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Teşkilili Esasiyede değişiklik yap1ld1 
,. Meclis T eşkil3tı Esasİyede 1 · Hataydan ilk intrbalar 
yapılan tadil3tı ittifakla ve Ayyıldızlı 200,000 

lk I I k b 1 tt. hayrak hazırlandı a ış ar a a U e ı Son vaziyetten memnun olmıyan mahalli idare memur-

Şükrü Kayan1n Mühim beyanati 
"Atatürk, Türk İstik/alini kurlarmakla beşerigele 

büyük hizmet etti... Boyun eğmegi hilmigen 
bir milletiz... 18 milyon Türkün 1~ milyonu çiftçidir, 
llün Mecliste münakaşalar oldu, birçok hatipler söz aldı, Halil Menteşe, Recep 
Peker, General Refet te beyanatta bulundular. Şükrü Kaya hatipiere cevap verdi 
Ankara 5 (Hususi muhabirimiz ·ı ~ llere ve Türkiyeye bakmak kAfidir. 

den) - Meclis bugün sayılı mühım c Biz tarihi önümüze çekinmeden açabi· 
toplantılarından birıni daha yapmış • • li~ ve bakabiliriz. Zaten insanlık tarihi 
l r. Bugünkü toplantıda Başvekil İs • Türklerle başlamıştır. Türk olmasay • 
lıet İnönü ile 153 arkadaşının teşki • dı belki tarih te olmazdı. Ve muhak • 
!atı esasiye kanununun 2, 44, 47, 48, kak ki medeniyet te başlarnazdı. (Bı-a· 

ları hala Alevileri kışkırtmıya çalışıyorlar m üşahitler 
Lazkiy~y.e ilha~ e~il.en T~rk Bayır ve Bu~ak nahiye

lerının vazıyetını tetkık etmek üzere 15 Marta 
kadar Hatayda kalacaklar 

49, 50, 61, 74 ve 75 inci maddelerin!n vo sesleri, alk ar) 
d~ği.ştirilmesLne dair kanuıü teklifi Boyun eğmeyi hilmiyen Hataydan bir manza-;'; 
eorüşülmüş, muhtelif hatibler bu a • b" .1 . lskenderun, 1 (Hususr) -Hatay· memnuniyet uyandırmıştır. Bununı. 
t ada General Refet, Halil, Hakkı Kı1ıç, ~ ır mı fetız lılar son mes'ut anlaşmayı öylece ka- beraber, her yerde her vesilede efendl,t 
~üsnü kitapçı ve Şernseddin (Sıvas) İns~.nlık tarihinin ~a~l~ngıcın?nn bul etmiş ve sevinçle kar,ılamışlardır. liğini gösteren asil Türk, herhansi bi6 
'öz almışlardır. son gunlere kadar beşerıyetın fa~liyct Atatürk hükumetinin gösterdiği hassa- taşkınlığa mahal vermemif, nümaylf" 
. Celse açıbr'ken kürsüye çıkan Dahi • dalgaları arasında bu kadar derın ve siyet bura Türklerinde ziyadesile (Devamı S . . yf da) 
lıye Vekilı ve Parti Sekreteri Şükrü geni.ş hamleler e müessir olan Türkler, ıncı sa 8 

~.aya mühim izahat vermiştir. Vc:k.ll son asırlarda ve son devirlerde büyiik ( 
'ozıerine şöyle başlamışhr: tehlikeler geçirdi. Türkler coğrafya • " <ON POSTA ,, NIN SURIYE MEKTUPLARI ) 
Sayın arkadaşlar, dan kaldırılmak ve istikbali tarihten '" 
Baş~ Cu~uriyet Ha~ Parti~n~ sili~~ is~ndi. Biz ~rihe kaza ve ~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~J 

Unıu.mi Reis vekili büyük Başvekil İs· Dü.a Mediste mühim beyanatta kaderin bir neticesi nazarile bakma • ı• •ı H • e N 
rtletInönü olduğu halde Partinin meb· bulUlUlll Şükrü Kaya dığımız için tarihin böyle kaza ve ka. ngı tere arıcıye azırı 
Uslarından 15 3 arkadaşın imzasile ha-

1 
- derinden ve zarurl akıbetierinden ge-

tırıanan teşkilatı esasiye kanunu ta - • len hükıimetlerine dahi boyun iğmeği 2 
d:llerı huzurunuza sunulmuş bu1unu-l ~likılmşilyaern) bir m. ill.etiz. (Brav."' sesleri,. n umaralı Su rı· ye 
Yar. Bu tadilleri icab eden zaruretle-: .. 
t•n huzurunuzda arzetmeği büyük şef· i Bizim kanatımızce her mıllet kendı d •• • 
leri m bana vazife olarak verdiler. Bu: tarihini kendi yapar. Fena neticele::r u ş m an ı ı ı aA d • ı d e 
Ödev mi yaprna'k için rnüsaadenizi ri • her milletin ikendi kı:_surunun eseri ve n e ı ı 
Ca l'dl'ceğim. arnelinin cezasıdır. Eger bugün iyi ne-

Cumhuriyet Halk Partisinin pren • 1 ticeler görüyorsak onu da milletin 
Gip,er~. prograrnında vazılı bir surette t yaptığı ve başardığı iyi işlere atfet .. 
te.)b.t edilmiştir. Bu, cihanca rnalO.m • rnek zarurl olur. Tarihin neticesinin 
dur. Tatbikatı için de bugünkü Türk - General Refet Halil Menteş (Devamı tl inci sayfada) 

Belgrad da dün yapılan 
mühim konuşmalar 

, Rüştü Aras, Yugoslav Başbakanına ~ilino müli
katının neticelerini anlattı, resmi teblığ neşredildi 

Belgrad 5 (Hususi) - Dün Mila
fl odan ayrılan Türkiye Hariciye Veki
li Rüştü Aras, bu sabah Belgrada va· 
aıl oimuştur. 

Hariciye Müsteşarı ve nezareti yüi:· 
aek erkanı ile Türkiye elçisi Ali Hay
dıır, elçilik erkanı Küçük Antant ve 
Balkan Antantı elçileri Rüştü Arası 
istasyonda karşılarnışlardır. 

Türkiye Hariciye Vekili, Yugoslav 
saltanat naibi Prens Pol tarafından ka
bul olunmuş ve Başvekil Stoyadino· 
Viçle de iki defa görüşmüştür. Stoya
dinoviç Süştü Aras şerefine bir ziyafet 
':ernıiştir. Vekil, gece yemeğini elçi
lık dairesinde yemiştir. 

Rüştü Aras, gece Belgraddan ay· 
rılmıştır. 

Rüştü Aras'm beyanatı 
Rüştü Aras, Vreme gazetesinin 

ınuhabirine şu beyanatta bulunmuş
tur: 

<<Milanoda kont Ciano ile Türkiye 
~ . 

( Devamı 3 üncü sayfada) 

Rüştü Aras ile Yugoslav Bathakanı 
M. Stoyadinoviç yanyana 

Komünizm· 
aleyhtarı cepheye 

dahil oluyormuşuz! 
Bir taraftan bzınu yazan 
Fransız gazeteleri diger 
taraftan aramızda askeri 
bir ittifaktan bahsediyorlar 

1 Berlin S (A.A.) - Alman ajansına 
)>aristen bildiriliyor: 

P aris matbuatının bir kısmı, Türki -
yenin İtalya • Türkiye görüşmesinden 
,sonra, bir komünizm aleyhtarı cephe -

(Devamı 12 nci sayfada) 
1 

Suriye Hey' eti 
Parise gitti 

Hariciye .. ~-a~~rı " Bizde 
lsmet lnonunun tuttuğu 

yolu tutacağız, diyor 
Perşembe akşamı Toros ekspresi· 

le şehrimize gelen, Suriye Başvekili 
Cemil Merdan'ın riyaseti altındaki hey 
et ve azaları dün, öğleden evvel VaU 
Muhittin Üstündağı makamında ziya
ret etmişlerdir. 

(Devamı 12 lnel sayfada) 

Suriye gazelelerinde ehemmiyetle yer bulan garip 
bir iddia: Türkiye, Almanya ve !talya Arahistanı 

Jaksime karar vermisler 1 

Suriye gazetelerinin bir Fransız gazetesinde okuyup inanrv erdikleri , 
habere göre Arabistanın taksim şeklini gösterir harita 

Şam 2 şubat (Hususi muhabirimiz de tabiat fırtınası geçirdi; yüksek yer
yazıyor) - Cenevre ıkarariarı burada !ere büyük nL bette kar düştü, Berut .. 
sade siyast bir .fırtına koparınakla kal- la tren muvasalası kesildi ve hatta bu 
mamıştı . .ı() günlerde Şam, büyük bir 1 (Devanu 3 üncii sayfada) 
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r __ ~Ş_B_B_iR~_BABBBLIRi , ~ ANNA STEN ~---.. 
Kendi güzelliği ve san' atindeki harika sı ile 

BALALAY KA Şoförler Cemiyeti l 
intihabı 

Bu sefer sandıklar gezdiril
miyecek, belediye şube
lerinde bulundurulacak 

Otobüs işi 
halledildi 

Otobüsçüler belediyenin 
teklifini kabul ettiler, 

fakat fiatiara zam 
yaparnı yacaklar 

Istifa eden şeförler cemiyeti idare Belediye, otobüscülerden hasılatı 
hey'etine, yenisi bu sefer yeni usulle gayrisafiyenin yüzde onunu istemiş, 
seçilecektir. Ayın on beşinci p=t7.ar gÜ· otobüscüler buna itiraz etmişlerdi. Fa~ 
nü başlamak ve üç gün devam etmek kat belediye yüzde onu vermiyen oto
Üzere yapılacak seçim de, rey sandık la~ büscüleri seyrü seferden menetmeğe 
rı gezdirilmiyerek belediye müdürlük- karar vermiş olduğundan dün otobü::;
lerinde bulundurulacaktır., Bu suretle cüler belediyenin tebliğatını kabul et
her şoför muayyen saatlerde buralara mişler ve mesele de bu suretle kapan-
gelerek reyini istimal edecektir. mıştır. 

k Otobüs biletlerini esasen belediye 
Abbas Hilmi Paşa öşkU bastırmaktadır. Şimdi belediye 90 ku-

sanatoryom yapt!tyor ruşluk bir bilet koçanını yüz kuruşa o-
Belediyece Abbas Hilmi paşadan tobüscülere verecektir. Lakin otobüs

satın alınmasına karar verilen Çubuk- cüler bu bir kurustart dolayı müşteri
ludaki köşk Sanatoryom haline konu- den zam alamıyacaklardır. 
lacaktır. 

Aparliman kapısına bırakllan 
çocuk 

Dün Sirkecide Demirkapı civarın· 
da bir apartımanın kapısına beş aylık 
bir kız çocuğu bırakılmış, ağlamasını 
apartımanda oturanlar duymuşlar poli
se haber vermişlerdir. Çocuk derhal 
Darülacezeye gönderilmiştir. 

Çocuk esirgeme kurumunun 
bal os u 

Bir döviz 
Kaçakçılığı 
Davası 

Bundan 5 ay evvel Istanbul posta 
müdüriyeti Filistinde T elaviv'e gönde
rilmek üzere Galata postanesine veril
miş bir mektuptan şüphelenerek İstan
bul müddeiumumiliğine haber vermiş
ti. Mektubun arkasında mürsilin ad
resi olmak üzere (Galata posta kutu
su 1191. D. Balli) kelimeleri yazıl~ 

Çocuk Esirgeme Kurumu Istanbul mıştı. Cumhuriyet müddeiumumiliği
Merkezinin senelik balesunun bu sene nin delaletile mektubun açılması hak
de parlak bir şekilde olmasını temin i- kında mahkemeden karar alınmış ve 
çin memleketin yüksek sosyetesine mektup açılmıştır. Mektubun içinden 
mensup hayırsever bir çok bayan ve l 80 Ingiliz lirası çıkmıştır. 

Apartımanda 
esrarhane 

Bir adam kiraladığı dairede 
kadınlı erkekli esrar 

alemleri tertip ediyormuş 

Nurosmaniye apartımanının bir o
dasını Vahit isminde biri kiralamıs bu 

•' 
odada kadınlara ve erkeklere esrar içir-

Fransızca sözlü şayanı hayret filminde, lliks ve ihtışam sahneleri ve 
glizel çıgan dans ve şarkılart ile bu hafta 

SARAY Sinemasını 

her seansda baştan başa doldurtmakta ve takdirkarlarının alkışiarını 
toplamaktadır. Harpten evvelki Rusyada geçen bUyük bır aşk romanıı·· 

Bir aşk kadınının tarihçesi... İlAveten: FOX JURNAL son dünya 
' haberleri 1 -

Bugün SAKARYA Sinemasmda 
GörtHecek 2 bUyllk film! Pek zengin bir program! 

1 • AL Ç AKL 1 K (Frana•zca söziU) 
MlRJAM HOPKİNS - MERLE OBERON - JOEL Mc CREA 

gibi 3 büyük yıldız tarafından temail edilmi~ şe.heser bir kız mektebinde cereyao eden bir dram. 
bir iftira yüzünden yukua gelen felilcet. 

