 .. " ki ntze arzedlyorum. Kanunun mustaeellyetle, ',_.h·ıt örtrnek kftfi ı;elmez. Isllkballn de ı -

nin tatbiki i e gumru ere gelip giden vaş yavaş tatbik edileceği ise bence •ncumenln teklin veçhlle müzakeresini ka- caplarını ona gore hazırlamak lktlza eder. 
men hemen çekilmesi üzerine Mısırın m'alların mikdarı hakkında ba•m u"du"r Mlıh'ıttln Bir•en muhakkaktır. "' r h i ı d ı ll i hllh 

T ,.. bul buyuranlar_ Kabul buyurmayanlar. Bu .. ·as ı a z o mayan e\' c er n assa 
kestane idhalitı Türk maliarına in - Mustafa Nuriden izahat alacaklardır. Kanunun müstaceli~-etle muzakeresi kabul 'l'iirk devletinin istıkbalinden dnhl şuphe 
hisar etmi' gibidir. Suriye, Yunanistan ' b b ·ı Burdurda spora ehemmiyet buyrulmuştur. ı eclilebıllr Atatürkım kurdu~u prens!b.n n -
veaair ülkelerden yapılan idhalt nis - KUçUk san at er a 1 ı e görüşme veriliyor Heyeti umumiyesi hakkında miıt~lea var Uvetl bundadır. Eğer biz Atatürkün Turkleri 

1 b Id b I lk d V mı? kurtarmış olmak itib:.'.rlle, Turklere ytikı;ek 
beten azdır. stan u a u unan tısa ekaleti B d rdan yazılıyor. Vilayet umumi mrdrn\ va"ırıarmı tekrar iadl' etmiş olmak 

Mısıra badem idhalinde başlıca ra - Küçük San'atlar Müdürü Hayri yarın mec~i:i ~s günden beri içtimalarına de Dahiliye Vekili kürsüde ltıbarile kenciı,..ine karşı ş\ıkran hlssed!yor-
kiblerimiz ltalya, Suriye ve Yunanis- Ti~ret Odasına giderek küçük aan'a t 'vam etmektedir. Yeni bütçede spor l· Dahiliye \ 'rklli Şükrü Kaya (Mutla) sak buııın Hıı~·nı ve ifadE'sini kurdu~u oren-

_ _ı B "lk J b d J • • '- b 1. h'b] · · I k b' .. .. ' h sayın arkadaşlar; Başta Cumhuriyet Hnlk sipleı-ı sedak:ıtle, teragatle ve sam!mlvetıe taı"'ır. u u e er a emennın J[a uu sa ı erını top ıyara ır gorufllle ya- ,r in SOO lira ta sisat kabul edilmiştir. 
1 

. ..
1 1 

.. •ak'ıpd" aramak i"ap eder. Türk mnı tınin 
,, Partıstnin Umum Reıs Ve.. ı Buyuk Başve- "' , ları ince olması yüzünden badem 1hra- pacaktır. Bu görüşmede küçük aan'a t ,Bu sayede alakasızlıktan sönmek üze- kU İsmet İnuhü oldu~u halde Partinin ıneb'- bu pıcnsiplere ne kadar bn~h oldu~unu her 

catımız daha ziyade iç mallara inhisar erbabının ihtiyaçları, noksanları tesbit ,re bulunan mevcut spor klüpleri ken- uslarından 153 arluıdaşın Imzası ile hazırla- gün bir mls:ıllle görmekteyiz. 
ı:tme.ktedir edilecektir. dil~rini toplayabileceklerdir. nan Te§ldlltı Esasiye Kanunu tadflleri hu- (Arkası var) 
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1 
Hofherr - Schrantz - Clayton - Shuttleworth Anonim Şirketi 

T 0 R K 1 .Y E M E R K E Z Ş U B E S 1 l\fASA SAATi ı min.de Düzcel1 Hüseyin oğlu Şeref Ak 
ı - İstanbul 6ı inci mektep No. 1 O say, Uşak ortamektep 2/ A dan Ali Öz- Istanbul, Sirkeci Ankara caddesi No. 154 

Mehpaı:e Cengaver, alp, Ankara Yen~ehir Mimar Kemal 
Z- Istanbul 56 mcı mektep 4/Adan ilk mektep S/B den Hüsamettin. 

Telefon: 23577 Telgraf adresi: Hofherton Şube: ADANA 

41 5 Sabiha Dalkılıç. DİŞ FIRÇASI 
3 - Kadıköy Kız orta mektep Sa· İstanbul 2 inci mektep 5/B den 78 1937 O DELLERi 

ta, ,Nurettin, İstanbul 43 üncü mektep 52 25' 40 ve 50 beygir kuvvetlerinde 
4 - Beylerbey i 2 7 inci mektep Züh Ömer Faruk, Kumkapı orta mekteo 

t ü Tomaç. 2/C den İrfan, Adapazarı orta mektep tekerlekli veya tank sisteminde 
ML'HTIRA DEFTERi 350 N. Şimşek, Balıkesir 6 Eylui ilk-

Bor telgraf memuru Kazım oğlu Ru mektep 4 den Nihat Denkel, Kırıkkale 
h. Ünlü, Ankara İsmet İnönü mektebı Askeri snn'at erbaş mektebi 56 M. Sü-

ses ÇEL 1 K 

2 den Metin Kunt, Denizli Sarayköy leyman. 
be:ediye ebesi kızı Nihal Güven, Mer· KiTAP 
.-,.n ithalat gümrüğü muhasebe birinci Sivas Kız orta okulu ı /E den 5 5 3 
k'tibi Esat kızı Suna, İstanbul Vezne. Mehmet AU, İsparta orta okulu sınıf 
cıler Bozdoğan kemeri Kirazlı mescit 3/A dan 32 Yaşar Atlı, EIAziz orta o. 
17 de Pakize, 16 ıncı mektep beşinci kulu 3/ B den 308 Halis Erdoğan, An-

MAZ 
TRAKTÖRLERİ 

ımf 79 Sabiha Özerten, Beyoğlu İs· kara litekin ilkokul 799 Nesrin Fehmı, 
tıklal c addesi Suriye apartımanı 16 cie Nallıhan jandarma komutanı oğlu Ay
Gençay Can, İstanbul 44 üncü mektep han Aydın, Konya Püçüklü mahalle· 

Emsalsiz derecede mükemmel, sağlam ve sadedirler. 

~lemeleri en ucuz ve en emindir. 

38 Reha Tezcan. .sinde 27 numaralı evde Semahat, Ki-
ALBÜl\f lis Kemaliye ilkokul sınıf 3 de 62 7 

Elazız orta mektep 3/B den 156 M. Necdet Özdemir, Ankara Yenihayat 
ranyeri, Antalya erkek lisesi 4/ A dan ,ilkokul talebelerinden SüheylA, An· 
692. Sakıp, Eltızız Tunçeli polis memu- kara İktısat Vekaleti zat işleri müdü_. 

Çelik pulluklar, orak ve harman makineleri, motar ve lokomobiller, değirmenler, yem kırma 
ve ezme makineleri, ekremözler ve yayıklar, santrifüj tulumbalar, her türlü ziraat maldııeleri 
Mazut yakan, yeni veya müstamel fakat tamir edilmit Diring traktörleri çok ucuz fiatla •tılır. 

ı~ Izzettin kardeşi Nevzat, Mardin Ga lüğünde Zekiye kızı Gönay Aktuğ, İz- OksUrenlere: 
z.p:ışa mektebi 5 den 236 İsmail Ömer, mirde Halfl Rifat Paşa caddesi ı38-1 
Cağaloğlu Orhanbey apar. 1 de Güner numaralı evde Nevin. 

A N AB KI BM 
Gerova, Fatih orta mektep ı/A dan KART Bir lspanyol gemisi Çanakkaledeı'l'arihten sayfalar 
!00 Hasan} Özenç, P~ru:vniyal lisesi Tosya Fevzipaşa okulunda Ürgün 
,9 7 Nam ık Orçem, 1 7 ıncı mektep Bed Direnç. Ankara Kız lisesi 3.C talebesin karaya OtUrdU ( Baştarafı 9 uncu sayfada ) 

rı Perut, den 423 Semiha Erazü, Mersin Kışla Cabo. Tres- Sorcas isminde Bu ültimatomda Çan Türkiyedeki 
TARAK ~ caddesi kunduracı HalUç Mehmet, Fa. 2•300 tonluk bir lspanyol vapuru Rum kilisesinde, yani bütün Ortodoks 

Beyoğlu Musevi lisesi 384 Jak Pe;.>o, tih Eski Alipaşa miltercim Asım soka- ların meşru hamisi tanımak §artiyle 
~ ,vutpaşa orta~ektep 69 Hüsnü Oz- ğı No. 1 3 de Turan Akınözü, Bursıı. dün sabah Çanakkalede Hami- Sultan Mecide ittifak teklif ediyordu. 
)a.çın, Çemberlıtaş Peykhane sokak SetbaşL Hoca Ali zade mektebi cada.e. diye Tabyası önünde ehemmi· Beş gün içinde cevap istiyordu. tngilte 
2 3 de Kumkapı orta mektep 589 M. A. :sinde 8 numaralı evde Ayhan, Anka· yetli surette karaya oturmuttur. re ve Fransanın da arzu etti~l veçhilc 
Tuş. ra Cebeci İl tekin ilkokulu S 1 A dan Türkiye bunu reddetti ve Mençikof 