2·KERMES ECLENCELERI 
Kızılay tarl\fından çevrilen ve Taksim Bahçesinde yapılan bUtUn 

eğlenceleri tekmil teferruatile gösteren film. 

meğe ve esrar satmağa baslamıstır. 

Bunu haber alan zabıta mem~rları. ev
velki akşam burada arama yapmışlar, 
içeri girdikleri zaman Süleyman, Ha
san, Maide, Ahmet, Emine isminde bes 
kişiyi esrar içerken cürmü meşhud ha: 
linde yakalamışlardır. Odada bir çok 
esrar bulunmuştur. Ayrıca Hasanın 

üzerinde 1 O gram esrar, Maidenin Ü· 

zerinde de 45 gram esrar bulunmus
tur. Suçlular ihtisas mahkemesi müd~ 1 
deiumumil~ine ~~im eililmişkrilir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mahmutpaşa hamam1 kiraya 
verilecek 

Belediye, halkın hem temiz· ve hem 
de ucuz yıkanmasını temin için yeni 
tedbirler almaktadır. Belediye tarafın
dan satın alınan Mahmut pa~a harna
mı kiraya verilecektir. Belediye, başka
ca hamamlar da alacak, asr1 bir şekle 
koyduktan sonra halkın yıkanmasına 
tahsis edecektir. 

Denizyollara vapurlar1 tamir 
ediliyor 

Deniz yolları İdaresi vapurlarında 
yaz mevsiminin hululüne kadar esaslı 
tamir yapma kararı vermiştir. Bunun 
ıçin Erzurum, Ankara, Cumhutiyet, 
İnönü, Sakarya vapurları ile daha bir 
kaç gemi havuzlanmak üzere, Hahce 
çekilmiştir. Yaza kadar tamir ameliye
si ikmal edilecek ve yaz tarifesinde da
ha sık vapur seferleri ihdas edilecektir. 

1 Bugün T O R K· Sinemasın~a ~ 
2 büyük ve zengin film birden : 

Mevsimin muvarfakı_yetı, BETHOWEN'in glizel eseri olup 250 kişilik 
Berlin Operası orkestrasının iştirakile WİLLY .tdRGEL ve LlL DAGOVER 

. tarafından revkaHlde bir surette yarablan 

INCU SINFONI 
ve aeyin:ileri candan gtUdüren eğlenceli bir komedi operet 

BEKAR EVLILER 
MONA GOY A - PİZELLA ve GABAROCHE tarafından temsil edilen 

Fransızca sözlü film. 
BugUn saat 1 de tenzlllth Matine 

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

iZ M iR de 

FOTO HAMZA RÜSTEM baylardan mürekkep balo komitesi Bunun üzerine posta telgraf müdii
toplandığı ve 1 ::\/Mart/937 cumartesi riyeti tahkikata başlamış, bu tahkikatla 
ak~amı bu balonun T okatlivan salon- beraber posta telgraf müdür muavini 
larında verilmesine karar verilerek fa~ Fevzi, Galata postanesi gişe baş me
aliyeta başlanmıştır. muru Fahri, Galata memurlarından 

Niyazi, Ferdi ve Abdullahada işden el Cumhuriyet ve Açiksöz davasi . 
Arahaciiarm istedikleri çe}ttirilmiştir. Tahkik~t neticesinde Dün üçüncü ceza mahke'n1esinde 

Her çeşit fotoğraf malzemesi ve makınelerİnİn 

toptan ve perakende satış deposu 

Taşradan siparişler kabul edilir ve süratle yollamr. 
Adres: İzmir: Ba~duran Emirlerzade Arabacıların, kamyonlar hakkında mektubu postaya verenin kim olduğu Cumhuriyet gazetesi sahibi Yunus Na

yapmıf oldukları itiraz, Ticaret Oda- anlaşılamamış, fakat ismini yazdığı- di tarafından Açık Söz gazetesi sahibi 
11 tarafından tetkik edilmektedir. mız posta memurlarının bu işle vazi~ Etem lzzet, muharrirlerinden Niza

Arabacıların başlıca itirazları şu felerini ihmal veya suiistimal şeklinde mettin Nazif, ressamı Hakkı Edip a- ==== -- ----

noktalarda toplanmaktadır: bir alakaları tesbit edilerek tl aklarında leyhinde açılan hakaret davasının rü- İki yanma 
Hususi kamyon sahipleri, rnües- üçüncü ceza mahkemesinde dava açıl- yetine başlanmıştır. 

sesel.erınin mesaisi haricinde kamyon- mıştır. Dünkü celsede Yunus Nadinin a· 
ları bo~ kaldlğı zaman umumi nakliyat Dün asliye üçüncü ceza mahkeme- vukatları, Etem İzzet, Nizarnettin Na
i~leri yaptırmaktadır. Bunun önüne sinde duruşma yapılmış, suçluların hü· zif ve Hakkı Edip hazır bulunmuşlar· 
geçilmesi, hususi kamyonların yalnız viyetleri tesbit edildikten sonra dava- dır. Hüviyetle; tesbit olunduktan son
kendi işlerinde kullandırılmaları isten· nın döviz kaçakçılığına taalluk etmesi ra müştekinin ~tidası ve iddianame 
mektedir. tibarile mahkeme kendi salahiyeti ha- okunmuş ve suçlular isticvap edilmiş-

Bir de arabaların ve bu gibi kam- ricinde görerek 3070 numaralı kanun tir. Etem İzzet ve arkadaşları asıl ken~ 
yonların tahdidi arzu edilmektedir. mucibince duru~maları yapılmak üzere dilerinin hakarete uğradıklarını söyle-

Arabacılar ayni şekilde, Vilayete ve 9 uncu ihtisas mahkemesine gönderil- mişler ve bu hususta müddeiumumi
lktısat Vekaletine de birer müracaat mesi için dosyanın müddeiumumiliğe likte derdesti tetkik bir davaları oldu-
yapmışlardır. adesine karar verilmiştir. ğunu lieyan etmişlerdir. 

Mahkeme bu hususun sorulması i

Küçük Haberler 
Kız MuaJJim lUektebinde Müsamere 

Çapa Kız Muall!m Mektebi taratmdan pa
zar günü saat 14,30 da mektep salonlarında 
bir müsamere tertip edilmiştir. 

Ayni gün çiçek ve şapka sergisi de açıla
cak, talebe tarafından yapılan elbiseler can
h mankenler üzerinde gösterilecektir. 

Yük.'!ek Tedrisat 1\Iüdürünün Tetkikleri 
Yüksek Tedrisat Müdürü Cevat, dün ü

niversite işleri hakkında tetkik.ler yapmıştır. 

Kadıköy Askerlik Şubesine ÇatrJlıyor 
25. Al. 3. Bl. komutanlığından emekli ön 

,.Uzba.,ı Yusuf Ziyanın şubeye gelmesi veya 
bulundu~u yerini bildirmesi. 

Büyükderede l\leyva Satışlan 
Büyükdere Meyva Enstitüsünde fidan sa

b~larına devam edilmektedir. Satış büyük 
rağbet görmektedir. Bir ay icinde yirmi bin
den faz1a fidan satılmıştır. Üç, dört, b~ ya
şında lldan mevcudu kalmamıştır. Bir, 1ki 
yaşında muhtelif cins ve nev'i meyva fidanı 
kalmıştır. 

Bir 1\fektep Hadernesinin DensizliJi 
Hırkalserifte 19 uncu Ilk mektep hade

mesi Mustafa bir talebenin kulağını ~eker
ken baş muallim Makbule görmüş, ve kendi
sine bir daha böyle şey yapmamasını ihtar 
etmiştir. Bundan muğber olan Mustnfa saat 
21 kararlarında sarhoş bir halde mcktebe 
gelerek baıı mualllm odasına girmiş, bütün 
camları eline gecirdiği bir odunla kıı-dıktan 
sonra ksçmıştır. Suçlu polis tarafından aran-
maktndır. 

Çamur İsmaiJi Yaraladılar 
Aksarayda oturan toför çamur İsmail lle 

arkadaşı Necati dün Namık Kemal cadde
sinde bir lokantada yemek yerlerken arala
rında kavga çıkmış Necati ellne geçirdi~ 

destiyl İsmailln başında parçalamıştır. Ba
şından a~ surette yaralanan İsmail baygın 
bir halde Cerrahpaşa hastanesine kaldıı·ıı

mış suçlu yakalanmıştır. 
.. ..._...._ol&!ılıo .... ·-·-·-.... • ••• ...... - ....... ... _____ 
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çin müddeiumumiliğe tezkere yazıl
masına karar vermiş ve duruşma baş
ka bir güne bırakılmıştır. 
...... 1 . ............ ., ..... --ını.~•' .... ......... , ·----

h1oneuı Btltdıllfti 

$ehir Tiyatrosu 
Şehir 'flyatro1u . 

Tepebaşı 

dram kısmında 
6/2/937 

akşam saat 20.30 da 
BAHAR 

TEMIZLIGI 

Fransız tiyatro•u 
Operet kısmında 

. gtındüz saat 14 de 
çocuk tiyatrosu Doaenla Sel111a 

akşam saat 20.30 da 
AŞK MEKTEBI 

Yazan : Yusuf Zlya 
Besteliyen: Mublis Sabahattin 

Şehzadebaşı Turan 
tiyatrosunda 

Halk Opareti 
akşam saat w:BO da 

matine 14.30 da 
Zozo · Dalmas ve 
San'atkAr Naşit 

u-~ 

birlikte 
P~PIÇA 

matine talebeye tenziH\Uı 
Pı-ı.znr matine Eski hamam eski tas 

Pazar akşamı Enayiler 

ve 

Klasik Rus edebiyab 
Yazan : HASAN ALl 

Fiab: 30 lruru~ 

Maça Bızı 
(Roman) 

ALEKSANDR PUŞKiN'iN 
Yazan: HASN ALl 

Fia.tı: SO kuru1 

Sürp Ağoptaki 
Binalar da 
Beledigege geçiyor 

Belediyeye geçen Sürp Agop me· 
zarlığı~dan çıkan davadan dolayı Er-

meni Patrikhanesi 152 bin lira zarar 
tediyesine mahkum olmuştu. Bu taı 

minatın sulh yolu ile alınmasını Dahi

liye Vekaleti bildirmiştir. Belediye, 

152 bin liradan sarfınazar edecek, bu

na mukabil Sürp Agop arazisi üzerin

deki gazino ve dükkan binalarile ga· 
raj belediyeye geçecektir. 

Rumen vapuru kurtar1ld1 
Iğneada civarında karaya oturan 

Romanya bandıralı Karmen Silva var 

puru dün öğleden sonra gemi kurtar

ma şirketi, Saroz ve Alemdar gemileri 

Bir arnelenin yüzüne kezap' 
bir çocuğun üstüne de 

yemek tenceresi dökü,dü 

Limanda şamandırada bağlı bulu· 
nan İtalyan bandıralı Libuçika vapu-

rundan kezzap dolu sandıkları kayık· 
lara boşaltırken vincin indirdiği bir 

sandığın içindeki kezzap ·1işesinin man: 
tan açılmış ve dökülen kezzap tahliye 

arnelesinden Yusufun yüzüne ve gö-
züne rastgelerek ağır surette yarala· 
mıştır. Yaralı Beyoğlu Zükur hastane• 
s:ine kaldırılmıştır. * Beykozda oturan Halil karısi 
Hanife evde 6 yaşındaki Saim ile 4 ya• 

şındak.i kızı Neclayı bırakarak bakkala 
gitmiş, iki çocuk odada oynarlarken 

mangal üzerindeki yemek tenceresi 
devrilerek Saim vücudunun muhtelif 

yerlerinden yanmış, hastaneye kaldı· 
rılmıştır. 

--------------~----------
Muamele vergisi tetkikat1 
Sanayi birliği ·muamele vergisinde 

yapılacak tadilat etrafındaki tetkikata 

devam etmektedir. Dün, Beyoğlu ma• 
liye şubesindt: bu hususta bir toplantİ 

yapılmıştır. Toplantıda Sanayi Birliği 
umu,mi katibi Halit ile defterdar ve 

dört maliye müfettişi hazır bulunmuş· 
tur. 

vaaıtasile kurtarılmıştır. Dr. lhsan ISaimi ..__lııı.. 
TIFO AŞ SI Geminin hasan bi~yüktür. Karmen , 

Silva dün akşam üzeri tahlisiye gemi

lerinin yedeiinde Büyükdereye geti
rilmistir. Oradan da lstinye havuzuna , 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak i.çin tesiri kat'i, muan~ 
yeti pek em'ln taze aşıdır. Her ec. 
zanede bulunur. Kutusu 45 kuruştur 

tamir için çekilecektir. 
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MEMLEKET HABERLERi. 

Erzurum-Ağrı transityolu 1 

inşaatı devam ediyor 
~ğrada kısa zamanda bir çok yeni inşaat yapıldı, 
lltndi de bir un fabrikası ile bir hamam yaptınlıyor 

Somada evlenme 
müşkülatı 

Bir çok gençler düğüne 
sarfedecek paraları olma
dığı için evlenemiyorlar 

Hataydan ilk intibalar 

Ayyıldızlı 200,000 
bayrak hazırlandı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ilhak edilen Türk Bayır ve Bucağın 
kar tezahüratta bulunmamış ve netice· bir an evvel Cemiyeti Akvam kararil6 
yi kendine has o ezeli vakar, sükunet Sancağa geçmesini istemişlcrdir. 
ve gururla karşılamıştır. Yalnız şurası, Tevkif edilen Türkler hali serbest 
muhaklak olan bir nokta vardır ki, o bırakılmadı. 
da halk kararın tatbiki gününü dört Son hadiselerde tevkif edilmiş olan 

Soma (Hususi) - Kı-1 münasebe- gözle beklemektedir. Türkler hala serbest bırakılmamışln· 
tile düğünlerin çok olduğu mevsimde ( Aleviler ve Rum Ortodokslar dır. Bu masumların sayısı :;:; i bul-
bulunuyoruz. Kazada her hafta mutla-. Bu anlaşmadan Alevileıin pek cüz'i maktadır. Mesela, her türlü ihtilattan 
ka bir iki düğün yapılıyor. Fakat bu bir kısmı ile, sayıları pek az olan Rum memnun oldukları gibi, gündelik ihti
düğünlerde men'i israfat kanununun Ortodokslar memnun kalınam!şlardır. yaçları temin edilmemekte, kendilerine 
tatbik edilmediği görülüyor. Hediyeler, Sebe? ~e ken~i i~~aiları?a göre dil me· 1 şigara, yatak, yorgan, ve yakacak o
behiyeler, davullarla çarşılarda gezdiril- seles~dır. Yanı Turkçe~ın S.ancakta a· 

1 
dun ve kömür verilmemektedir. Mu

mekte, kadınların toplantılarında dahi na dıl olarak. kabul. edılme"ı ve Arap- t::ısarrıfın küstahlığı gittikçe artmakta
~~len ~ediyele~ teşhir edilerek herkese çaya yer \'erılmemış olmasıdır: /dır. Işin. bir garip noktası da şudur ki, 
aosterılmektedır. Ayrı~a, başta Sancak .~utasarrıfı, erkeklerı haksız yere hapiste inleyea 

Bu hal düğün yapacakları adeta ür- eski vezırlerden aslında Kmt ola~: b~ aileler, müşahit hey'etine mektuplar 
kütmekte, fakir halli olanlar evl.!nme- gün de Araplaşmış bulunan Husnu yollıyarak, yapılan zulüm ve işkence
Jetrini başka ay ve yıllara tehir etmekte- Barazi ki. (karısı, iki sene evvel lst~n· leri bizzat görrneğe davet etmişlerse 
dirler. Çünkü Somada evlenme böyle bulda Yıldızda t~p]anan ~eynelm~~ 1 de, mü~ahitler bu davete gitmemişler· 
hediyeler, behiyeler yüzünden çok pa· kadınlar kongre~ınd~. .~u:ıye hey etı dir. 
halıya mal olmakta, sarfı icab eden pa· reisliği yapan Türk kulturlu Hayat ha- Müşahit hey'eti, Sandler'den 

rayı tedarik edemiyenler bu parayı nımdır.) . . aldıkları bir telgraf Üzerine martın 15 i· 
toplayıncıya veya aarfına imkan bu • Ve Antakya kaymakamı ~~lrkdıdn~ı, ne kadar, burada kalacaldardır. Bayır 

AjTı valisi ve memurlar •ir aracia Orduevi önUn«le 
J Ağrı (Huausi) - Iran hududuna,ve ielih edilmittir. Belediye ve temiz-
00 kilometre uzaklıkta bir vilayet lik jflerine de çok ehemmiyet verilmek

Inerkezi olan Ağrının çehreai cumhuri- tedir. Villyet merkezindeki kültür da
)'~t hük.umetinin yarattığı eserlerle her iresi, ilk okul binası, Elifkir kazasın • 

Iuncıya kad l 1 . . h' t Arapla,mıs bir Kürt olan Abdu a ır, Bucağın vaziyetini tetkik edecekleri 
ar ev enme erını te ır e • b l k ·.. S ktak' d' ğer A 1 1 k 

mek ururetinde kalmaktadırlar u unma uzere, anca . ı ı • an a~ı ma tadır. 

tun biraz daha değişmektedir. Kasaba- da jandarma dairesi, Totak ilk okulu 1 
~.n her tarafında hummalı bir imar fa· ~eçen yd etaalı turette tlmir ettirilmif, zmitte tayinler 
''Yeti göze çarpmaktadır. Bir buçuk Diyadin kazaatnda da bir il.kmekteb lzmit (Hususi) - İzmit Muha.se· 
~ldanberi burada bulunan vali Bür- yaptmlmtfhr. Büyük bir un fabrikası bei Husueiye Müdurü Ra~it Balıkesir 
el n Teker çok çalı,maktadır. Şehrin ile asrt bir hamam da yapılmakt~dır. Muhasebei Husuaiye Müdürlüğüne, 
ev~ktrik tesisatı ikmal edilmiştir. Halk· Bun~arın in~a.atı da pek yakında bite • fzmit Husust Muhasebe Başkatibi Mus 

ı Ve orta okul inşaatı da bitiriimiş ve cektır. tafa E d · · d ') · 
orta okulda cumhuriyet btlyramında Ağrıda fimdiye kadar halk teh;r ya· I d' r en onun yerıne tayın e ı mış· 
tedris ta başlanmıştır. kınındiın geçen Gürçay ırmağında yı • er ır. 

Yc.-ni teşekkül eden Van yolu üze. kanmakta idi. Yeni hamamın bitmesi Her iki değerli memura yeni vazi • 
tlndeki Patnos kazasında bir htiku • ile şehrin büyük bir ihtiyacı aiderilmi~ Eelerinde muvaffakiyet dileriz. 

rap memurlar da 80n vazıyetten go- 200,000 bayrak hazırlandı. 
cunmuşlar, memnun olnıamışlardır. Hatay bayrağını kabul eden, benim· 
Bunlar Sancaktaki gayrimemnun Ale- seyen Hataylılar, tam 200,0QO tane 
vilerle, Rum Ortodoksları b~ anla~ma· b~yrak hazırlamışlardır. Hiç bir veç· 
yı kabul etmemek için teşvık etmışler hıle başka bir bayrak kabul etmeme· 
ve etmektedirler. ye ahdetmiş bulunmaktadırlar. * w Ata~~rkün,•w ~emsil hey' eti başkan• 

Bugün Sancakta Fransız hükumet lıgına gonderdıgı tebrik telgrafını, Ha-
otoritesi hemen hemen yok gibidir. taylılar, ilaveler halinde basarak etrafa 
Yukarıda işaret ettiğim Arap memur· dağıtmışlardır. 

ları da hükumetin elindeki polia ve Vahdet gazetesinin kapatılı•ı 
jandarma kuvvetlerini Alevi ve Rum Halebde çıkmakta olan Vahdet ga• 

Illet dairesi yapılmıştır. Burada bir de olacaktır. Erzurum istikametinde vila
tayyare şehidleri abidesi yap~ırıltnakta- yet hududundan itibaren trans:t yolu 
dı~. llarap Patnos yakında küçük bir inşaatı faaliyeti devam etmektedir. Kı~ı 
ınanıure haline girecektir. çok olan bu romtakada yolcular fçin 

Ortodoksları teşvik için kullanmakta· zetesinin kapatılmış olduğunu biliyor· 
79 değil, yedi kişi imiş dır. Hatta, ikincikanunun 28 inde biz- sunuı:. 23 ikincikanunda vukubular. 

İzmit (Hususi) - Kandırada bir zat Antakya kaymakamı ile Sancak hadiselerde, Vahdet gazetesi idareha

mandanın k.udurarak 79 kişiyi .strdı • 

ği haber verilmişti. Bu rakamda yan

lı~lık olduğu, kuduran mandanın 7H 
değil, 7 kişiyi ısırdığı anlaşılmıftır. 79 

Vilayet merkezi içinden geç,.n u - aynı tipte koruma evleri yaptırılmakta
~urrıi ;a~de .tamir edilmiştir. Ağrı şe· dır. Van yolu üzerinde hususi muhase
l ı~ler abıdesı etrafında yeni sübay ev- beye aid iki beton köprü ile Murat ır· 
etı Yaptırılmaktadır. Kasaba içinde su- mağına karı~n dere üzerindeki Bur • 
~.çok güzel bir kaynak asri bir çeşme cu Mansur köprüsü in~atı da b'tiril • rakamı Kandıradan buraya ~elen bir 

lıne getirilmiştir. mi,tir. telgraftaki yanlışlıktan doğmuştur. 
\~eled~e binası bu~nkü ve yarınki~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

' tıyaçları karşılıyacak şekilde tamir 

Burdurda hiç zab1ta 
vak'as1 olmuyor 

Burdur (Hususi) - Kudretli üç 
ı.tbıta amirine malik olan Burdurda 6 
ay<fanberi hiç bir zabıta vak'aaı kay
dedilmemiştir. Şehirde meyhane yok
tur. Buna rağmen bir çok büyük vi1a
~etlerden daha fazla rakı satılmakta· 
h ır. Fakat şehirde bir tek sar
" o.Juk vak'ası olmamaktadır. Zabıta 
a~irlerinden M. Ata, Harndi ve Niya-
ıı kas b .. kA · • · h a anın şu unetını ternın uttu -
SUnda muvaffakiyet göstermişlerdir. 
)• Burdur. 1000 küsur rakımlı bir yay
adır. Havası gayet sağlamdır. Öli.im 
"~ak'aları da gayet az görülür. 

karamanda Halkevi açılacak 
~Karaman (Hususi) Burada Halke· 
lr. açılması karflrlaşmıştır. Bu haber 
aıa gençleri arasında büyük sevinç 

~~andırmıstır. Halkevi için bir bina 
Jralanacaktır. 

Afyonda • 
yenı 

A 

as rı mezarlık 
Afyon (Hususi) - Afyonda yeni ı mezarlık için aynı planı kabul etmiş 

yapılan aari mezarlık çok muntazam bulunmaktadırlar. Asri mezarlık şehir-
olmuştur. Vali Durmuş Evrendiiek ile~ d 'k' k'l tre mesafededi C · · H" · T. k' en ı ı ı ome r. ena • belediye reısı useyın ırya ıoğıu bu . 

h 
'dd~ b' la·k .. t . I zeler belediyeye aıd cenaze otomobili us usta cı ı ır a a gos ermış er. 

bilhassa planın tan.ziminde. çok hassas ile doğrudan d~ğruya yeni mezarlı~a 
davranmışlardır. Cıvar şehırler de asri defnedilmektedır. 

mutasarrıfı maiyetindeki polislerle A- ı•esine de hücum edilmiş, camları ta~
levi dükkanlarını -anlaşmayı protes· lanmıştır. Bundan fena halfle ürken 
to etmek emelile-zorla kapattırmış. Vahdet sahil>i Nuri Genç de, Antakya 
lardır. Şurası da apaçık olarak mey- ya iltica etmiştir. Bundan böyle de ga 
dandadır ki, Alevilerin mühim bir kıs· zetesinin çıkması mü~küldür. 
mı hükı.imete aleyhtardır ve anlaşmayı * 
can ve gönülden alkışlamaktadır. Bu son hadiseler olurken, aklımf 

Ermenilere gelince Refik Halidin vaziyeti geldi. Onu d• 
Ermeniler bitaraf bir vaziyettedir- tahkik ettim. Öğrendim ki: Refik Ha

ler. Ve daha ziyade bugünkü rejime lit bu son muahedeyi gaye~ mükem 
sempati beslemekte, tema.yül göster-j mel kar§ılamış, Cumhuriyet :hüklıme· 
mektedirler. Bunun sebebı de gayet a- tinin gösterdiği muvaffakiyetİn hay· 
çıktır. Çünkü Türklerle arRlarındn dil ranı kalmıştır. Atatürk'ün eğilmez 
birliği ve kültür yakınlığı vardır. Ön- azmi ve dehası karşısında da hislerini 
celeri, Sancağın Türkiyeye kayıtsız ve coş.turan Refik Halit, Bazı ;ı'ürk gaze-o 
şartsız bağlanmasından propaganda tecılerle konuşurken: «Eğer demiş, 
tesirile korkan Ermeniler, bu son mu· Sancak, Fransa ile Türkiye arasınCia 
ahede ile endişelerinin yersiz olduğunu 

1 
bir ihtilaf çıkaracak olursa, ve bu da 

anlamış ve Türklere eskisinden daha bir harp doğurursa, akıbetim ne olur-
fazla yakınlaş~aya b~şlamışlardır. sa olsun hududu aşar ve ana vatanıma 

Hataylıları uzen bır nokta Jönerim ... >ı 

Son intıbaım şudur! Sancak Türk-
Hal~~azırda Hataylıları en çok üzen 

bir nokta Bayır ve Bucak nahiyelerinin 
vaziyetidir. Buraları Ankara itilafna- leri, muahede teferrüa.tının d~. bir al\ 
.Jlesinden on beş gün evvel General : evvel konuşulup ta~~ı~ mevkııne ka
Coronun keyfi bir emir ve kararile r.ulmasını can ve gonulden ve vakar 
Lazkiyeye ilhak edilmişti. Buradaki ve sükünetle beklemektedi .. !er. 