. - • P.ARA ÇANTASI 73S Bülent, İstanbul ticaret llsesı ıı44 Kazazede gemi kaptanının ta· - T k yüz geri gitti. Şimdi Rus Çarlarından 
Beyoglu .ıta.lyan mektebi 6 da Sona Cemalettin, Ankara Cebeci İltekin ilk !ebi üzerine ür gemi kurtarma İvanın karısının bir Biıan.s prensesi ol 

Ernek,. 4S .. ın~.ı mektep 171 Sıtkı, Bey· okulu sınıf 4/D den 982 MelAhat Tun- şirketinin Çanakkalede bulunan ması dolayısile Bizans imparatorluğu . 
lerbeyı Kupluce No. 76 da Nefise, 44 pay Ankara belediye bahçeler müdü bora gemisi kurtarma ameliya· nun meşru varisi ve İstanbulun sahibi 
il~cü mektep ~/A. da 43 Yaşar, 44 ün- riy~tinde AlAettin Özkan, Ankara De- tına batlamıştır. saydığı Çarı İstanbul imparatorluk tah 
cu mekte~. ı 7 Hıkmet. ;nirtaş mahallesi Hacunusa bey cadcie ----- . ....... . .... _ tma çıkarmak makascliyle ordunun ha· 

. MUREKK':PL~ KALEM ,si Yeniyol No. 30 da Ceylan, Ankara şma geçmişti. • 
Istanbul. erkek lısesı ı337 İbrahim ,MUll Müdafaa Vekaleti hesap işleri mü ğaç ilkmektep 3 de 45 7 Zekiye, 19 un

D'Jkmecı, Istanbul Amerikan kollejL or ;meyylzi Suphinin oğlu Fikret Üstün- cu mektep 95 Sabit Yiğit, İstanbui er
t.ı kısmı Reşit Bay kul, Kumkapı orta ,el, Ankara Çankaya 1 78 numaralı ev- kek lisesi 12-48 de Ferruh, istanbul 2 7 
m ktep 234 Mehmet, İstanbul erkek li· de Sedat, Ankara Çankayada Binba~ı inci mektep 5/A dan 675 Fehmi Aksoy 
:. •.,ı T. ':·ı ~adıköy Mektep sokak 28 Bay Zeki oğlu Muammer Solmaz, 51 Beyazıt Camcı Alı ı3 de Emine İlhan, 
de Garbıs 1amgeçyan. inci mektep 80 Hi. Pınardağ, İstanbul Elaziz beşinci meldep 450 de Taeettin 

. BOYA KALEMt 
1 

erkek lıse.!i 4/6 dan CelAlettin Even, Belkis, Ankara Atıfbey mahallesinde 
Istanbul 48 inci mektep 164 Zeki, Beyazıt Karakol sokak 20 de Feyyaz, 193 de Süha, Zincirlikuyu 20 inci mek 

l,tanbuı erkek lisesi ı;A dan Abdi Kı· İstanbul Süleymaniye Kirazlı mescıt tep 134 Ferdane, ElAziz; 17 tüm leva· 
zL.tunç, Ankara muhasebe! huau~iye 1 7 'de Nuriye, Elaziz üçün~ü okul 5 ;B zun hesap i.şyarı HAşim Günaydın vası 
memurlarından A. Cevat Erdoğan, tz. den 61 7 ~evıver Dnniş, Kumkapı taslle Necdet. Uşak istasyon reviyeri 
ınır asansör Egeli Apartırnan 6 da Ce- orta mektep ı ;t den 369 Selim, Is tan· ,Süleyman, Uşak orta mektep 3 den 3 7 
liilet Renar, Ankara ntekin llkmektep bul H inci mlttep 122 Ferlha, Sultan- Uşak, Bursa Özelreyhan ilk mektep 
S C den Asiye. ahmet No. S 1 ~ Nihat Tüzüntürk, İs- 4 ten 122 Bürhan Tören, Arnavutköy 

DİŞ MACUNU tanbul kız lisesi 4/G den 722 Şükiife ilk mektep Hrlstos Yorgiadis, Ankara 
Edirnekapı Kazancılarb<4ı caddesi Ziya İstanbul erkek llsesi S 1 A dan Doğanbey mahallesi Tek.kaş sokak 21 

.39 da S. Yumulmaz, Cağao~lu Güzel 365 İ!:krem, Nişantaşı Hacımansur so- ,de Turgut, Kırkağaç Sarağa mahalle
San'atlar sokak 5 de Nezahet, Kum-

1
kak 80 de Ay Barso, H üncil mektep :;inde Molla Süleyman oğlu İ. .Yu, İs· 

k pı orta mektep 284 Huriit Sıvu, ,S/A dan 164 Hikmet Demirel, İstan- ,tanbul erkek lisesi 2/C den 803 Nihat 
Mardin merkez jandarnıa bölük kale· bul Darüşşefaka 61 R. A1arya, Kırka- Özcan. 

Mençikof Sinopta Türk donanması
na bir baskın vererek yakıverdi. Fakat 
Kırıma çıkan Türk, Fransız ve İngiliz 
müttefik orduları karşısında üst üste 
iki defa mağlup oldu. Hastatandı ve ku 
mandanlıktan alındı. Nikolanın ölümü 
üzerine Rusya mağl11biyeti kabul etti 
ve Mençikof da İstanbulda son defa 
göstermek istediği heybetten sonra ar· 
tık anılmaz oldu. Eski Ruslardan mü 
rekkep bir partinin başında, bütün in
kılaplara engel olarak, fakat silik bir 
halde on yıl daha yaşadıktan sonra öl· 
dü. 

Yüksekten atan ve dik kafalı bir elçi 
ancak bütün Avrupanın düşmanlığını 
Ve çok acı bir mağlubiyet kazanmı!Jlı. 

Turan Can 

1 
Eski bayramiara ait 
Bir günün hikayesi 

( Baştarafı 8 inci sayf da ) 
gününden hacağına geçlrm.tt olduAu 
yepyeni pantalonu sağ diz kapağından 
açılmıştır. Şimdi ne yapsın, a~ama 
evde azar, belki de mariz var. Ver eU.. 
ni bayram yerinin arkasındaki ihtiyar 
terzi ye... İki çil kuroşa terzı, sözde 
yırtığı diker ve oğlancığın yeniden nr 
şesi gelir; bu neşe ile de tenhaea yoluu 
bir kenarında: 

- Haydi bir onluğa beş onluk! 
Diye fırıldak çevirten serserlnt.n tab

lasına koşar ... Zavallı burada bir onlu· 
ğa beş onluk alacağunl diye cebınde 

kalan paraları da buraya temizlenip 
akşama kadar bilametelik şurada bura. 
da sürttükten sonra akşamO.st«l so • 
murtkan bir halde eve döner. 

- Ya ikinci gün ne yapar, nasıl el • 
lenir? 

Diyeceksiniz. Evden ve fW'8dan bu· 
radan sızdırdığı yeni çU ku111fları ge.. 
ne cebine doldurup birinci gO.n ne ya~ 
tı, nasıl eğlendi ise hemen hemen gene 
öyle! 

İşte size eski bayramların içler açan, 
yürekler tazeliyen! Bir kaç manzaıa • 
sı. .. Bunları okuyup okuyup. 
cGeçmiş zaman olur ki hayall clhan 

' değerl• 
Diye hayıflanınızl 

Osman Cemal Kaygılı 

se bu perdenin arkasında basit bir köy- F eriden in dudaklarının kenarın • tabii çılgına döndüm. Hemen o gün 
lü kadının rol aldığı, bir yığın et ve si- da acı bir tebessüm kıvrıldı: bavullarımı hazırladım. Akf8.01 üzerl 
nir mücadelesinden mürekkep iğrenç - Hak vermekten ne çıkari Ke~ki Sırrı Nihat geldi. Ona bir şey söyleme
bir vak'a cereyan etmişti. Benim o ka- hak verecek bir vaziyet olmasaydı da diğim için müthiş ~aşırdı. Kendisine 
dar sevdiğim adam o kadının önünde seni yuvana karşı avdete ikna için bu- vaziyeti anlattım. Mlıteessir oldu. Bak
küçülebildiği kadar küçülmüş hasta Iacağım sebeplerde böyle güçlüğe uğ- tım beraber gelmek arzusu gösteriyor. 
bir insandı. ZavaUı, isterik bir köylü ramasaydım. Zaten aldığım haberle a.sabım müthit 