Türkler:"ı vaziyeti çok elimdir. ~00 kü 1 Enis Bülent 
sur Türk köyünde, yalnız 2 tane Türk 
mektebi vardır, burada Türkçe okumak 
ve yazmak meınnudur. Ve tam bir Silivri elektriğe hasret 
temsil siyaseti takip olunmaktadır. Bu- Silivri (Hususi)- Silivri lstanbulun 
ra Türkleri. müşahitlere verdikleri bir 

1 
bir mahallesi hükmündedir. Buna rağ• 

muhtıra ile. ~)~ J eylulünde J.azkiyeye men lstanbula bu kadar yakın olan bu 
== kaza merkezinde henüz elektrik yok· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tur, sinema ve tiyatro g~i b~ eğlence ii PAZAROLA HASAN BEY yeridemevcuddeğildir. 

-Yunan landa evlenmek mecbu-
ri c. kmış. 

• • DIYOR KI: 

- Bunun için bir kanun yapılı • 
yo mtq. 

- Acaba bu lüzumlu bir §ey mi -
dir? 

. Hasan Bey - Tab ı h.izumludu:. 
E\'lenmeın ş.er de C\' .ens,n er de e\'· 
lilenn hal.ni anlasınlar. 

Dursunbeyde arazi tahriri 
Dursunbey (Hususi) - Bir hazi • 

ran ] !I:JG tarihinde kazamızda fanlıye• 
te geçen tahriri arazi komisyonı,ı şim .. 
diye kadar 40 cüz'ü tarnın tahririni bl. 
tirmiştir. Kış olması dalayısile Gökço 
dağındaki faaliyet durdurulmuş, ka~ 
merkezinin tahririne başlamıştır. 

B:ga nahiye merkezlerine radyo 
Biga (1 :lu:msi) - Bedeli köy sandı· 

ğından verılerek şehrimize bağlı Kara• 
biga, Dimetoka ve Çanpazarı nahiye 

1 
m~r~ezieri için birer radyo aipari~ edil· 
mıştır. 
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Şehir Tiyatrosu hakkindaki 
görüş ve düşüncelerim 
Yazan: Halil Fahri Ozansog 

Çiğnediği çocuğun hayali 
delirtmişti 

Her ata sözü her zaman hakikati ak· 
.settiremez. Her eski hükmün bir aca ~ 
bası olabilir. MeselA iki karpuz bir kol
, tuğa sığmaz derlerse hemen inanma • 
ym. Usulünü bilince bazan dördünü 
bile bir koltuğa sığdırmak pekala 
mümkündür. Misali işte Şehir Tiyat • 
,rosu ... Bakın, ne yaptığını bilen ve da· 
ha ne yapacağını pek iyi tayin edebi· 
len kuvvetli b~ rejisörün himmetile 
,nasıl durmadan çalışıyor ve eser üs • 
,tüne eser çıkarıyor. Bu sahnede kla • 
sik, romantik, modem her nevi eserin 
temsili, her şeyden evvel bu metodlu 

va tınanı 
Suçlu, hakimiere 

sormayın, 

V ak'anm dehşeti hala üzerinden l 
gitmemiş. Etrafına korkak kor -

kak bir bak1şı var. Bu bakL~ın içinde, 
geçirdiği iacianın korkunçluğu elle tu
tulacak kadar vuzuhla görülüyor. 

Faik vatmandır. 40-45 yaşında ka -
dar gözi.ıküyor. Evli, üç çocuk bahası. 
Çocuklarının ikisi ilk mektebe gidıyor. 
Birisi henüz memede. İ vi gu" n oörmüc; 

" 1:> .,. 

bir adam. Fakat düşmez kalkmaz bir 
Allah. Memlekette Faiğin işl€ri düz ~ 

gündü; fakat vakta ki mübadeleye tabi 
olup emlakini, eşyasını yok pahasına 

elden çıkararak İstanbula geldikten 
sonra vaziyeti çok sarsıldı. Nihayet ay
larca gidip geldikten sonra tramv<ıy 

şırketine vatman olarak girdi. Tam se
kiz senelik vatrnan. Bir tek vukuatı 

yok ... Filhakika işi mes'uliyetH olduğu 
kadar da ağır. Gecenin geç saatlerin~ 
kadar çalıştıktan sonra henüz gi.in doğ· 
madan, lambalar henüz yanarken sa -
bahın ayazını yiyerek garajı boy.iamak 

kolay i~ değil. Gecenin geç saatine ka· 
dar, bu ölüm yılanı halinde cadde!er -
de kayıp giden arabanın direksiyonun-
da çalı~mak ... Lakin ne yaparsın; dört 
can, dört bo~raz ne ile doyacak? .. İn -
san, toprakta kendisi için ayrılmı~ olo.n 
çukuru doTdurana kadar bu yükü çe -
kecek. Faİk te çekiyor. 

Heyeti hakimeye anlatıyor: 
- Bir tek vukuatım yok. Tam sek:z 

senedir dir~iyon tutuyorum. Bıt a -
rabalara akıl sır ermez. Arabalar da 
tıpıkı atlar gibidir. Tıpkı atlar gibi he
men arabanın da kendisine mahc;us 
huyu ve yahut huysuzluğu vardır. 

Ayni f-abrikanın malı olduğu ve ay· 
ni insanlar tarafından yapıldır,ı hal -
de .. Mesela biri çok kızak yapar. Fr!:'
ni çak sıkıştırmak lazım geiir. Ha 1buki 
diğeri, ayni noktada basit bir fren ha • 
reketile durur. O gün de öyle oldu. Sa
bahın yedisinde garajdan arabavı al . 
dım. İki kere Sirkcciye gidip ğelcl!rrı. 
Üçüncü seferimde Beyazıttan kalktık. 
Laleliye doğru yol alınağa basl:ıdılı:. 

~f.al~ _ya orası yokuş a~ağıdu-: . Onun 
ıçın ıhtıyatlı hareket etmek lazımdır. 
!3~n .de fre~leri sıkıştırarak ağır yolla 
ın yordum. Işte tam bu sırada ... 

dönerek yalvardı: 11 Bana bir şey 
ben de çocuk babasıgım • , 

,çalışmanın neticesidir. · 

Rejisör Ertuğrul Muhsin 

Trajedi ve dramdan komedi ve vod· 
,vile, vodvilden de operete ve nihayet 
pıüzikli çocuk piyeslerine geÇebilmek, 
ilk nazarda, bir isim ve bir idare al • 
tında çalı§an bir artist grupunun ko -
,layca başaracağı bir iş değildir. Öyle 
iken bunda muvaffak olunması ~ehir 
.Tiyatrosu kadrosu içinde sarfolunan e
.nerji ve zekanın derecesini pekala an- gülünçlüğünü göstermek hususunJ~ 
latabilir. Bunda, yaptığı az çok geniş cidden büyük bir muvaffakiyetti 

* yardımdan dolayı İstanbul belediye -
sine de ~crefli bir hisse dü~mektedir .. 
Çünkü daha dün Türk tiyatrosunun te- Şimdi ope.ret sahnesine geçiyorum ve 

hissedivorum ki burada biraz mcyilU 
melini asıl şimdi attık, ası! bundan J 

,sonra istediğimiz ufka yakla§acağız di- ve bir parça dikenli bir yol üstündeyirn. 
ye sevinirken bugün 0 temelin üstün- !.akat düş~ncelerin~l a~ıkça söyli.yec;

4 

d du;:;.,,mu d d h b' gım. Bu, bu·az tcnkıt, bıraz da ser zen,!j e um s..... z an a a az ır zaman- . . . olacak. Amma ne zıvanı var? Dos~ sı " 
yor. İhtiyar! haricinde gözlerini yu - ,dar düşkün ve periıjim bir hali var ki, da. yenı ışıkla~ pa_rladığın~ g?,rüy~~~z. ' temi ne incitir, ne de yaralar samrırn, 
muyor .. Ağır, 'kesik kesik sözlerine de- ayakları vücudunu zahmetle ve güç . Vitkıa pek deım bır arzu ıle ozledtgı - ~te son 0 'nanan operet: Ask :rvielt4 
vam ediyor: lükle sürüklüyor. ,miz bina, ta~. yer yer, sütun ve heykel t b' J ~ 

- O, tıpkı top ağzından fırlıvan bir * ~klinde henüz gözlerimizini önünde e ı. 
J Önce şunu söyliyeyim ki Blnnaz ~ai• 

gülle gibi yan sokaktan çıktı. ihtimal Onun tazal!ümünde bir cflliyet c::em· yükselmemiştir, fakat manevi sahada, 
"$ ri Yusuf Ziyanın bu eseri hiç şüpbesiz 

mektebine geç kaı""', .. olacak yavrıı - mesi hissedenler, bu düşüncelerınde ,roizansen, temsil, tam kadrolu artist ve • "'"''""i oo sene operet sahnesinde bundan eV" 
cak. Onun için sağına, soluna bakacak yanıldıklarını mahkemenin on beş gün dekorasyon sahasında hiç şüphesiz ki vel aynanmış olanlardan daha güzel 
vakti yoktu. sonraki eelsesinde anladılar. Tıppı adli, dünden çok fazla yol almışızdır. İnki · bir eserdir. Belki operetten ziyade, çok 

Burada vatman inler gı'bı' yalv"rdı·. müşahede altmda tuttuktan sonr<t o - labın daima ileriye, tekfunüle atılan .. .. . " ince bir zevkle yazılmış bir revu muzı-
- Kati, kafi ... Bana bir şey sorma _ nun Bakırköy hastanesine nakline lü - bütün şuurlu hamleleri gibi salınemi - kaldir, fakat her halde nev'inin b:zdtt 

yın .. dedi.. Ben de çocuk babastyım. zum göstermişti. Mahkemede okıman zin - maddi müşküllere rağmen - bu her zaman hatıı·lanacak bir nümunesi· 
Nur topu gibi üç yavrum ... 0 gilnden· Tıbbı adli tezkeresinde bunlar yazılı hiç durmadan iledeyişinden de hakkile dir. Niçin mi? .. izah edeyim: 
beri ne azap çektiğim.i Allahla benden idi: iftihar duyabiliriz. Bu iftihar tam ye
başka kimse bilmez. 0 hal gözümün ö- Gerçi kansı ve çocukları kendısini rindedir. Çünkü tiyatro gibi bir san'at 
,nünden gitmiyor. Rüyamda bile 

0 
ha • arıyorlar, ycıkluyorlar; fakat o, bunla- ve kültür hareketinin ehemmiyetini 

ı be k 
rm hiç birisinin farkında değil. Başı .dünden daba fazla tasdik ettig"imi7.! 

,ya ni ta' ip ediyor. Onun siyah görr.- .. - d · 
ı v. k onun e mütemadiycn düşünüyor, dü - _gösterir. Bu hakikat karşısında da Şe-
egı, aldınınlar üzerine fırlıyan sefer .. .. ~ 

şunuyor. ,hir tiyatrosunun yeni parlamaıra has. -
tas'arı. .. Hele o sesi, o çığlık ... Yalva • B bedb h h . k u, o a t adamdır ki sabah1e - )!'Van isti<latları yarına ünlit dolu göz-
rırım sıze, artı bana başka biı· şey · · d k •J • yın_ evın en çı ar; fakat akşama döne- lerle bakabilirler. Hele bir de bu sah . 
sormayın, tahammülümün son hadle - · · cegı yer, evi mi<lir, yoksa hapishane mi nenin \'aktile uzun yıllar bin türlü 
.rini yaşıyorum, her gün dirilip ölü - v: yahut . b~r. hastane mi?.. Bile,mez .. mahrumiyetlere katlanmış olan emek
yorum. Nihayet benim de bi.r baba ol - Hatt~ so~ ı_k~sı, o~un e_n yakın, en .KUV- tarlarını düşünün. Son yirmi be~ yılın 
duğumu unutmayın. O sesten, o çığlık· vetlı nasıbıdir. Dır~ksıyon başında bu- yetistirdiği 0 !kıymetli ve olgun Türk 
tan korkuyorum. Çok kereler beyni - lundukça ölüm ve ceza, tepesinin ü~ ~ . · . . . . 

tünd t ., · b' t ı· 
1 

· artıstlerı de artık emeklermın hıçe 
min yerinden <?Ynadığını duyuyorum. e ıpr.ı ınce ır saç e ıne ası m1'l 't .. d h kk k k' 
,Sizden af istemiyorum. Yalnız korku- ağır bir pala gibi durur. gı meyuıın en mu a da •t·ı mf emnd ~n-

Lah-sa 
,durlar. Burada şunu a ı ıra ~ ey:m 

yorum .. O kadar .. Beni o sesten kurta-
B h d 

----__;------:-- ki, son çağdaki Türk tiyatrosu tarihin-
rm.. eni er a ımda takip eden, beni M . ., f l esai saatın~en az 8 Çahs,anlar .de tam manasile Avrupa sahne tekni-
yattığım yerde yerimden fırlatan o çığ-
lık, o ses ... Beni öldüren o ses, o hayal.. Alakadarlar Ticaret Odası Sanayi ,ğini ve e.n modern s~~~e z~~kini ya ~ 