Ve tam vaziyet bu tekildelgünlerde duyduğum sevgi günler geç· kadının kucağında bir kaç gün daha -Demek beni ikna etmeyi düşü • bozulmuştu. Aklım yalnız beni uzak-
iken sevdiği kadın aelince aene tikçe farluncia olmadan İstihaleye uğ- kalabilmek için, onu kaçtığı dağdan nüyordun ~ ta bekleyen sevgili hastamda idi. Bir 
durgun, soğuk bir adam oldu. Ta- ramıt hararetinden çok kaybetmişti. geri getirmek isteyecek kadar ruhu - Tabii ortada kurulmuş bir yuva taraftan o defteri okuyarale uğradığım 
bıt ben bunları gördükce onun ne de- ve babama yanıma gelmesini yazarken hastalanmış, benim temiz muhitime vardı. Biliyor musun o küçük Ayşeye ruhi buhran, bir taraftan babamın has
rnek istediğini anlıyamadığım için buh- met'udum kelimesini, söylediğim için girdikten sonra, hatta beni sevdiğini bile acıyorum. Sana çok alışmıştı. talık haberi beni büsbütün çılgına dön• 
randan buhrana düşüyordum. Çocu • bahtiyardım. Sana hayatıının sükune· bile söylediği sıralarda senelerden son- Seza doğrulmuştu. Gözleri ocakta dürmüştü. Trene yetişrnek için müthit 
ğunu da getirdi. Sevdiği kadın haata - tinden bahsederken duyduium sevinç ra dönen o kadının hasta kucağına oynaşan alevlere dalarak cevap verdi: bir telaş içinde bavullarımı acele ile 
nede öldü ve ondan sonra Sırrı Nihad geno bunu alSylemekten doiuyordu. tekrar düşecek kadar bayağıleşmiş bir - Ben de ona çok acıdım. Öyle de yerleştirirken Sırrı Nihat gelip te bera• 
değiştl. Gene bana yaklatmıya batla • Yoltea Sırn Nihatla geçirdiğim o mah- insan bütün bunlardan sonra, ölüme beni seviyordu kil. her gelmek için hazırlanmaya kalkınca 
dı. Nihayet ben de bir kadındım. Feci rem evUlik dakikalarında duyduğum mahkum bir hasta ile geçirdiği o çılgın Uzak bir hatırayı yeniden yaşamak içimde müthiş bir hiddet k.abardı. Hep 
bir surette ihmal edilmİf, ıururuma &evglnfn ne kadar hararetalzlettiğini hayvani aşk gecesini Icendi kalemi ile ister gibi gözlerini kısmıştı. bu hareketleri bana sahte gibi geliyor• 
açılan yaranın derinliğinden ne zaman· ve beni ko11annd.a aıkan, kocam olan ne heyecanla çizdiğini gördükten son· - Zavallı yavrucak, sanki ben ge· du. İçin için köpürüyor, en felaketli 
danberi ıztırab çekmiştim. Şimdi bil • bu adamın acaba o çılgın gibi sevdi • ra onunla nasıl yaşayabilirdim. Hele lirken her şeyi hissetti. Evden bir ak- zamanımda bile beni sahte tavırlar ala
tün bunları bana çektiren adam g8zle- ğ:fm mi olduğunu soracak kadar değişti bu son vak,a, bu son vak'a yok mu?. şam üzeri ayrıldım. Ayşe son dakikaya rak aldatmaya kalkıyom diye dü • 
rimin içine bakarak yalvarıyordu. In- ğimi hayretle farkediyordum. O zaman Her şeyi her şeyi bitirdi. Bende ona kadar ağlamadı. Fakat otomobile bi • şünüyordum. Kafam, öyle perişan ol
knr etmiyorum ki bundan memnun kendJ kendime verdiğim cevap şuydu: karşı ne varsa sildi, süpürdü. nerken ellerini önünde kavuşturmuş, muştu ki babamın hastalığına kadar 
oldum. Bu hiç ümid etmedi~lm de~l- «Onu seviyorum. fakat benden gizle- Ywnruklarım aıkarak boynunu Fe- karanlıkta öyle boynu bükük bir du • hep onu mes'ul görüyordum. Işte bu 
şikliğin, kendisini bir başka kadının d.l(ıl bir çok. şeylerin muhakkak oldu • rideye doğru uzatmıştı. Boğuk bir sesle ruşu vardı ki.. sırada Sırrı Nihai.: «Ben de hazırla na· 
büyüsünden, kurtarmak, bir ölü yü u • ğuna emin olduğum için kafam bu n • haykırır gibi söylendi: F eride içini çekti: yı m öyle ise .. )) diye, cevap ister gibi 
~·ıtmak için yapılan zoraki hareketler lam takılıyar ve bir türlü ona bütün - Içimdeki alev söndü, söndü di • - İkinci defa öksüz kaldı çocukca- karşıma dikilince birden'bire kendimi 
olduğunu düşünero4yecelk kadar ear- samimiyetirol yakla.şaınıyorum. yorum da sana hAl& inanmıyor musun? ğLz.. tutamadım. Gayri ihtiyari d udaklar ı m· 
hoştum. Kendimi kocamın kollarında Geniş bir nefes alarak durdu. Sonra lnan bana arttk aevmiyorum onu hiç, Birdenbire gözleri parladı ve Sezaya dan fırladı: 
bulduğumzaman düşündüğüm tek fey acı acı gülilmseyerek devam etti ı hiç amma... sordu: - Içeride yazıhanende bir de küçük 
şu oldu: - Sonunda ne oldu~ Her şeyi öğ- - Hakkın varl. -Asıl aniatmayı unuttuğun şeyler kahve rengi defterin var, onu da bera· 

< Nihayet istenmeyen biçare bir ka- rendim. Arkasında kocama nefret de- Feride bunu teakin etmek ister gibi var Seza. Sırrı Nihatla n<..sıl ayrıldınız? ber yanına almayı unutma doktor, de-
dın vaziyetinden kurtulmuştum .• ,,, ğfl tefkat ve acıma duyacaA'tmı sandı- genç kadının ellerini avuçlarına alarak Seza kayitsizce dudağını bükmüş • dim. 
Bu teselli ile kocamın benden sakladı- ğım bir çok gizli şeylerin bulunduğu söylemişti. Seza b&~mı onun omuzuna tü: Bunu derdemez doktor müthiş sa • 
ğı her şeyi unutarak mes'ut olmaya ça- siyah esrar pcrdeal kalktı. Işte 0 zaman dayayarak yorgun gözlerini kapadı: - Çok basit .. babamın ağır hasta rardı. Kapının önünde puruyordu. 
lı~tım. Fakat ne yalan söyliyeyim o ilk en bUyUk. perlpnlığa uğradım. meğer· -Artık hak veriyorsun değil mi? olduğunu bildiren telgrafını .almca (ArkasL var) 
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On ikinci kısım 

PERDESi Yazan: Efiın Zozula 'Rusçadan çeviren: A lnz 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhit t in Birgen 

Talat Paşanın en ziyade canını sıkan 
şey Ahmet Rızanın V ahdettine karşı 

gösterdiği sokulma arzusu idi 
Talat Paşa bana: " Çabuk Almanyaya git, ben de gelecegim orada şu senin 

cereyanları iyi tetkik et, bana malfımat topla. ,. demişti. 

Yolculuk devam ettiğı müddetçe bir sıl karar vermeli?. (Delikanlının yüzü, 
çokları başlarından geçen muhtelif şimdi de, on sene evvelki gibi gene ka
aşk maceralarını anlattılar. Kampartı - rarsızdı). Tereddüt etmiş: Kız, i~ı ye 
man arkadaşımız olan o da, bundan on sevimli bir kız. Delikanlı onun elini 
sene evvel, gene böyle bir tren yol - sıktığı zaman kız onun parmakıarını 
culuğu esnasında genç bir kızla nasıl okşamış .. Bunu yaparken de gülümse
tanıştığım anlattı. Bu vak'a şöyle ol - miş .. Acaba ne yapmalı?. 
muştu: O, o zamanlar ağır hareketli, - Gidelim, demi§, kız, uzun uzun 
mütereddit, kararsız bir adarnmış. (Bu- düşünecek ne var?. Bir hafta bizde ka· 
na kolayca inanılabilir. Çünkü o bu · lır, yoluna devam edersin!. 
gün de, fena bir mühendis olmayışma Nihayet güçbela kararını vermiş: 
rağmen, ağır hareketli, mütereddil ve - Gidelim, demiş. 
kararsız bir adamdır. Mesela vagon Bunu söyledikten sonra adeta can -
restoranda hesap görürken ve yahut }anmış. Trenden inip eve giderken m.· 
hamala para verirken başını önüne e- redeyse kızı öpüp kucaklıyacak bir ha
ğer, alt rludağını sarkıtır, gayet mühim le gemiş. Kız buna meydan vermcmhj .. 
bir mesele halledermiş gibi bir vaziyet Kız çocuğa tatlı tatlı bakmaktan geri 
takınırdı.) Delikanlı trene binrnek ü - durmamış. Eve gelmişler. Evde her 

- Yoksa paran mı yok} Almanya garb cephesinde mühim bir 1 miş olan Avusturyalıların istimdat • zere istasyona gitmiş. Peronun bir kö- şey kızın anlattığı gibi imi~. Kızın kar
Diye sordu. Ik i aylık bir İstirahat hareket yapmıştı: Hindenburgun, er- ı ları üzerine Fon Belovun kumandası ~sine bavulunu yerleştirmiş. Tren deşi hakıkaten çok iyi bir adammış. 

kafi paramın olduğunu söyledim. kanıharbiye reisliğine geçmesini mi.ite- altındaki yüz bin kişilik bir ordu ile biraz geciktiğı için epey beklemek icap Evde, kızın dediği gibi, büyilkmüş 
- Git, dedi, çabuk git. .. Ben de ge- ak ı b garb cephesinin takviyesi düş ii - İtalyanlara yapılan taarruzdur. Alman- etmiş. Bizim yolcumLJz da şöylece bir Delikalnı yı çok .iyi karşılamış la!'. O, 

-im. Sen git de şu senin cereyan - nülmüş olduğu için, bu cephenin kısal- lar bu kuvvetle mükemmel bir taarruz dolaşmağa çılonış. Perona döndüğü za- -.ncak şimdi, aradan on sene geçtikteı 
iyi tetkik et. Ben gelince seni bul- tılması kararlaştırılmıştı. Cephenin yaparak halyan cephesini yardılar ve man 18•19 yaşlarmda genç bır kızın sonra bunun farkındadır. Delikanlı bu 

· d 1 kendi bavulu üzerinde oturmakta ol - hallerden pek hoşlanmış .. Sarıltp kızın 
rum. Bana malumat topla... garba doğru çıkıntı teşkil eden kısmı- Kadorna nın or u arını büyük bir boz· • duğunu görmüş. Kız o kadar güzeı de - ellerini sıkmış. Gece odasına çekii.d:k-

Sonra o kalkıp gı't tı' Mı'tat Şu"kru·· nı gerı' çekerek daraltmak ve aynı za - guna ug~ rattılar. Fakat, Tı'roldakı' A • • · ğilmiş. Fakat yüzü canlı ve sempatik • ten sonra sabaha kadar gözüne uyku 
1 ı kaıdlgwımız zaman o 'kı' maııda cephe gerı'sı'nde bı'r kaç mu"s vusturva ordularına kumanda eden sa- .. h ya n z • na ı - " miş. Uzerinde beyaz bir bluz ve siya girmemiş. Fevkalade bir hadisenin ce. 

manasını sordum, daha doğru- tahkem mevki hattı vücuda getirmek - bık erkanıharbiye reisi Fon H öcendorf, bir eteklik varmış. Yani giyini~ı temiz reyanını beklemiş .. Tabii hiç bir fev · 
, benim anladığım manaları izah ede- ten ibaret olan bu karar m ucibince garb kendisine verilen ilerleme vazifedini \'e mütevazi imiş. Delikanlı kıza sor - kaladelik olmamış: Kız geceleyin deli· 

tek doğru olup olmadığını sordum. Be- cephesi harekatından «Hindenburg vaktinde yapamadığından ve Fransız- muş: kanlının odasına gelmemiş. Fakat ales-
Ili teyid etti ve bana b ir takım günlük hatları)) d iye zikredilen bu mevziler lar da halyanların imdadına kostukla- -Benim bavulumun üzerine niye o- sabah kapıdan seslenmiş: 

iselere aid hikayeler anlattı. Bu hi- hazırlanmı~ ve n ı 7 martında cephenin rından bu bozgundan intizarı ~Umkün turdunuz?. - Hey, bizim köylü, kalk bakalım! 
lerin çoğu sarayın etrafındaki ha- çıkıntı teşkil eden kısımları geri olan neticeler de elde edilemedi. Kız kalkmış .. Gülrneksizin, fakat ~en Çabuk, çabuk .. Sandal gezintisine çıka· 

teketiere aitti. Filan ve filimın neler çekilerek bundan bir orduluk bir tavurla özür dilemiş: cağız .. 
Bunun için, Almanlar bütün ümit· Otu d b I K h b I .. I" he d 

}'apt kl d 1 .. 1-_ı·kı . d kuvvet tasarruf edilerek cephe gerisine - r uysam avu unuz yenme - ız, em un arı soy uyor, m e V ı arın an, ne er soy coı erın en, lerini 918 senesi baharında yapacaklan d ' d · k b' 1 1 b h 1 ·ı k 
ahdettinin gösterdiği temayüllerden ihtiyata çekildi. Bu hareket yapılırken 1 ki 1 ya .. emış. yumuşa ır şey e, ga ı a av u ı e a-

\>esaireden bahseden bu hikayelerin a· de terkedilen Fransız toprakları taş taş taarruz ara sa adılar ve bu taarruzları Trenin gelmesi biraz daha gecikmiş .. pıya vuruyormuş .. Kapı açılınca, de -
._ büyük bir ihtimam ile hazırladılar. !J) 7 Kızla delikanlı konuşmağa başlamışlar. likaniıyı elinden yakalamış, koşa koşa 
~sındcı. Talat paşanın da, Mitat Şükrü üstünde durınıyacak derecede delik de- sonbaharı Rusyayd bolşevikliği de sok- Kız, rnektep tatilini geçirmek üzere ce- sandala gitmişler .. Tatlı, ılık bir sabah 
-.yinde en ziyade canlarını sıkan şey, \>ik tahrip edildiği ıçın Fransızların muş ve Rus ordusunu büsbütün inhi- nuba, evine gidiyormuş. Güzel San'at- güneşi ortalığı ısıtıyormuş. Her şey tat
Ahınet Rızanın Vahdettine karşı gös- taarruzları büsbütün müşkül bir vazi- Jale uğratmış olduğu için DIR taarruz- lar akademisinde okuyormuş. Delikan· lı ve güzelmış. Kız da, daha se\·'mli, 
ttrdig· i sokulma temayülleri idi. ye te sokulmuştu. Fransızlar, çarlıg~ ın 1 d h ı h I d lı da Rostof şehrine gı'dı'yonnus. Kız daha neşeli, daha canlı imiş .. Genı". ha-a arı a a ra lat azır anabiliyorlar ı. • 

1 
Unlara dair olan malumatları, on· düşmesi üzerine bozulan Rus cephe- teklif etmi'ş: reketlerle kürek çekrneğe başlamış .. 

!Qrı bilhassa rnüteessir etmişti. sine Almanların birdenbire yüklenip Henüz Brest - Litov!>k muahedesi - Gidip ıkınci me\'kide oturalım. Ü- Lflf arasında çocuğa sormuş: 
. - Siyaset, dedi; fena şey, bilhassa Rusyanın yeniden toplanması imkan- aktedilmeden, mart ortalarında Al • çünci.ı çekilmez. - Yüzrnek biliyor musun?. 
ıhtiraslı siyaset. larını büsbütün ortadan kaldırmaianna manlar, o muazzam taarruz hamleleri-l Delikanlı düşünceJ~e d~lmış: .. Şımdi bile, aradan on fene gcçm'ş ol-

Onunla bu hasbihali müteakıb, iki mani olmak üzere En nehri boyunda ne başinmış bulunuyorlardı. Askerlik - Nasıl olur? demış, bıletlerım. 1. u - masına rağmen, delikanlının yüzüne 
iGn sonra, ben de yorgun, hitap, bü- Aras ınıntakasında taarruzlnr yaptılar- tarihinin o zamana kadar görmüş ol - çüncü mevki bileti. bakınca yüzrnek b lmediğıne kc:ı t'iy • 
Ilin sinirleri gerilmif, hatta söyleme, sa da hiç bir şey elde edemiyerek püs- madığı büyük ve kanlı bir mücadele, K1z (tatlı bi; ca~i~lık ve eneıji He): yetle hükmetmek kabildir. 
d· 1 I G h · d flJ v · 'lkbah d -- Ne çıkar .. Gıdıp anlaşını:. - Bilm yor mu"un? .. Öyle İS(> bE>n 
ın erne ve an ama kabiliyetini kaybet~ kürtüldüler. Bu esnada Kerenski hü - arp cep esın e ·' o ın ı arın a K ' 1 1 1 b . - ı m ın e. seni batıravım da gör!. 
~iş bir sinir külçesi halinde Balkan kumeti de büyük bir gayretle yeniden yapı nn u Alman taarruzu ıle başlamış T"' im inle olacak, kondöktör le. Gi. Kız he m bunu soylem:~. h m d k,-
teninn - bugünkü ekspresin o zaman- kuvvet toplıyarak general Brosilofun ve ondan sonra, mütarekeye kadar hiç d·p gösterf-enize a!. ) ıfı: ı sağa sola sallamağa baş1amı~ .. Fa· 

ki adı • binerek doğru Berlin yolunu kumandasında tnarruzlma sevketmiş • durup dinlenmeksizin, kah bir taraftan, D e ı i ı{ an 1 ı- -------~------• kat çabucak bu 
tutuyordum. lerdi. Bu taarruz Avusturyayı biraz hır- kah öte taraftan tekrar edilen hücum- nın bu işi be('(>re- Yarmki nushamızda : hareketten vaz 
~arbin son safhalarına bir bakış palarnaya muvaffak olmakla beraber larla mütemadiyen devam edip git • miyeceğinı anlı . geçmiş. Çünkü 

Y Almanların müdahaleleri sayesinde miştir. (Arkası \'::tr) yabilmek için-a Cezaı·r Pazarı delikanlının deh . 
ukarda biraz izah etmiş olduğum -

"tchile, l917 baharındaki Rusya isya- Brosilof kat't olarak mağlup edilmiş - ---·~··· - ·~·- ·~· - · · ·- · · ~--- radan on sene şet ifade eden yü-
rı t · geçmiş olmasına zü kızı bile kor -
•ndan müttefikler hakkile istifade et· '· R A D~O w d' b' ın halyaniara yapı lan taarruz u lA' ragmen- şım ı ı- Çeviren: Faik Bercnıen kutmuş. tHo~; şim 

k ts ini. bilmem.i!~erdi. H~tta,. ııene yu- '!~ le onun yi.izi.ınc di bile çocuğa ba· 
arda ızah ettıgım vechıle, ımparator Bu hadiselerden sonra 9 17 senesi bakmak kfı(ıdir. -- kınca bunun doğ-
~eyhinde bulunan Alman demokrat - içinde en mühim askeri vak'a birbiri -B-.~U-9- _Ü_n_k_Ü __ . p;-O-g-;a_m__ - Şu halde ben gider konuşurum. ru olduğunu kolayca kestirebiliriz.) 
rının ve sosyalistlerinin Kaysere kar üzerine halyaniardan bir iki dayak ye- Kız gitmış. Konuşmuş .. Muvaffak ta Delikanlı kızın evinde lam bir hafta 