Ve birden sesi kısılıyor. Samlinden Şubesine müracaat ederek mesai saati ,ratmakta ve bu yar~ ıgı Y~. :e~ :seı_~ 
bir çokları onun bu tazaiH.imünde ca1i haricinde çalıstınlacak ameleye ne nis- yaşatmakta hemen -~m~~ ırıcı f.BJD: 

bir şey hissedivor. be tt · · ·ı si lA Id'.. olan bu müessese, dunku Darülbedayi 
• , e yevmıye verl m~ azı~lge _ıgı· .ve bugünkü Şehir Tiyatrosu karşısın -

Jandarmalarm refakatinde tekrar o- m sormuşlardır. Sanayı şubesı tetkıkat · • b h 1 k .1k 

Action'undaki ithrada rağmen yü1. • 
de yüz şaşmaz ve okunu hedefe isa .. 
bet ettirir bir mevzuu var. En hayal 
dü~künü kimseYerle en maddi ve pr:ı· 
tik düsünceliler bu mevzudan kendi 
zevkle~ine göre bir eğlence, hatta - ha4 

.{if müzikli bir oyun için müba 1a~a 
sayılmazsa - bir hisse çıkarabHıder. 
Ask bir zamanlar insanlar için ne idi? 
ş~di nasıldır? yarın nasıl olmalıdtr? 
İlk perde bir müzik ve espri dalgası 
içinde bu davayı ~rtaya sürüyor v~ o· 
tuz sene evvelki Istanbulda gün p.ör " 
müş, safa sürmü§, hasılı maruf tabirile 

nu aldıklan yere götürüyorlar. O ka - yaparak, teamülcle bulunan formülü da duydugum u ayran ık, onun ı-ı 
~================~~~~~~~~~~~~~~tb' d kb·ıJ· kt' ~mehlemea~~HIM ~a ~~~n - es ıt e ere ucırece ır. . . 

~ .......... _.._~ .. -,ı~ 1 ~·· · · · · · ·- · · - iifi;;jj, ·~~i.~ir :,;~~~~u~;r~~y~~~i!~rben~ı;: 
Faik burada birden duruvor. O ~i.in· 

kti hadi...,e. tekrar gözleri Önüne geli -

felekten kam almasını bilmiş iki ~·o..~lı 
zev·k ve gönül ehlinin Bay Meftu ı'ıa, 
Bayan Fettan'ın mazi aşklHını :;.'ik • 
selten, zernane aşklarını ise mübalüğa· 
lı bir şekilde yerin dibine geçiren hü ~ 
kilmlerini bildiriyor. Nihayet karar ve

rivorlar: Bir a~k mektebi açacakla · ye 
aŞkı pek yavaıı bir maddiliğe sürü'di • 
yen bugünün gençlerine sevmek \·e 

~evilmekteki en ince gönül ürpermele
rini öğretecekler. Bir zamanlar eski 
Boğaziçi alemlerinde Göksu'dan ~ rı ~ 

Okuyucularıma 
Cevaplarınt .. 
Uzak şehirlerimizin birinden cA. 

V. Ç..» imzasile bir mektup aldım. 

Hühlsatan dıyor ki : 
Bir ailenin iki kızından krıçi.i~ıi 

ile sevişiyorum, bir gün bUyü;_ü 
benden randevu istedi, gittim. Beni 
sevdiğini söyledi. Anladım ki kiiçi.ü 
kardeşi ile olan mua~akayı bilmek -
tedir ve ondan vaz geçip kendisile 
anla~madığım takdirde ailesine ha -
her verel'ektir. Şimdi şaşırmı~ vazi
yetteyim. Ne yapayım? 

* Gayet basit. Ki.içük kızla miin:ı -
sebetiniz, madem ki uzun müddet
tenberi izdivaçla netkelenmemt~tir, 
bir mülahazadan ibarettir. tehtikeli 
oyundan vaz geçer. vaz geçtiğimzi 

büyüğüne de söyler. onunla da mü· 
nasebeti kestikten sonra sükfına ka· 
VltŞ'Ursunuz. 

* Diyarıbekirden B. Ü. imzac;ile ya~ 

~ ı san 'at · ocağının hazırlayıp ortaya çı -

zan genç kızın derdi de şu: 
«Karısı, bir de çocuğu olan bir a

dam bana ilimı aşk etti, ne yapayım~ 

* Bu da basit: Başınızı çevirmeden 
yüri.ir, ısrar ederse polise haber ve
rirsiniz. l 6 yaşında bir çocuğa ilAnı 
aşk eden evli. çocuk babası bir ada -
mın hakkett1ği ~y: dayaktır. 

* Karstan mektup yazan S. M. is -
mindeki okuyucumun derdi de şu: 

Ayni yaşta, ayni seviyede bir genç 
1ozı seviyorum. Benim aşkım iİddet
li, onun hissiyatı ise müphem, haki
kati nasıl anlıyayım? 

* Bu okuyucuma cevap olarak ta: 
- Kendisile evlenmek istediğin:zi 

söyle, alacağı vaz!yete göre hi.i.kmü
niizü verirsiniz, diyeceğiz. 

TEYZE 

Yün!ü kumaştan rop 

,kardığı her esere kaqı ayrı bir al~ka 
,duyuşum da bundan ileri gelmekted~r. 
Bilhassa Tepebaşındaki dram ve ko -
medi kısmında'ki temsillere hiç diye -Gördü{tü · 

nüz model ---... cek sözi.im yok. Mesela bu yıl Maksim 
yünlü ku
maşdan bir 
roptur. Göğ
son ilci yan
larına pili -
seli parça
lar konul
nıuştur. ön~ 
den dütme
lidir. Kor-
sajın öntt bir 
Jile şeklin -
dedir. Uçl.an 
arkaya sen· 
tor olarak 
geçmiştir. 

h'te~i ha · 
rıtce kloş ' 
yakası yu. 
vari.ak, ka
pe:tlı, kollan 
buranddır. 

Arkası düz
dür. Yalnız 

Gorkinin meşhur eseri Ayak Takımı 
;Arasında ne muhteşem şekilde oynan
dı! Gerek mizansen ve temsil, gerek 
dekor ve ~şık ne ince, ne üstat bir zevk
le hazırlanmıştı! Hele temsilin gittik -
çe açılan en hafif tonlardan başlıyarak 
safha safha değişip genişllyen ve se -
yircileri sürekli bir heyecan kaynağı 
içinde neticeye kadar nefes nefese sü
rilldiyen fevkaladeliği karşısında - bü
tün samirniyetle söylüyorum · ortaya 
atılacak ne tenkit ·bulunabilirdi? Ben
ce, Avrupanın en ileriye gitmiş sahne
lerinde bile bu eser ancak bu kadar iyi 
oynanahilirdi. En küçük rol en büyük 
rol!e atbaşı beraber yürüyordu. Diye -
biliriz ki bu temsil, Türk sahnesi için 
tam bir tekamül ve rüşdün delili ol -
muştu. Yalnız dramda mı ya? .. Bu yıl 
Büyük Hala isimli komedide de ar · 
tistlerin muvaffakiyeti çok yüksek de· 
recede idi. Hele bu komedinin üçüncü 
perdesinde-ki kalabalık davet gecesin · 
de gördüğiimüz hiç aksarnıyan kuvvet

eteğinin iki y-anında birer dikiş ya-
pılmıştır. li vodvil hareketi bütün tiplc>rin azami 

dalla süzülerck ay ışığı ile gümüs: 'n -
miş sulara yanık gönüllerinin hi. c # 

rini sa vurmuş olan bu iki sevda a ·na
sı bugün yeniden tutuşmağa başl<ı nı~· 
lardır. Hayatlarında güz mevsimi ba~
lMken kışı hatırlamak bile istemiyor • 
lar. Mümkün olsa da yıllar gel"i geri 
gitse ve mazideki ismile Meftun Bey 
göğsüne eski plastron kıravatını takıp 
eline ucu gümü~ saplı hastonunu ai~a. 
;Fettan Hanım da beyaz maşlahın·ı. ya· 
hut pembe yeldirmesine bürünse k!nı 
bilir ne mes'ut olacaklar, nasıl ka··~ı • 
dan kar~ıya birbirlerine göz süzüp ma
,oalı işaretler edecekler, renkli 'pek 
,mendillerle nasıl gi~ice selfunlaş~cak· 
lar, biri fesini yana eğip pomadlı ve 
gür bıyıklarını bükerek, öteki, sandal 
kıyı kıyı geçerken, bir yalının rıhtı • 
ınındaki dil da desine ma~ lahının bol 
~renlerinden süt gibi bembeyaz kolla " 
rını taşırıp dolgun göğsünü rüzgarın 
bir şakasile yarı açarak nasıl ilk genç
lik ve sevda demlerini yaşıyacaklarl 
Fakat madem ki bu artık kabil değH " 
dir. Madem ki yıllar ikisinin de yüzle· 
rine yaşlılığın hüzünlü çizgilerini çek· 
miştir, o halde hiç olmazsa bir şey2 ya· 
rasınlar. inceliği gittikçe kaybohm aş
kı yeniden başl'a kalblerde yarats··ıtar! 

(Arkası ~a~) 
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151 numa iili şehit Memlekette yeni doğmakta o_lan 
çiçekçiliği niçin öldürmek istiyoruz? 

• * Jf 
(Ertuğrul fa ciasına karışan cışk macerası) 

Çiçekçi/er cemiyeti reisi: ((Medeni memleketlerde çiçek solraların Yazan : A. R. 
ekmek kadar zaruri bir maddesidir. Çiçek sevgin memleketin kül

türile beraber iterler, çiçek paralarından evvel hayır iılerine ver:l-

-- mesi lazım gelen başka paralar vardır,, diyor. Abdülhamit Türkistanlı hacılara 
fevkalade ehemm · yet verirdi 

. Çünkü; _.yalnız . Ha~er . Hanı~ın yet ~eri:di. ?nun i~i.ndir ki ekseriya,, sayei şahanenizde ulem_a~i ls~am i.nşal
evınde degıl, denız sşlerıle ala - (feraşetı şerıfe vekılı, Seyıd ve hacı lah galebe çalacak .. Çını Maçun d ki 
kadar olan her muhitte ve bütün Mahmud Esad efendi) yi gönderir • Beni Asgar kavmi gibi, Japonya tai
denizcilerin evinde bu meselenin le-1 di. fesi de, şerefi Islam ile müserref ola -
hinde ve aleyhinde, bir takım dualar Işte, o gün de bu zat, selamlıkta ve caktır ... Zaten bu hususta bir çok de
ve temenniler yükselmekte idi. Cena- camide bulunan hacılara gitmiş; (hali- lail ve işaret vardır .... Hatta; efendi • 
bıhak, bunlardan hangisini kabul ede- fenin selamı) nı tebliğ ettikten sonra, mize arzetmiye vakit bulamadım. Ge
cek:. hangi tarafın arzularını hu~ule onlann (makamı hilafet) e merbuti - çenlerde; alemi mfmada, zati şahaneni-

İngiltercde 'çiçek tohumu yeti~tiren muazzam müesseselerden bir b.uesi getırecekti~... yetlerini takviye edecek sözler söyle - zi gördüm. Mübarek elinizde uzun b!r 
Son günlerde düğünlerde ve cena • Bütün müterakkl memleketlerde çi • Akılda, fikirde hayalde hiç bir şey mişti. kılıç vardı. Bu kılıcı, bu dai ve fakiri-

Zelerdeki çiçek sarfiyatı aleyhinde ce - 'çekçiliğin çok ileri gittiği görülür. Os- yok iken: birdenbire bir (Japonya se· Esad efendi, ~imdi bunları anlatır - h ize gösterdikten sonra, semiiya doğru 
l'e)anıar görüldü. Çıçckçıler ve bah • manlı imparatorluğunun ikbal devir • feri) meselesi zuhur etmi~; ortalığı ken, Abdülhamid birdenbire onun sö- kaldırmıya başladınız. 
Çıvaniar cemiycti reisi Sadık bu bu - .lerinde de çiçekçilik inkişaf etmi,, yal· velveleye vermişti. zünü kesmisti: - Ya, Esad 1.. Bu kılıç bana, Resulü 
~ laki düşüncelerini cSon Posta .. ya ,ıuz Osmanlı memleketlerine mahsus Bazılarını, korku ve endişe ile titre- - Bakın;z, efendi!.. Aklıma ne gel- Ekrem tarafından hediye edildi. Bak, 
Şoy le anlatıyor: ,çiçekler ve çeşitler yetiştirilmiştir. La- ten; bazılarına da büyük bir sevinç ve di~.. şimdi ne hal zahir olacak. 
M(lmJeketımizde henüz doğmakta le devri hikayeleri küçüklü büyüklü heyecan veren bu velvelenin mahiyeti, Demişti ... Esad efendi ile lsmet bey, Buyurdunuz ... Bir de baktım ki; kı-