'' tev 'h tt' ki · k tl' ........................ ...................................... 25 - ~ubat - 937 - Perşembe olmuş. Elinde van '-'ana otu' rul"c"k ı' ki kalmış Kız on k d k k· cı e ı er: en uvve ı ten- İSTA~UL " " .. " • · · u en ı ar adaşlat·i'e ta· 
ıtler de bu siyasetten ileri geliyordu; ötıe ııe~riyatı: biletle geri dönmüş. nıştırmış. Delikanlı kızın peşinde adeta 

lfl:_ğer o tarihlerde Almanyada, işler de ı G• Rı• Pı• N 12.30: Plakla Türk musn:isi. 12.50: Hnvadiıı. - Yalnız dörder rublt! fark \'erme - bir meczup, bir divane gıbı dolaşıı mış. 
ıtıok · · ı· d b 1 1 d 13.05: Muhteııc pH\k neşriyatı. mız lazım. (Bizzat delikanlının '-'aptıg·ı bu te.s.bı'h 

rasının e ın e u unmu~ o ~ay ı, " 
atıl k l Akşam ne riyatı : Delikanlı şaşırmış: tamamen doi!rudur. O bazı anlat ında, 

ar, aristo rat arın ve militaristlerin 18.30: PHikla ctans muslkl'5i. ı9.30: Konfe- ~ 
~<~Ptıklarının aksine olarak, Rusyanın rans: Dr. İbrahim Zat! ıTıb bakımından Ra- - Benim param çıkışmıyacak. Topu şimdi bile bir dıvaneyı andırıyor.) 
(!rnokratlarını ve sosyal-demokmtla _ Giren yere, Grip dlyestezi hakkında!. 20: Rıfat ve arkadaşları topu bir rublem var. O, bu bir hafta zarfında kı'l.l'l neler 

tı d. 1 tarafından Ti.irk musikisi ve halk şarkıları. -Zarar yok. Bende var. Ben veririm. konuştuğunu, saatterin nasıl farkına 
b llı tutarlar, Rusya ile aıılaşırlar, ça- nezle, ba, ve ., 20.30: Ömer Rıza tarafından arabca söy - -Hayır olmaz!. Hem ne münasebct!. varmadan geçtiğıni, fırsat buldukçn kı· 
...,ukca sulh yaparlar ve bu suretle, hem ag" rtlart girmez. lev. 20.45: Safiye ve arkadaşları tarafından Kız sevimli ve samimidir. Candan 11 · 1 t • k .. 
" us d b 1 'kl'k h b b Türk muslkisi ve halk şarkıları. Saat ayarı. zın e enni nası tut ugunu, ·ızın . yu-
cı) Ya a o şevı ı zu uruna se e 21.15: Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa ha _ söylediği bir sözle meseleyi halleder: zi:inü çocuğun yüzüne yaklaştmır<..k ve 

trıı:ız, hem de Asyada Rusyayı Al - GRı• Pı• N berlerl. 22.35: Plfıkla sololar, opera ve operet - Aldırma canım~!. gözlerini kırpışt1rarak: 
~anya ve müttefikleri için yardımcı ı parçaları. Kız gitmiş; paraları vermiş. Az son· «Ne oluyorsun, küçük bebek '? dediğ;-
1ır kuvvet haline getirirlerdi.>> d:yor • HtmAPEŞ1'E ra da tren geldiği için girip yerieşmi~- ni, sonra da kahkahalarla nasıı gü!dü-
ilrdı. 1 ı7.30: Brahms'dan parçalar. ı 8.25 : Çigan ler .. Kız bu arada ekmek ve yiyecek ğünü hatırlamıyor b.le .. 

1 orkestrnSl. ı9 .30: opera. 21.35: Plak neşriya-
Be b .. 1 • b" 1 b' · lA tedarık etmiş. Delikanlı gene sıkılm:ı· Delikanlı bir hafta sonra oradan ,"Y-

I) 
n u so7 erı, oy e ır sıya~et p a- tı. 24.5: Haberler. ·•-

ını Al d k 1 d k d f BUKRES ğa ve üzülmeğe başlamış .. Fakat kız o- rılmış. Kız onu .sldsyona kada!' gcç· r • 
tf· ınan em o rat arın an ço e a ı6: snıon orkestrası. ~~~20: PHik neşriyntı nu da yemeğe mecbur etmiş. O da ye - mış. Tren kalkaı ken kız mendil n. ~al 
ınlt-dim. Bu siyaset, h..zet pil' ıdnn (•mrkılnr). 18.55· Konser. 19.15: Senfont kon- İ 1 d b' · d d b tıakJ · ..- miş.. stasyon ar an ırın e o a ir Jamış. Bir defa da: 

t-n hikaye ettiğim askeri planın si- ser. 21.15: Plfık neşrlyntı. 22 45: Hnberler. bl ·ı · be · 1 -}';ı • ru esı e öte rı a maga gitm;ş .. ge · - «Bi:.it1R yaz!» demiş. 
'~ı kısnıı demek idi. Ru y<1da ihtilali PRAG "ı'kmı·ş .. az dal1a yolda kalıvormuş. L' - F" 1·- d · 'k ı k B' e11 17.45: Almanyadan nnkll. 19 25: Salon ha- ... " .ı:.. aA<~t eı ı ·an ı ·1za ya:mıdm'~· u-

ı evvel demokratlar, yani oktobrist - 1 1 "' ı ı· d ~ 1 b 1 k t b k · SoğUK a gtn 1g1n • vaları lkuartet). 20: Tiyatro. 21: Orkestra. ın e LUZ u a ı ren oyunca oşma- tün bu on sene zarfında bir s.ıtıı· bile 
ler :Yapmışlardı. Çok geçmeden bun - 22.20: den 23 e kadar: Caz havaıarı. ğa başlarnı~. Daradar kendini vagonun yazmamış .. 
,cı.r ipin ucunu sosyal-demokratlara ı dan mustarip bir viYANA içine atmış .. Seyahat devam ettiğı müd- -Neden mi?. 
ıt&pt d 16.5: Plak neşrlyatı. 1935: Şarkılar. 20.15: · 
d ır ılar. Tam o sırada Alrnanvada a ile yl ihyaka r tesi- Komedi. 22.20: Dans havaıarı. detçe konuşmaları epey ilerlemiş. Ade- (Bunun neden olduğunu kendısinin 
\>a deınokrasi hareketi kuvvetle;ımiş t • · VARŞOVA ta ahbap olmuşlar. Kız, yaz tatılini ge· de bilmediğini anlamak iç:n una ~lıyle .. 
b e dt-vletin siyasi idaresini eline almış rile iyilef 1 rm1ştir. 17.15: Kuartet. 19: Varso•· .:ıın değişik çirmek üzere karoeşinin yanın3 gidi · Bir göz atmak kafidir.) 
t ~lunsaydı belki böyle bir siyasete im- progrnm. 19.46: Operet havaını 21: Konser. yormuş. Evleri büyükmüş .. Müteaddit - O ~imdi nerede, biliyor mu:,unuz? 
llq GRı•Pı•N 21.45: Orkestrn. 23: Dans pH'tkları. odaları varmıc:, K M .. tı olurdu. fakat, Almanyada ve A • yar 1 n k i p r 0 gr.., m -s O, bunu bıliyordu. ız oskowıda 
.. us• 7 c Kız ateş gibi, civa gibi bir s.eymiş. ·ın· M'n1a m Avrıca bir su" ı'ı J • 
t .. k •Urya - Macaristandn böyle bir ha-' 26 - Subat - 93 - uma ı ış. ı < r ı~.. ~ ı lıC ıç-
" iSTANBUL Mütemadiyen gülüyor, konuşuyor, şa- timai vazifeleri varını~. Onu herke-; se-

t11 et zuhur etmesi değil, ancak harb ı ötıe neşriyatı : kalaşıyormuş. Delikanlı gözuci!e kıza ver ve hürmet edermiş. Delikanlı ara-
di~a~ı~da aristokrasi ve militarizm ken ı Da i ma yantntzda 12.30: PH'lkla Türk musikisi. 12.50: Havadis. bakiıkça onun bu enerjisine, kendine sıra ona rastladığı zaman k•zın gene es· 
l t>tını kolay müdafaa edebildikJeri için b UlUnUrSa kend ini·· 13.05: Muhtellf plük neşrlyatı. has bu canlılığına adeta meftun olu · b } Du ta k 

1 
Ak'<a m n~iyatı: kisi gi i şen, sevim i 've canlı olduğu-

lc:ı .le uvvet er muvaffak olanındı - • • " k 18.30: Plakla dans muslkisi. 19.30: Spor mu- yormuş. Kız, ansızın, şu tekiifte bulun- nu görür. içi gıdermı~. 
'Üt; .. Bunun için Rusya tarafında işler ı Zl g r lpe, sogu al- ı::ahabelerl: Eşref Şefik. 20: Vedia Rızn ve muş: Delikanlı, h 'ç te kend :sınc lıfıc; ol • 
~ Uncenıede kaldı ve uı.:ayıp gi~erck gtnhğlna, nezleye arkndaşlrı.rı tarafından Türk musikisi ve - Bana misafir oları:ık gelsene!. Se- ınıyan bir canlılıkla ~ 
<lYet k 1. ) k halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza tarafından ni kardeşirole tarı•ıjtırırım. Kardesim N { k d d • 

~·ttiğini ıyı·l·ledt'~kzaman arın ·aybolup karşa sigorta •tmlt 1 adrabıca tsöylerv.d20.4T5: .. ekernal 'Kk.A.imll ve arka- çok iyidir. Evimiz müsaittir. Bir kaç - t.• en es ız ı. i~·e ilave eW, hal-
Lı . gor u . 1 aş arı arn ın an ur musı -ıs ve halk şar- .. .. .. . . . . 

1 
buki ben ... 

fllhdenb E k- h b' R . . olursunuz. ~ kıları. Sab.t fıyarı. 21.15: Orke.~tra. 22.15: A - gununu bızde geçırırsın.. o, k~ndisinin ne olduğundan balı -
Ru ur~ . Ar am ar 1~8 21SI ı l jans ve borsa haberleri. 22.35 : Plakla sololar, Delikanlı için, gene, halli müşkül setme~ • olurdu. Gülü tal'ife ne ha-

syada Jhtılal zuhur ett ı ği •ırada '•••••••••••••ri opera ve operet parçaları. ! güç bir d• va ba.§ aösterınif: Bu ife ııa- cet?. 
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(Ertuğrul faciasına ·karıŞan aşk macerası) 

r cızan , A. R. 

SON POSTA 

Muzika " Ey Gaziler ! " havasını çalarken, Ertuğrul 
etrafını kaplıyan, kayıkların, mavnalann arasından 

süzülerek Tersanenin klavuz istimhatlarını takip 
etmiş, Beşiktaş önlerine doğru ilerlemiŞti 

Yazan : Cellil Cengiz 

Tanzer sahiden ölmemişse Samanı 
Hasan paşa, epeyce yaşlı olmasına tan cem borusu) çalmıştı. Geminin 

jağmen, genç ve dinç bir bahriye zabi- tam elli üç zabiti güvertede toplanmış· 
bütün düşünceleri altüst olacaktı 

li gibi merdiveni tam bir çeviklikle çık- tı. Ben ona yardım edemem. Biz işledikçe neş'em artıyor. Bundan sonral Gudeanın kızı haykırdı: 
mış .. lombar ağzına gelir gelmez dura- Hasan Paşa, salondan çıkmış, ağır Suzlular, hortlıyan insanlara taşla öl- karanlıkta oturmıyacağım. -Hemen emret, baba! Sama gel 
rak, evvela, ümera ve zabitana. sonra ağır bu zabit kitlesine doğru ilerlemiş· dürürüz. Bu sırada içeriye giren prensesin sin buraya.. ve bu göze 
aa. efrada selam vermişti. ti... Gözlerini tekrar armalara ve kap- Diye cevap vermişti. Göze görün • zenci cariyeai, saxayın altkatında olup adamın istediği ilacı versin. 

Şu anda, Bozcandal ının dudakların- tan köprüsüne gezdirdikten sonra· meyen adam bu yüzden çok müteessir bitenleri telAşla aniatmağa başladı: Gudea emir verdi.. Cam o 
aa bir tebessüm belirmiş.. -Beyler, efendileri.. • olmuş, hiddetlenmiş ve her gece Sa- - Sama odasında cinlerle boğuşu • çıktı .. Samayı çağırmak üzere 

Geminin armalarına, ve kaptan Demişti ... O tarihte, (nutuk) deni- mayı tazyik ve tehdit etmeğe başlamış- yormuş, imdat diye bağırmış... altkatına indi. 
~öprüsüne heyecanla göz iezdirmiş.. len şeyler pek az söylendiği için, her· tı. .. .. .. - Nöbetçilerimin ucu sivri kargıla- Nöbetçiler korkudan hala 
per in derin içini çekerek: kes, bahri ye nazırının söyliyeceği şey- Sa ma duşunuyordu: Tanzer acaba rı cinleri püskürtrneğe yetmiyor mu~ solumadan, kıpırdamadan 

-Koca Ertuğrul... lere, (canıgönülden) kulak vermişti. yaşıyor muydu~ Tanzer sahiden öl • - Kapının önünde dolaşan nöbet- dı. Sama yatağından kalkmış, gıyın 
Demişti ..• Ve, bu sözlerle de, bir za- Bozcaadalı, sözlerine, şöylece de - memişse, Samanın bütün işleri, bütün çiler koştular .• fakat, cinler hepsini ye- miş, beline hançerini takmıştı. 

inanlar süvarilik ettiği bu gemideki acı vnm etmişti: düşünceleri altüst olacaktı. re serdi. Hiç kimse başını kaldırarnı • yu görünce hayretle kaşlarını 
:Ve tatlı hatıralarını tazelediğini hisset• -Bugün şu gemide geçirdiğim beş Sama 0 s~~ah gözlerini açtığı zaman yor .. göze görünmeyen bir yumruk - Sen nöbetçilerden cessurmuş 
tirmişti. on çJalcikalık zaman, bana gençlik ha- her şeyden once gene göze görünme - darbesi, herkesi yere çarpıyor. sun, Camol Nasıl gelebildin buraya~ 

Ağır adımlarla ,asker saflan arasın· yatımı hatırlattı .•. Size herşeyden evvel yen firari mahkumun sesini işitti: Gudea şaşkın şaşkın Camonun yü • Camo dudaklarının ucule 
aan geçmiş .. askeri teftiş etmişti. Ve şunu söyleyim ki; bu gemi, çok u • «- Tanzeri buldum .. onu yattığı züne bakarken, kralın kızı ayağa kalk- - Gudea çağırıyor seni. 
~onrd, doğruca salona 'itmişti. ğurlu bir gemidir. Ben, bu gemide mezar~an ~~rtaracağım ve Tunçayla tı: · birlikte çıkalım yukarıya .. 

Kumandan Osman bey, kayınpede· süvarİ bulun<tuğum müddet zarfın _ evlendırecegım.ıı , - Ulu mabut bizi ve Samayı cin- Yerde yatan nöbetçilerin sırt 
rlne çok büyük hürmet göstermişti. da, daima muvaffakiyetti seferler Sama bu sözleri işitince beyninde lerden korusun, baba! Haydi gel yal- atladılar .. yukarıya çıktılar. 
ıJu da, sebebsiz değildi. Çünkü, son yaptım... Hatta bir defa da, bir düş- bir uğultu duydu: varalım birlikte seninle 1 Sumer sarayında o güne kadar 
~Un lerde gene bir takım dedikodu tel- man gemisini baştan karaya mecbur - Ne diyorsun?, • diye bağırdı • Baba, kız odanın köşesine çekildi- garip bir hadiseye rastlanmamıştı. 
falları: etmek suretile, oca'mıza bir ~eref Tunçayda mı yaşıyor? ler •. Tan rı ya yalvarmağa başladılar: ten Su merliler ( cinler) e inanmadık 

- Osman bey, bir taraftan aile ha- de kazandırdım ... Bu geminin bir ku- Göze görün mi yen insan sesi cevap - Ulu tanrı 1 Ülkemize uzun yıllar- ları için, onlardan korkmazlardı. 
ı,ratından kurtulduğuna memnun .. di- suru vardır. Çok yalpa yapar. Fakat, verdi: danberi cin ayağı basmamıştı. Sen bi- Arkası var) 
ğey taraftan da göz göre göre ölüme dü•e! düşmez,. derhal kalkar •.. Onun « - Evet .. o da yaşıyor. Fakat, ne zi ve adamlarımızı taciz eden bu mah· 
•tıldığından da müteessir ... Zavallı a- için, kat'iyen korkusuzdur... Vakia yazık ki, ikisinin gözleri görmüyor.» lukları yurdumuzdan uzaklaştır! Ve 

TAKVIM 
Bam. bu iki his arasında bucalayıp du· makinesi biraz zayıftır. Fa:kat, arma Bu ses birdenbire kesilmişti. bizi onlaTın fenalıkİarından koru! 
ıuyor .. bunun için de kayınpederinin donanıını kuvvetlidir. Onun :için bu Sama yatağından fırlayıp kalkmak Zenci hizmetçi oda kapısı önünde 
\YÜZÜnÜ görmek istemiyor. gemin~n makinesindin ~iyade, yel • istedi. kalkamadı. Kuvvetli bir el, bo- duruyordu .. zenci kadın birdenbire 

Diye çıkan bir dedikoduyu, her tara- kenlerinden istifade edilebilir .•. He- ğazına sarılmı' gibi, Samayı tazyike müthiş bir sarsıntıya uğradı .. Gudea 
fa neşretmişlerdi. piniz bilirsiniz ki; Türk yelkenciliği, başlamıştı. ellerini göğsüne kavuşturmuştu .. Kı-

Halbuki. o anda Osman beyin çeh- Türk gemiciliği, tarihimize büyük şe- Sama: zınıp önünde duruyordu. 
resinde en küçiik bir endişe ve ıztırab refler temin etmiştir. En büyük deniz - Cankurtaran yok mu) boğulu • Camonun korkak bir sesle bağırma-
eseri mevcud değildi. Hatta Bozcaada- kahramanlarımız, bütün 0 şerefleri, yorum.. ğa başlaması genç kızın asabını boz-
li, salonda kahvesini içerken; geminin yelkenleri say4sinde ihraz eylem işler- Diye haykırmak istedi.. ağzını aça· muştu. Zenci hizmetçi: 
yüksek rütbeli ümerası içinde pamadı· dir. Cenabıhakkan temenni ederim madı. -İşte, cinler benim de enseme müt-
na büyük bir iltifat göstererek: ki, sizler de o kahramanların evlatları Yavaşça dudaklarının arasından iki hiş bir yumruk indirdiler .. 