~u unan çiçek sanayiinin yakından ala- hall hepimizin kulaklarındadır. acaba neden ibarettiL kulaklarını bütün dikkatlerile Abdül- lıç, ortasından iki şak oJmıya başladı. 
a ı bulundui!u bu cereyan dalayısile Fakat Tül'kiyede ilmt çiçekçilik cum- ]'>Q ı B 

b ı t •J 't senesi ı;:ubat ayının ilk gecesi hamide çevirmi,.lerdi. iri, mağrib; diğeri de maşrık tarafına en d bir kaç söz söylemek iste!'im huriyet devrinden sonra baş amış ır. T T 

H r sahada medeni) etın icaplarına Bu işle uğraşanlar babadan görme bii.- idi. Abd.ülhamid; sigarasından derin bir uzandı. Birdenbire, vücudumda bir ler· 
ra t etmek }azımdır. Çiçek yerine gilerin artık fayda vermediğini anla - .. o gece, Yıldız sarayında, Çit köşkü- nefes ve kahvesinden de uzun bir yu- ze hasıl oldu. 
ba ka bir hedıye göndermek iddiası mışlar, tıpkı Avrupa müesseselerı g bı nun salonunda üç -kişi oturmuş; tatlı dum çektikten sonra, sözüne devam Asıl lerze Abdülhamidin vücudunda 
do'rru mudur' Avrupada bır kadına ç:- c·~ tohumlar yetiştirmek, Türkiycye tatlı konuşmakta idi. etmişti: husule gelmişti. Haci ve Seyid Esad e-
ç k en manda hediye göndermek ay.p mahsus çeşiiler tesis edebilmek içın KoJ1uşanlardan bir, Abdülhamitti. -Kitabı Şerifin kavlince, bir zaman fendi, böyle bir TÜya ile Abd.ülhamidi 
sa)ıır. Medeni dünycda ç'çcğin yerinı uğra§mışlar, bu mesailerinde de yüzd~ Karşısındakiler de, kendisinin süt bi- gelup, (Beni Asgar) denilen kavim, avlamak isterken; hiç farkında olma
tu cak başka bir şey olamaz. yüz muvaffak olmuşlardır. Artık Tür- raderi ve esvapçı başısı lsmet Bey ile maşrikten mağribe kadar cihana ha - dan büyük bir çam devirmiş .. kıldan 

Bu itibarla düğünlerde ve sair me . kiye de Avrupa müesseselerile rekabet (feraşeti şerife vekili) Seyit Hacı Mah- kim olacak, değil mi?.. nem kapan hükümdarın, birdenbire ev· 
ta 'm günlerinde bizde de çiçek gön- edebilecek kadar değilse bile on'Larl:ı mut Esat Efendi idi. Esad efendi, sür'atle cevab vermi~ • ham damarlarına dokunuvermişti. 0-
dermek adeti yerleşrneğe başlaınıştır. boy ölçüşecek kıymette çiçe'kçilik bil - K 
Ç çeğe vcrılen paraları sokağa atıl·m~ gisi ve çiçek sanayi teessüs etmi( bu - .' onuşulan şeyler, bir müddet mu h- ti: nun için Abd.ülhamid; büyük bir •e • 
Ve ı raf edılm ş saymak bılmcm ne de· lunmaktadır. telıf mecralar takip ettikten sonra; söz, - Amenna .. ve saddek na, ya aul - laşla, Esad efendinin sözünü kesmiş: 
tecC'yc kadar verinde bir fikirdir. . Çiçekçili'kte en ileri giden memle - 0 .. gü~kü cuma selamlığında bulunan tanım.·· - Aman, efendi!.. Bu rüya. bana 

B şka memİeketlerdcki çiçek sarfi - ketler Almanya, Amerika ve İngiltere- T urkustanlı hacılara intikal eylemişti. - Gene Kitabı Şerifin kavline na - bir ho~ geleli ... Rüyada kılıç görmek, 
Yatına göre b zdcki ç ç~ sarfiyatı e - dir. Bilhassa İngilterede çiçek sanayi~ Abdülhamit; bu hacılara, çok ehem- zara n; bu Beni Asgar taifesi, şerefi İs· kudrete delalet eder. Benim elimdeki 
sa :n hiç hükınündedir. B'zım bir se • aktllara hayret verecek derecede ileri miyet verirdi. Her sene, şeker bayra • lam ile de müterref olacak. kılıç, saltanat'ın ifadesidir. Bunun iki
nelık sarfiyatımızı onlar bir günde ya - gitmiştir. mından itibaren .kurban bayramından - 1nşa1Iah .. Elhamdü1illah.. aaye.i ye ayrılması, saltanatın ikiye ayrılma-
Parlar. İngilterede her aile bahçesinde ye • bir ay, yirmi gün evveline kadar akın şc1hanenizde, efendimiz. sına bir işaret olmasın, sakın) .. 
Komşumuz Yunani<'tanın bile çiçek tiştirdiği nadide çiçekleri kendi ihtiya- akın lstanbula gelen· ve mu i k -Sonra.. haber aldıgyıma göre,· Ja- Gayet zeki ve kurnaz bir adam o]an 

sarfiyatı bize nazaran belki otuz defa b ·ı f t kt k' · O · ' n 
5 

oyun daha çoktur. cı~~ b ıhe s;r e m;l ~n çe ınır. k ~·. - sürüleri gibi sessiz sedasız, kafile kafile ponya hükumeti, bu aon zamanlarda E.sad efendi; o anda hatasını anlamıştı. 
İ çegt~şt.a. çeKe ~elv. e .emka~aht~tme · ıçdın İstanbul sokaklarını gezen bu hacıların din meselesine çok ehemmiyet veri • Kes~in ve kuvvetli bir jeşt ile Abdül • 
htiyacm mü him bir kısmını hariç · ye ı ırır. esı m ış çı çe 1 ıyacmı ı· h . . .... .. .. l 

ten temine mecbur olan Romanya ise arıdan tedarik eder. Son senelerde İn- er gelışınde, Abdülhamit onlara bü - yormuş ... Hataaaa, mparator, dün • hamidin evhamına galel:se çalmak için 
Çiç w e en yüksek bir mevki ayıran b;r ~ilterenin çiçek sarfiyatı senede bizim y~k. bir alaka gösterirdi ... Abdülha.- y~n~n bütün <Mn~erinin . ulemasmdan hemen elini 'iddetle havada sallam ış· 
lneın ekettir. Dış memleketlerde çiçek para ile SS milyon lirayı bulrnu!?tur. mıdın, kurnazca - fakat, manasız - bır mu.rekkeb olmak uzere bır heyet top - - I...aaaaaa', ya aultanım 1.. Bu rÜ· 
san yüni daha ziyade tekemmül ettir· İngilterede yalnız çiçek tohumu yetiş- siyasetle gösterdiği bu alakada n dolayı lıyacakmı~.. bunlara, huzurunda bir ya, o tabire delalet etmez... Hayırdır 
lnek ve sarfıyatını çağaltmak üzere ç~- tirrnek için kurulan müesseseler yan - ~rayın riyakar erkanı ile, hükümetin menazire yaptıracakmış.. hangi dinin inşallah .. gündüz niyetine tabir cdiyo .. 
~k ergileri açılır ve çiçek savaşları yana getirilince İstanbul kadar muaz- büyük ve küçük memurları tarafın • alimleri galebe çalıp da dinlerinin rum ... Elinizdeki kılıç; sizin, nüfuz ve 
terrp edilir. zam bir şehir teşkil edecek kadar muh· da~ bu hacılara, fU garip unvan veri- (Hak) olduğunu isbat edebilirlerse .. o kudreti şc1hiinenizdir. Bu nüfuz ve kud 

Buralarda bir kaç saatte vagonlarla, teşemdir. lirdi: dini kabul edecek .. ve Japon minetine ret.. inşaallahülkerim.. çok yakın bir 
tonlarla çiçek sarfedilir. Her sene kri- k k - Makarnı muallayı hilaletin mi • de o dini kabul ettirmiye çalışacak - zamanda, maşnktan mağribe kadar u-
~.nt(>rn mevsiminde ~ alnız Pariste bır Felemen me t. ep 
g d 

J safirlen' mış .. · zanacak .. ve, ı'smı' .şen"fı'nı'z, ÇıAnı' M ... < .. -
un ~ yüz vagondan fazla krizantem ... " 

sarfedilmektedir. gemİSİ geldi Saray memurlarile ( hafiye gü • lsmet ~e~, bu aö~le:e hafifce gülüm- çun seddini bile aşarak, Caponya di-
Avrupada çocuk, çiçeği daha mektep ruhu)ndan maada. hiç bir ferdin Yıl- semekle ıktıfa etmışh. Fakat Esad e • yarında anılacaktır. 

;ır rında iken, kitapta okur ve sever. dız ~arayı muhitine temas etmesi hoş fendi: ~üyük bir ,aklabanlıkla cevab Esad efendinin - görüp görmediği 
~~r aile sabahleyin pazardan evinin görülmezken; bu misafir ler, Istanbul- vermıştı: malum olmıyan - bu TÜyasınm tahiri, 

gun 'k ihtiyacını tedarik ettiği sırada da bulundukları müddet zarfında, bil- - Ya, sultanım .. Ceddimin hakkı Abdülhamidin evhamını izale etmişti. 
lne\ rne göre taze kesilmiş çiçek al - vasıta saray civarına davet edilirler; için size yemin ve kasem ederim ki; (Arkası var) 
lna ı da asla ihmal etmez. _ Efendimiz, buraya gelişinizi ha-

O da halk divebilirim ki ekmegw ın • ah d her aldı. Sureti m susada sizlere gön-
k ~n vvel çiçeği düşünür. Çiçeğin mev- derdi 

1 bu derece yüksektir. 
B de ise nasıl söyliyeyim. Meselfı Diye, tekdim edilen şerhetler ve pis-

t~kı ibi, tütün gibi çiçek tiryakisi yok küvilerle izzetü ikram görürlerdi. 
~ıb dır. Evlermizde, yazıhanelerimiz - (Tebaai sadika) unvanı verilen 

e 1 r zaman çiçek bulunduranımız pek otuz milyona yakın halktan - alaka ve 
azd . . vazifesi olanlar müstesna olmak sar-

._Ya i çiçek gündelik hayatımıza he • tile • hiç bir fert, (selamlık resmi 'ali-
l'luz girmemiştir. ai) nin kurulduğu romtakaya ~yak has-
b n 7.de çiçek sarfiyatı, şimdilik ancak maz iken; bu Türküstanlı hacılar ta • 
t:;_ır ~erasim günlerine inhisar etmek· kım takım gelirler. Tengitrenk elbisele-
li ri, allı yeşitli kadife takkelerile (güzer-

ç olmaı.sa tütün derecesinde tir - ) d' ·ı 
Ya~ sı bulunması arzu ya şayan olan çi- gahı hüma=·un a ızı irler; ems.ılsiz 
Çe b bir debdebe ve saltanatla Abdülhami-d · u pe'k malıdut merasim günlerin· 

en de uzaklaştırmağa çalışmak acaba din geçmesini rahat rahat temaşa eder-
Ye e b'r hareket sayılır mı? ler; ondan sonra da saf, cahil ve ipti-
t Be altı sene evvelisine kadar hariç- dai bir zihniyetle: 
en P tirilmPkte olan bir çok çiçekler r elemen k bahriyesinr mensup Her- - Elhamdüllah .. halifenin yüzünü 
artık larnamile kendi memleketimizde tug adlı bir mektep gemisi dün limanı- gördük. 
Yeti t'rilmekted'r. Bunun için on pa - o· 11 · ı' yüzle · " I a· ra mıza gelmiştir. Cemi, Jimana girerken ıye, e erın rıne surer er ı. 
~ız dahi harice gitmemektcdir. Abd'"lh 'd' k Id v 

1r şehri topla selamlamı~ ve muknbele u arnı ın cuma namazı ·ı ıgı 
asim günlerinde çiçegw e verilen · 1 Ik tan birinin gı'rı' d görmüştür. camıye, 1a P e namaz 
rı bir havır iş'ne terketmek fık- G . k d" V I kılması mümkün değildi. Halbuki, pa-
elince hu, b'zde nazariyat saha - emı omutanı un ai muavini 

Pa 

,..,,..... tJu"daı' Karatabanla, asker~ı komutan- dişahın geçeceği yola diziimiş olan Lu 
'r' .. 1yccek ve a la arneli bir kıy- rı 

rn~. .lmıyan bir tekliftir. lığını ziyaret etmiş ve bu ziyaretler ia- hacılar, derhal yaverler vasıtasile ca-
tüt un içm kten vaz ~eçen bir kimse de olunmuştur. miye davet edilir .. biraz sonra da, {hal 
tl'\ .. ve m ·tp olduwu pa'"ayı, rakı Gemi salı güniine kadar şehrimiz- ve hatıriarını sual etnı:k) üzere .~b -
bir ' ,. ı t d~ ra kı pa ı asını nasıl böyle de kalacak, :muhtelif ziyaretler yapıla- d.ü.lh~mit tarafından, bır adam gonde-
Par E' er ve 1ahsis edemez ise çiçek caktu. Gemi kumanda hey' eti, zabitan rılırdı . .. . .. •w. 