- Böyle şerefli bir vazifeyi deruhte olduğunuzu ispat ve bu şerefli vazife yi üç kelime işitildi:· Diyerek derhal yere eğilmişti. 
~tiğiniz için, ne kadar bahtiyarsmız ... muvaffakiyetle ikmal edersiniz. He • -Ne istiyorsun benden} Gudeanın kızı: 
Genç olup la aranızda bulunamadığı- men Allah, ydkenlerinizi boradan.. «- Tunçay için sakladığın göz ila- - Tanrım ... 
ttıa, cidden müteessifim. kıçınızı karadan esirgesin.. inşallah, cını almağa geldim. Onu bana vermez- Diye bağırdı .. sözünü tamamiaya • 

Demi~ti ... Osman Bey de, bu ~ere- salimen gider, salimen dönersiniz... sen, boğacağım seni 1» madı. Yılan ıslığına benzeyen bir ses 
fin büyüklüğünü takdir ettiğini gös- Bocaadalının bu nutkunu; elli üç Sama yatağın içinde debreniyordu. işitti: 

ŞUBAT 

Rumt sene 
25 Arabt sene 

1863 185G -ŞUBAT Resmi Kasım 
12 1\}37 110 

PERŞEMBE 

Zilhicce 
13 

teren bir sevinçle: zabitin çiğerlerinden taşan - Onu ben çoktan yere vurup dök- - Sussss ..• 
- Paşa efendimiz, hazretleril. Bize - Inşallah... müştüm. dedi. Gudea şaşırdı .. mütemadiyen 

KAYIB : Hayrebolu nüfus dalresinden 
ma • dJ~ıffi nÜfUS tezkeresını kaybettfm, V"Yıfıdi:JII 

çıkartacaQındau eskisinin hükmü yok • 
bu şerefli vazifeyi tevdi buyurduğu- Sesleri takip etmişti ... Sonra, gemi· Tanzerin yeğeni Samanın boğazına butlardan yardım dileniyordu. 
nuzdan dolayı, gerek bendeniz ve gerek nin imamı, (Şileli Hafız Ali efendi) sarılmıştı. Odanın içinde birdenbire şöyle bir tur. 
bütün arkadaşlarım; bizzat, zatıdevle- ortaya çıkmış .. gür ve tannan sesile <c- Boğacağım seni .. haydi, yalan ses yükseldi: 

(805) 
Kadlrga Talcbc Yurdundan 

All Tekcan 
tinize minnettarız. Inşallah, aayeişa • okuduğu (selamet duası) ile, bu mera söyleme bana! Biri yılanların koynun- ((-Beni dinle Gudea .. ve korkmal 
h~n~~e ve sayei devletinizde, vazife _ eime hitam vermişti. da, diğeri mezarının içinde inleyen iki Ben, Elamların korktuğu cinlerden de-
mızı ıfa eder de, tekrar hakipayİnize Müzika; bahtsız insanı ölüınden kurtaracağım. ği li m. Ben, Tanzerin yeğeniyim. Bana Nöbet cl 

Eczaneler yüz sürmek ~erefine nail oluruz. ( Eygazilerl. .••.. ) Onları tekrar dünyaya kavuşturaca • zarar vermiyenlere, zararı m dok~mı· 
Diye cevap vermişti. Havasını çalmaya başlamıştı. Bu ha- ğım. Söyle bana: Sihirli göz ilacını ne- yacak. ı> Bu &-ece nöbetcl olan eczaneler 'onlar -

~ zaman, Bozcandalı Hasan Paşa, vanın fıraklı nağmeleri baı::lar başla - reye s,akladın.n Gudea odanın boşluğuna başını çe- dır: 
- k ]k Y istanbul cihetindekiler: 

a:aga a m ış.. tevekkül ve mutekit maz; herkesin gözünde birer damla Samanın demir gibi sert bazula rı v:irdi: Aksarayda : (Şeref). Beyazıdda : (ASa-
bır t vırla cilerini açmış: yaş parlamıştı. ·· "b b' d ·· ·· G - Ben seni idama mahkum etmi~- dor). Fenerde : {Em1lyadl). Şehremint.n" sunger gı i ır an a porsumuştü. ırt- T 

- lrışallah ... Salimen avdetinizi Bozcaadalı, etrafına bir daha göz lagw ına sarılan bu kuvvetli ve göze go-·· tim. Neden ve nasıl kaçtın buradan~ de : {Hamdl). KaragümrUkte : (Suad)· 
.. d. w d . . Samntyada : (Rıdvan>. Şehzadebaşmda: 

gor tigüm gün, hayatımın en mes'ut gez irmiş .. boğazında düğümleneİı ke- rünmeyen kolu bükmek kabil değildi. Ve adamlarıma nıçın sataşıyorsun? (İ. uaım. Eyüpte: <Arif Beşir>. Emlnö, 
günü olacaktır ... Arkadaşları güverte- limelerle, adeta hıçkırır gibi: k k nUnde : (Bensason). Kuçükpıı.zarda : 

I d k Sama bir aralık bağırmak fırsatını « - Kimsenin canını ya ma niye- (Hulılsl). Alemdnrda : (Sırrı Asım). Ba" 
Y.e top ayınız a, endilerine bir kaç - Allah se larnet versin... buldu: tinde değilim. Samadan, Tunçayın göz kırkoyünde : (İstipan>. 
söz söyleyim. Diye bag~ ırmıı::tı ... Lo m bar ag"' zında, 'l" · · B "]" d I o· k T -Nöbetçiler .. buraya koşunuzl Cin. l acını ıstıyorum. u ı acı on an a - Bcyotlu cihetindekiler: 

ıye mu abele etmişti. merdiven başında, ellerine sarılan ve d h' b' "d . İstlklfll caddesinde : <Kanzuk). Galata" 
L b ler sardı etrafımı... ma an ıç ır yere gı emem .. ve ıcap da : <İsmet). Takslmde ·. (Nlzamed ..... ,. 

om ar ağzındaki borazan: (Zabi- öpen damadının sırtını sıvamış .. artık d b ·· d h · · · h ...1 ....... - ·- · ... . . • . Diyerek yatağından başını kaldırdı. e erse u yuz en epınızı ra atsız e'ı'e- Kurtuluştn : <Necdet>. YenJ.şehlrde : 
· ·- -·-· -·- hiç bir söz söylemeye muktedir olama- d •· S d · · 1 k <Pnrutlakynn>. Bostnnlı•,.ı : (İtimad>· r--------- Fakat, ayag· a kalkama ı. cegım. aray an nıçın ve nası açtı· .... 

dan, merdivenlerden sür'atle inmeye w r B b' s Bcşlktal}tn : (All Rıza). 
Bir Doktorun 
Günlük 

b I .. b .
1 

•. gıma ge ınce: unu ıraz sonra ama· Boğaziçi ve Adalardıı: 
aş amıştı. Odaya koşuşan no etçı er, ~oze gö- dan öğrenebilirsinizi Haydi, hemen Üsküdarda : {İskclebaşı). Sanyerde : 

Perşembe (Nahit) istimbotu, Ertuğruldan ay- r~nmeyen ad~~ı-~ yumruklarıle birer Samaya emir veriniz .. benim kendisin- (Osman). Büyükadada : {Halk). Hey~ 
rılır ayrılmaz; (Hazırol) borusu çal- bırer kapının onunde yere yuvarlanı- den istediğimilacı bana versin.'> ·...;

1
;.;.;
1

d;.;;e;....;..: ..;..:.;;;;;.:,;~--------~ 
B Yor ve korkudan düştü~eri y~de s~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' mı ştı. ütün zabitler, derhal vazifeleri .ı 

başına dağılmışlardı. nip kalıyordu. 

(*) otlarandan 

Sarılık devam ediyor 
Bu garip hadiseyi Sumer kralın. a ha-ı 

Sarılık hastalığı vnk'aları şubat ayında K d 0 B _]- k 
d d uman an sman ey ile süvarİ her verdiklerı" zaman, Guuca ızıle ko-

:ı. evam ediyor. Gerçi büyük bir 1ht!Uit 
ve arıza gostermemektedir. Fakat her Ali Bey ve muavini Cem il Bey; kap • nuşuyordu: 
halde İstanbulda bu kndnr senedenberi tan köprüsüne çıkmışlardı. - Prens Hamodan ben de hoşlan-
bu derece çok sarılık hastalı~ görulme - Osman Bey, mamıştım. Babal O zaten soyumuza 
nılştir. Hastalık, sıkıntı ve Idrarda ko -
yu bir çay rengi, büyük abdestte de be- _ Hareket emrini veriniz. yabancı bir kralın oğludu~. Ondan bir 
yaz bir renk lle kı.'lldini gosteriyor. B.lZan D . t' Al" B d h l t 1 f çocuğumuz dünyaya gelırse, Elamlı 
ateş de yapmaktadır. sanlıkta dalmn in- emış ı... ı ey, er a e gra ın . . 
kıb:ız h:'ı.klmdlr. Her gün so~uk su lle prinç manivelasına yapışmış.. ileri mı olacak, Sumcrlı mı? 
1 vman yapmahd p hi . t k . k k' - Hakkın var, yavrum 1 Ben bunu 

ır. er ze dikkat et - gerı nere ·et ettırere , ma ıneye (ha- ı d'' .. . . ı b k' d f 1 • 
melldir. Ya~ıı şeyler çok zarar verır. Da- l) . . . . 1 uşunememıştım. sa et ı e o up gıt-
ha ziyade suUu yler, komı>ostoıar, y~ğ- zır o emı:ffi..!_ vermıştı. . B .. b h 
sız çorbalar, ptireler sarılı~ın perbiZin _ • tı yurdumuzdan... ugun a çeye çı-
d n sayılır. Artık, em"hler ve kumandalar, bir ·' kacak mıSJn ~ 
Karllsbad tozu lle Karahi ar mnden su- b.i.rini takip et:mişti ... Ertuğrulun kü • - Ben bahçeye üç gündür çıkıyo-11 ları başlıca. 11.\çlanndıı ndır. k b ------------·---1 çu acasından, borarn borarn duman- rum, baba! Sen görmüyor musun~ 

ı .. k , 
<•> Bu notinn kesip s:ıkl:ıyınız, yahut ar tu ter en; gemi demirini almış .. iki- - Görmez olur muyum~ Sırtını ve 

bır nlbüme ;rapıştırıp kolieksiyon yapınız. ~e a~rıla.n Jtöprünün açığına doğru a· göö-cünü güneşte ısıttıkça o kadar se-
Sıkıntı :z:ım:mınızda bu notlar bir doktor - - l r.-
g"fı imdadınıza yetişebilir. gır agır ı erlemişti. viniyorum ki.. 

(Arkası vıır) - Güneşin harareti damarlarıma 

Türk Hava Kurumu 

BUYüK PiY os u 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

5. cl ke,lde 11 1 Mart 1 1937 dedlr. 

BUyük ikramiye: O • liradır ... 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
• DIKKAT: 

Bilet alan herkes 7 1 Mart 1 937 gunu akşamına 
biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ••• 

ka d at 
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ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖINE KARŞI 

HOR OBiN 
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DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde : 

200 lll eoo metro lflk veren 

DA • 
1 MON 

fenerleri gelmiştir. 
~1 •t•k elmek Için yaln•z 

DA İM O N Pllleri 
ile 

DA İMON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N 

markuına dikkat ediniıız. 

Dört meşhur Doktor tarafından 

PUDRA ÜZERİNDE 
YAPILAN TEDKiKAT . NETiCESiNDE 

Şayanı hayret bir inkılab 
Dört büyük doktor, pudranın cild 

üzerindeki tesiri hakkmda yaptıklan 
fenni tedkikat hitama ermiştir. Muh· 
telif yatlarda 467 kadın üzerindeki 
tecriibeler neticesinde bazı pudralar • 
da clld üzerinde siyah benlerle leke -
ler husule cedren ve cildi tahrit eden 
ve mesamatı genişleten ufak taneler 
bulunduğu anlaflliJllftır. Halbuki To· 
kalon pudrası, bütün bu ufak tarıelcr
den tamamen muarra olduğu kemali 
hayretle görülmüştür. Tokalon pud • 
rası chavalandınlmış» olduğundan ca· :;;,- • 
zip bir hafiflik ve inceliktedir. M un ta zaman ve yeknasak bir halde cild üze
rinde yapışır ve cildi ince bir güzellik tahakasile kaplar. Ayni zamanda bu 
Tokaloo pudrası, hususi bir usul dairesinde pudrayı sekiz saat sabit tutaıs 
krema köpüğü ile k&n§tınlmış olduğu ndan, ne rüzgar. ne de yağmur, ne de 
terden kat'iyen müteessir olmaz ve te nin «Cini mat u sevimliliğin i hiç bir va• 
kit tatyir etmez. Hemen buziinden To kalon pudrasını tecriibe ve istimale bat 
laymız. Sıhhi bir surette kontrol edilmiş oJduğlından mutlak bir itimad te 
miD eder. 
-----------·----------------------------------------------

lstaubul Defterdarlığından: 

Dolmababçede eski btablıamire binasında saklı 512 
model fiat marka açık binek otomobili: 
Defterdarlık Merkez binası deposunda saklı iki 
adet elektrik motörü: 
Bayezit Askeri Tıbbiye mektebi binasının arka 
kısmında evvelce Şehzadebnşı şubesi olarak kullanılan 
mahalde mevcut büyük kıtada kullanılmış kasa : 

Muhammen bedel 
Lira 

100 

105 

200 

Yukanda cins ve bulunduklan yerler yazılı menkul eşya hiza• 
larındaki bedeller üz~rinden açık arttırma usulile ayrı ayrı satılacak· 
br. Isteklileriii ve tediye şeraitini öğrenmek İstiyenterin 4 1 3 1 937 
Perşembe günü saat on dörtte yüzde 7 ,S pey akçelerile Milli Em lik 
M6d6rli1pnde toplanan Komiayona ıelmeleri. "M.,. "913,. 

/ 
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Kullanmaktir. 

Güzel Yüz 
için ilk şart 

güzel diş 

GüZEL DiŞ 
Için lik ve en 
•••sh tart ta 

RADYOLiN 

• 
Mikroplan % J öldürfir, di§leri fırçanan giremediği yerlere 

kadar nüfuz: ederek temizler, parlahr, diş etlerini 
besler ve hastalanmalanna mlni olur. 

latanbul, Sultanhamam p f p 0 
Kebabcı kar,asınd• 

. . 

Paran1za 

PAZARI 

TARIH 

YALAN SÖYLEMEZ 

Vak'aları, oldul'tu gibi mütalea 
edebilmek için, üzerinden bl· 
raz zaman geçmelidir. Bunun 
gibi bir güzellik mustabzannın 
deg-erJnl animak için onun 
icadı üzerinden en aşa{tı bir 
kaQ yıl geçmiş bulunmalıdır. 

KREM PERTEY 

Dün ortaya ·atılan bir gnzellfk 
müstabzan olmadı~ için hak· 
kmdaki hüküm çoktan veril· 
miştir: O Cildin gıdası .. 
Cildin hayatı. 

-------·,----
Satlllk Traktör 

Dearing markalı yirmi beygir kuv· 
vetinde son sistem mazotıa Işiiyen 
ve gayet az kullanılmış bir traktör 
ayrıca yedek olartık gaz için bir de 
karburator, 15 numara traktör için bir 
pulluk ve yine Deertng marka sekiz 
ayak bir adet bioer ve ba~lar orak 
makinesi sablıkur. tatiyenler Kara· 
ng-açta Farrabiye caddesi No. 22 ye 
müracaat. 806 

Satılık Motör 
Mazotla müteharrik KILI MAKS 

marka ve 16 beygir kuvvetinde 
Dik değirmen motörü sabhktır. 

Talip! erin Gerede, Panayırcıoğlu 

Sadık'a müracaatlan. 

Operatar • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yollar• 

baatalıklan mUtehassısı. Köprübaşı 

~ EminOnU han Tel: 21915 ....1 
....... ·---···--------········ .. ··· .. ······· 
Son Post• Matbaa•• 
Neşriyat MüdUrO : Seliın Ragıp EMEÇ 

(
A.Ekrem UŞAKLIGlL 

SAHIPLERiı s. Ragıp EMEÇ 

Zahmetsiz ve Sağlam 
En Y O ksek Geliri 

AD p Z ARt 
( Bahçebapı 

Ban SI .!'!!lHan • 

ize Tem·n E 
Baakaoıa 

'' Kuponlu vadeli mevduat, 
servisine yat1ra a V 1 

er 100 rra 

ılda 6 lira fa·z alırsın z 
Faizlerin her aga isabet eden mikdarı 

kuponlar mukabiliJZde aybaşlarında ödenir 

~--- --

t.. 

,~ ,, 
-BU GUN·NE I<ADAR GUZE 

- TA si. c.POKER.PLAY.,TRA~ BıÇAia 
'iLE TRAt O I.O.lJ M i. - · •• 

KANZUK SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
DOknlmesini keser. Kepekleri ta · 
mamen giderir ve bOyOme kabili· 
yetini artırarnk saçiara yeniden 
hayat verir. Kokusu ltltif, kullanışı 
kolay bir saç eksiridır, 

Ingiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lste~bul 

Haricen kiıllanılır. Eaki ve yeni 

ROMATIZMA 
LUM8AGO 

&lY ATlK 
Sinir ve soğuk 

alganhğ1ndan Ileri 
gelen şiddetli 
ağr1lar1 .teskln 
ve lzale eder. 

ALF 
K re ma 

Her eczaneden 
araym1z. 

VAL 
Dünyada mevcut makinalardan en emniyetle 

kullanabileceğiniz y\ gane markadır. 

Satış y eri: 
Canıcan 'fıra:('t Evi . .:\hıhmudive caddesi 61 

GALATA· ISTANBUL 

Dr. A.K. KUTiEL 
Dr. HAFIZ CEMAL 

(Lokman Hekim) 

Karaköy, Topçular 33 
Dahiliye mütehassısı: Pazardan maadiJ> 

hergun (2 - 6) Divanyolu numara l04. eY te# 
lefonu 22398 - 21044 