""' ndan da bövle b'r fayda bekle . .. ttebatı d h . . ... 1 w Abdulhamıt; gonderdıgı adamın, .,,€' de bi ve mure a şe rın goru mege, 
tnak 

0 
u/ece ·r hayal arknsından koş- gezilmeye değer yerlerini gezecekler- bu saf ve cahil hacılar üzerinde tesir 

dir. yapacak bir şahsiyet olmasına ehemmi- . 

r 
Akçekocanın 

iki iskelesi 
Ve liman dairesi 
Akçakoca motör ve kayıkçıları 

namına okuyucularımızdan M. I~ık 
bize gönderdıği bır mektupla, Ak -
çakoca iskelesınİn iki kısma ayrıi -
masından şikayet ediyor, dıyor kı: 

- İskelelerdenbiri Çuhalı çarşı -
da, diğeri de Kızlarağası çarşısınd -
dır. 

Çuhalıçarşı iskelesi denizli hava
larda çok dalgalı bulunduğu için bu 
rada tahmil ve tahliye çok güçtür. 
Halbuki Kızlarağası çarşısı iskelesi 
tam bır iSkeled:r. Buradan yaz \<? 

kıs ,·npur ve ınotorlere tahmil ve 
tahliye yapılabilir. Halkın ekserisi 
Kızlarağnsı çarşısına yakın mesafe -
de vukarı mahallede bulundukları 
gibi kayık ve motörcüler de bu ma -
hailcde otururlar. 

Halbuki liman dairesi, motör ye 
ka ıklarımızın bu'unduğu y<> .. dc de· 
ğil, 2 kilometre mesafede Çuhalt is· 
kelesindedir. Liman dairesinde vize 

muamelesini yaptırmak, hareket 
pusulasını almak için bir hayli za • 
man kay.bedıyoruz. Havalar ınü a'l· 
de. etmeyince de işimizden oluyo U7.. 

Iktisat Vekaletinden liman da -
resinin Kızlarağası çarşısı ıskE>l s -
ne naklini rica ederiz. 

* B'ga sokaklarmdaki kuyular 
Bi{!adan bir okuyucumuz yazıyor: 
- Burada otuz yıl önce büyük bir 

yangın olmuş, şehir tamamen yan -
nuc:tı. Kasaba yeniden ve bir pHin 
dahı!.nde yapılırken bir çok cv ku
yuları sokak ortalarında ve çaı~ı :ç
lerinde kalmış. 
Ş mdi bu kuyu1ardan mahalleli -

ler ,. çarşı esnafı su çekmek.ed r. 
Fakat bu kuyu1arın ağızlarındlk. ka
paklar, adi saçtan yap lmı~ pek ince 
ŞE'\' E'rdır. Az b'r sıkle le kırılm k, 
çökınek ihtimali yüzde vüzdür. 

Car ı iç er'nde bulunanlar d ha 
tchl kel d r. Bunların etrnfına b • -
ton birer bı ezık, ağızlarına da b • 
rcr d mir k k vaptırılır \'E:' Her de 
me'l uz olan bir kazanın ön line f!e # 

çılirse umumun se ·metin~ h zmct 
edi'miş ol caktır. 
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Eskişehirde çok garip bir hadise 

Arsen Lüpene taş çıkartan bir tilki 
ve Şarlok Holmesten zeki bir horoz 1 

· Rusların Büyük Şair i 
--

Aleksandr Puşkin 
Zengin bir kasabın evinde hayvanlar tarafından oynanan 

hırsız - polis oyunu bütün şehri hayret~ düşürdü 
Tilki, kurnazlığile me§hur b1r hay ·ı 

vandır, ve bunu bilmiyen yoktur. 

No: -2 Yaun : H 

Sekiz yaşında iken Fransızca şiir Tilkinin kurnazlığını isbat eden bir 
çok hikayeler vardır. Hepimiz, "O hika· 
yelerden bir çoklannı biliriz. Ve bUi • 
riz ki, o hiltayelerden çoğu hayal mah· 
sulüdürler. Fakat Eskişehirde cereyan 
etmiş bir hadise, tilkinin kurnazıığını 
isbat için uydurulmuş olan bütün hi • 
kilyeleri gölgede bırakabilecek kadar 
şayanı hayrettir. Hadiseyi anlatırsak, 
kaniiz kı siz de ayni hükmü vermekte 
tereddüt edemiyeceksiniz. 

* Eskişehirde Odunpazarında, Halid 
Kudsi adında bir zat vardır. Büyük bir 
kasap dükkimının sahıbi bulunan bu 
zat haylı zengindir. Fakat bir çok zen· 
ginler gibi mağrur, hasis, hodbin d~. 
ğildir. Bilükis, çok mütevazidir ve 
muhtaÇ'lara karşı çok cömert davıanır. 
Bu hasJetleri ve dtirüst.uğü yüzünden, 
koca şehirde, kendısin: sevmiyen he -
men hiç kimse yoktur. 

Halid Kudsi, iki yetişkin evlat baba· 
sıdır. Ve sahip olduğu kasap dükkanı
nı, bu çocuklar idare etmektedirler. 
Halid Kudsi ise, yaman bır av merak • 
lısıdır. Boş vakitlerini, ağılının civa -
rında avlanmak1a geçırmektedir. Av • 
ladığı tilkilerin tulumlarını samanla 
doldurmak, ve ağılının tavanına as • 
mak, sonra da onları karşıdan seyret • 
rnek, en masum, en büyük keyfidı.r. 

* Halid Kudsi, bir taraflan avla vakıt 
geçiımekte, bir taraftan da tavuk ye -
ti.~tirmekle meşgul olmaktadır. 

Son zamanlarda ağılındaki tavukla
rın tasasma düşüyor. Çünkü üzerlcri· 
ne titrediği o cins tavukların her giin 
b~.r~r ık~!jcr eksi1meleri onu, düğümü 
çozulem,yen bir muaınma karşısınöa 
bırakmıştır. 

Halid Kudsi. tavuklarını aşıran bır -
sızı ,yahut sansarı ele geçirebilmek ıçın 
baş vurmadik çare, kurmadık tuzak bı
rakmıyor. Fakat bütün zahmetler bo -
şa gidiyor, bütün çareler fayda vermi· 
yor, Halid Kudsi bu yüzden bir çok gc
celer uykusuz kalışına yamyor; ve o 
güzelim tavuklar habre eksiliyor. 

* 
Bir gece, Halid Kudsi, derin, tatlı uy-

kusundan sıçrıyarak uyanmış ai'rıldan 
yükselen kaııma karışık sesle~e kulak 
kabartmış: Davar köpeklerinin havla
yı~larından, ve tavukların acı acı bağ
rışmalarından, esrarengiz davar hırsı
zının faaliyette olduğuna hükmetmis. 
Ve onu, cürmü meşhut halinde lastı;
mak emelile derhal yatağından f:rla. -
yıp çiftesine sarılmış. Bir eline de. ka
lın bir sopa geçirmiş, ve yatağından 
apar topa-r kaldırdığı çobanile bırlikt~ 
ağıla koşmuş. 

Fakat çok ~çmeden, bilmem kaçın
cı __ de!a sukutu hayale uğramışlar: Çün
ku agılın altını üstüne getirdikler', ve 
aramadık 'köşe bırakmadıkları halde 
en ufak bir ize dahi rastlıyamamtşlar.' 

Fak~t _gittikçe esrarengizleşen mü • 
tcmadı sırkatıerin failini yakalamaktım 
tamamen ümit kesip te yerlerine dönc
c~kJ:ri sır~da. bir horozun acayip aca
yıp otmesı nazarı dikkatlerini celbet -
mj ş. 

Bakmışlar ki horoz, habre, uzun u
zun, ~cı acı ötmekte, ve sustuktan ron
ra da, öter-ken arkaya doğru gerilen 
başını tabii hale getirmemektedit·. 

ve 
Rus, • 

pıyes yazan 
V 

çocugu 
Pufkinin çoc:ukluğu: Bir yaz günü Puşkinin evinde bir alay Fransız 

Moskova caddelerinden birinde bir ka· mürebbisi ve mürebbiyeleri vardı. Bu· 
dın gidiyordu. Kadın, şişrnanca ve s • nun için çocuklar Rus terbiysinde!'l zi· 
ğır hareketli bir çocuğu elinden tut - ya de Fransız terbiyesinin tesiri al' m • 
mu§ adeta sürüklüyordu. Çocuk, ka - da büyi.ir1erdi. O zamanın bütün < r·c; • 
,dının yürüyüşüne bir türlü yetişemi • to~rat aileleri.nde olduğu gibi Puşkinin 
yor, mü temadiyen gerı kalıyordu. Ka· ailesinde de evde konuşulan dfl fı an· 
dın fazla sinirli idi. İkidcbır şişman ço· sızcadır. Puşkin küçüklüğünde ru-;ça· 
,cuğa çıkışıyor, gerı kalma.,ına kız yor· dan iyi fransızca bilirdi. Puşkin ders • 
,du. Nihayet kadının sabrı ti..ıkendi. Ço· Jeri ne karşı ihtimamsızdı. Kerrat cct· 
cuğun elini bırakarak yalnızca sürat e velini öğrenmek için gecelerce göz ya-
yürümeğe başladı. Çocuk. annesinin bu ~ı dökmüştü. Umumiyetle riya1.ı~ eyi 
1J1Uamelesinden hıç telaş anmadı. Git - sevmezdi. Fakat ddkuz yaşından itiba· 

hala bağıran ve ayni gayr.i tabii halini ti sokağın ortasına oturdu. Din,enme • ren Puşkinde okumağa karşı büyük bir 
hiç bozınıyan horoza bakar, bir taraf· ,ğe başladı. heves uyandı. Gizlice babasının kü • 
tan da, bu garip sirkatıerin failini ele Açık pencerelerden uzanan başl ar tüphanesine girer, saatlerce, eline ne 
geçirmenin, çarelerini tasarlarrnı§. bu hareket kar~ısında kahkahaları'1ı geçerse okurdu. Babasının kütüphane" 

0 sırada çoban, Halid Kudsiye sor _ tutamadılar, güldüler. Bu gülüşler çr~- ,si Onyedinci ve Onsekizinci asır Jt,ran • 
muş: cuğu sinirlendirmiş olacak, ki sert sert :;ız muharrirlerinin kitab1arile dolu i • 

_ Tilki tulumları kaç ümeydi ba • onlara baktı ve mırıldandı: di. Bu kitablar Puşkine Fransız edebi ~ 
·ım? , - Sırıtacak ne var sanki?.. Pu,kin yatını öğrenmeğc çok yardım eWicr. 

1 H· l"d K d . t kl .
1 

b' l'kt t . Sonra, yava~ yavaş ayağa kalktı. Ve d Puşkindeki o Fransızların bile hay• arı 
a ı u sı, avu arı e ır ı e, u- yalnız başına yoluna devam etti. bası, karısın an korkardı. Puşkinin iki olduğu fevkalade Fransız üshlbu bun • 

l~~la~-~~n da çalın~uş o~ası iht~a- . Bu kadın, Nadejda Osipovna Puşkın- kardeşi daha \"&rdı: Kendisinden ık ı ~arın tesiri altında meydana gelmişti. 
lını duşunerek endışe~enmış, ve bır • di. Yanındaki çocuk ta, oğlu Saşa Puş· yaş büyük Olga ısminde bir kız kar - Puşkin daha sekiz yaşında iken fran• 
den gözlerini, tavandan salla.nan tu - ,kindi. Rusların en büyük şairlerinden deşi, ve kendisinden altı yaş küçük sızca şiirler yazmağa başladı. Bu za • 
lurnlara dikmiş. Alcksandr Sergeyeviç Puşkin. ;Lev ismiooe bir erkek karcieşi. .rnanlar en çok yazdığı şeyler, hocala • 

Cevap vermiş: Puşkinin babası eski bir asılzade i - Puşkinin annesi çocuklarına kar§ı .rma karşı hicviyelerdi. 
_On üç tane olacak! di. Mensub olduğu ailenin altı yüz se- çok "Zalimdi. En küçük oğlu Lev'i d i • Puşkin Malyere karşı büyük bir hay

nelik bir geçmişi vardı. Puşkinin ha • ğerlerinden fazla severdi. Fakat diğ{'r ranlık beslerdi. Onu taklid ederek 
Ve tulumları uzaktan gözlerile sa- "ki ~ b"lh Al k d p bası Sergey Livoviç, zengin ve tipik . ı çocuguna, ı assa e san r uş- cHırsız» komedisini yazdı. Bu komedi 

yarak çıkardığı yekuna inanmıyarak e· ,. k k ~ k d d E bir Rus derebeyi idi. Çiftliklerinde ~me arşı pe sogu avranır ı. n u· ,için evinde bir tiyatro tertib etti. Pi • 
mir vermiş: binden fazla toprak kölesi çalışırdı. ,fak mese)e1erden ötürü ona darılır, ay· ,Yesin bütün rollerini kendisi oynadı. 

- Şunları bir say bakalım! Yoksa Fakat buna rağmen Sergey Livoviç da- larca surat asardı. Puşkini en ağır ce- Seyirci o1ara'k ta yalnız ablası Ol•1a 
onları da mı aşırıyorlar? ,imi bir para sıkıntısı ÇEkerdi. Çiinkü zalarla cezalandırmaktan bile çekin • vardı. Piyes Olganın hoşuna gitnıcdi. 

Çoban merakla cevap vermiş: ,işlerile kendisi uğraşmasını sevmezrli. ,mezdi. Puşkinin küçükken avuçlarını Ortada Molyerin" çok kaba bir taklirli 
- Hayır ... Bilakis ... Onlar fazlalaş- .Emliıkinin idaresi ~unun bunun elinde birbirine sürtmek adeti vardı. Anne.>i ,sırıtıp duruyordu. Kız hoşnudsuzluğu· 

mı~ lar. Tavanda 13 değil, 14 tulum var. ,kalmıştı. Bu adamlar hem köylüyü, ;küçük Puşkini bu adetten vaz g~ir · nu · göstermek için piyesi ıslıkla ]:;arşı· 
Eğer sizin hesabınızda bir yanhşlık .hem Puşkinin babasını soyuyorlardı. rnek için ellerini arkasına bağlar, gün- 1adı. Puşkin bu münasebetle kendisi İ" 
yoksa ~aşılacak şey!.. Bu vaziyeten usanan köylüler bir gün, )erce onu bu halde tutardı. çin fransızca bir hicviye yazdı. 

':Bu sözler, Halid Kudsiyi de hayrete kendi aralarmdan birini seçerek Ser - . Puşkin küçük:ken çok ağır ve hare • Puşkinin lise hayatı: 18 J 1 senesinde 
düşürmüs: ,gey Livoviçe gönderdiler. Hallerini )tetsiz bir çocuktu. Annesi onu zorla o- Petrograd civarında Çaristoye Seloda 

Yok ca B h b d ,bildirmek istediler. Rahatsız edilme - yun oynamağa icbar ederdi. Çocuk yo· yeni bir mekteb açılmıştı: Lise. lmp:ı • 

m l
·n· 

1 
y k nun .. k. t en elsa ımb' anb~- ,sinden fena halde kızan Sergey Livo - rulduğu zaman biricik hflmisi telakki ,rator I inci Aleksandr, mekteb olarak 

ım. u arı çı a şun arı ırer ı· . . .. .. - · 
r b k 1 1 

' v.ıç, gelen köyluyu ayakları altında ettiği anneannesinin odasına kaçar, o - kullanılmak uzere kendı sarayınd•m 
er say a a rm. ·w d" d 1 · d' A d"" t k tl ıı... • b" M k b çıgne ı. .nun yanın a giz enır ı. nneannesi . or a ı •uır mayı ayırmıştı. e te 

Derhal tavana çıJ<an çoban, az sonra, Se Li · · 'ftl"k · ı · "kA Puşkine ~efkatle muamele ederdı". Ga • münhasıran «yüksek aile çocuklarııı> ; • k ı k k Im b" ~ . rgey vovıçın, çı ı ış erı, şı u· ~ . . . 
şaş _ın ı tan atı ış ır sesle bag:r - ~·etler, mahsul fiatları gibi can lıkıcı )~ba Puşkin de anneannesini severdi. sindi. Gayesi: Devlete yüksek memu:.-• 
m ış. şeylerle uğraşacak vakti yoktu. 0 tam ,Fakat Puşkini en fazla seven, ona ih • Jar yetiştirmek tL 1 O • 12 yaşında m ek• 
.-. Bayım, buradaki tilkilerden b!risi :bir derebeyi gibi yalnız eğle~esini timarn gösteren, Puşkinin ihtiyar da • tebe giren çocuklar tamamen mekte • 

dırı... ,severdi. Bütün hayatını avarelikle ge- dısı Arina Rodionovna idi. Puşkin de bin tesi;i_ altında ~üyü_y~eklerdi. Ta• 
- Diri mi? çirmişti. Fransız kültürüne, Fransız a- ,dadısını çdk severdi. « Uyku• adlı şiiri lebeler ıçın yaz tatıllerı b ıle yoktu. 

. -. ~vet. .. Bakın şu dördüncü tılki ,detlerine, Fransız diline büyük bir bağ- dadısmın ha tıralarile do1udur. , "'P~şkin de, babasının ahbab~arı de • 
dıpdın... Tavan direğine, dişlerile Iılık gösterirdi. Zeki idi. Hazır cevab· Puşkin yedi yaşına bastığı zaman ah· )~1etıle _mektebe alın~ı. Daha ılk ser.e• 
cambaz gibi asılmış. Kuyruğu kımıl - dı. Bunun için de ~osyetede sevilen bir lakı, vücudu büyük değişik~iğe uğradı. sı:ıde dıkkate şayan bıı:_ çocuk oldu. Ze~ 
danıyor. Gözleri de !ıldır fıldır! .adarn<iı. Puşkinin babası edebiyata da O sessiz, o a~ır, o hareketsız çocuktan ,kasına, hazır cevablılıgına arkadaşları 

Bu vazivet karşısında Halid Kud • çok meraklı idi Evinde büyük bir kü- ,eser ıbrle kalmamış, yerine cıva gibi, da, hocaları da ade~ hayr~n~ıl~r. Se • 
sinin aya~~ suya ermiş. Bir anda, olup '.tüphanesi vardı: Rusça ve fransızca d!l· .a~~ .gibi bir çocuk ~a~mPuolmk~ş_tu. Puş- ,~el sonundta mekt~bt· ıdpareksı. butun !::ı le• 

· . .. .. . . . . . ı · d .. . d Zam kıne yaraşan da bu ıdı. ş ının anne- ve ere no vermış ı. uş ıne verııen 
bıtmış butun sırkatlenn ma'hıyetını an· .. erın e şıırler bıle yazar ı. anının · . d t .. tt' w. Af 'k 11 k . d' nokt şöyle idi· 
lamış. Ve az evvelki endişelerinin yeri· ,en büyük ediblerile, ,airlerile Kara • ·!ın ~ 1" e~aru~~l' ı~ {; ~~-ı E ş,~1 ı «Esaslı olm~ktan ziyade parlaı{ ve 
ni, bi.iyük bir hayret doldurmuş. Ve mazinle, Dimitriyefle, Juko\·ski He, ve k7ır a ın _en b ı or:t ğ'a' ı. 1d ,. ~ . gösterişli bir istidadı var Zekası 'de • 
hem tilkinin kurnazlığına, hem horo - Viyazemski ile ahbablığı vardı. _Kar • t ekr çkmocugunt 1 u aB~' -~- ı.şışın ~nkalbe~ rin olmaktan ziyade ·keskin ve kıvıl • 

f t
. lh k' d · d · · p k" · cası Vasil L' a or uş u ar. uyu·A annesı, a ı zun erase ıne, ce a .» emış. eşı, yanı ~ ının am ' · ı - 1 k· cımlıdır. Az ihtimam ve az gayret is • 

Kurna7. tilkiye müstahak görülen ce· voviç zamanının tanınmış bir şairi idi. ,sı~;;.~ · b • h 1' 1 _ tiyen derslerde muvaffak olabilir. Bu 
zavı tarife de lüzum yoktur sanırız. Çiftlik işlerile uğraşmasını :evmiyen · k d" 

1 
mdem Eu çocl ugun b~ ıt?!elüo a • itibarla umumi muvaffaıkiveti de az 

B
. b h"'d" · h b s L' · kl ·ıe ugra .ca , ıyor u. vve ce onu ır ur ye . ıze u a ıseyı a er veren Eski •. ergey ıvovıç çocu arı şma • . . . . · . dır. (Arkası var) 

şehirli ' arkadaşımız: ,sını da -sevmezdi. Çocuklarına karşı a- .rınden kaldıramıyorduk. Şımdı ıse b1r 
- Siz. diyor. hakiki olduğunu her Hikasızdı. Fakat buna rağmen kendisi· \dakik~~ra~at durduğu .Y?k. Bir. ku~u~: 

zaman isbat edebileeeğim bu hikayevi, .ni iyi bir baba olarak tanıtmasını se • dan dıgerıne atlayıp gıdıyor. Bır turlu 
•İster İnan1 İster İnanma'ı. sütunuu"u- ,verdi. Puşkinin babası riyakar, iki yüz- ,ortada karar kılmıyor. A11ah encamı -
za koyun! .. Çünkü bir çok kimseler, )ü bir adamdı. Pu~kin, bah~sının akc;i • ,nı hayretsin! 
kendi akıllarına bile gelmiyecek olan ne olarak dürüst, basit, saglam seciye- Puşkin daha !küçüklüğünde çok ze _ 
bu kurn~~Jığı~ bir tilki pnrçası tara • )i bir insan olmuştur. )ti ve babası gibi hazır cevabdı. Bir gün 
fından goslenlmesine inanmak iste - . Sergey Livoviçin karısı Nadejda O • evlerine babasının dostlarından ve es· 
miyeceklerdir! ;5ipovna, ·Büyük Petronun Arabı) ,ki nazıriardan şair lvan İvanoviç Di -

Hayvan kesiminde yeni usul 

Esnaf cemiyetlerinin yeni binasl 
l!tanbul esnaf teşekkülleri mayıs 

bidayetine kadar bir binada toplanmış 

olacaklardır. Bu i~ tahsis edilecek bi· 
na henüz aranmaktadır. Yalnız bu bi• 

naya zaruri olarak bazı teşekküller g~ 
lerniyecek tir. 

Evvela horozun hastalandığınn zahiP 
olmuşlar. Fa'kat onun hareketlerini 
biraz daha dikkatle tetkik edince bir 
başka .şüpheye düşmüşler. Kurn;z ço· 
ban, Bay Halid Kudsiye: 

- Bayun, demiş, bu hayvanın dili -
mn altmda bir şey var amma, bizim di· 
limizden konuşmaz ki söylesin! 

Bay Halid Kudsi, çobanının bu safi· 
yane sözlerine gülmüş, ve: 
-Canım, demiş, o beyihsiz hayvanın 

neye aklı erer ki? 

Mezbahada kesilen hayvanlar basit 
bir usulle şişirilmekte, bu yüzden kes
me arneliyesi uzamakta idi. Dünden i
tibaren Avrupa mezbahalarında cari 
olan usulle hayvanların şişirilmesine 
başlanmıştır. 

Abram Petroviç Anihalin torunu idi. mitriyef gelmişti. Salonda otururJar -
,Hannibal, Habeş prenslerinden birirıin ken gözü Puşkine ilişti. Çocuğa takıl • 
oğludur. Köle olarak 1stanbU'la getıril- ,mak istedi: 
miş, oradan da Rus sefiri tarafından - Hele şu vararnaza bakın· dedi 

• ' J ' ' 
satın alınarak Büyük Petroya hediye halis arabçık. 

Mesela, balıkçılar cemiyeti, eelep
ler cemiyeti gibi cemiyetlerin şimdiki 
yerlerinden ayrılmaları imkansızdır. 
Bunlar ve bu gibi cemiyetler gene es
ki yerlerinde bırakılacaktır. edilmişti. _Büyük Petro Anni~al~ o~u~ . Puşkin gülümsedi ve bir dakika bile 

muş. ve bır asker olarak yetıştırmıştı. düşünmeksizin Dlmitriyefin çiçek bo· 
Annıbal, General Anşef unvanını ha • zuğu yüzüne baıkarak şu cevabı ver -

Yeni binada esnaf arasında m ii şte-o 
rek menfaat esasına göre kurulecak 
yardım teşkilatı da bulundurulacaktır. 

- Hiç olmazsa alameti farıkam bu Bu suretle mürakabe kolayiaşmış ola· 

izdi. Çok ihtiyar olarak öldü. 'di: 

- Öyle deme bayım! O horozların 
insandan akıllıları vardır. Biz bir kaç 
aene evvel, bir horoz sayesinde hir ka
til yakaladık. 

Halid Kudsi, büyük bir ciddıyetle 
konu~ıın cobaııa inanmakla inanma -
m"'' _..,.~ ,,.. 1 m'i'erc>ddit, bir taraftan 

Elektrik cereyanı ile hususi hava 
tazyiki vücuda ietirilmekte, hayvanın 

vücuduna bir huni ile bu hava ,sevke
dilmektedir . Bu suretle hep beraber 
kesilen bir c;ok hayvan, bir kaç saniye 
icinde şişirilmektedir. Bu usul hayvan 
kesim miidd~tini kır ltmıştır. 

Puşkin veçhen büyük dedesine ben
zerdi: Yüzü esmer, saçları kıvırcık, rlu
dakları kalındı. 
Puşkinin annesi kocasına layık bir 

kadındı. O rla kocası gibi eğlenceyi, sü· 
sü, gezmeyi severdi. Nadejda Osipovna 
otoriter bir kadındı. Kocası üzerinde 
sonsuz bir nüfuzu vardı. Puşkinın ba· 

olur da Riyapçik ( •) demezler ya. caktır. ., 

(*) Riyapçik: Rusça çiçekbozuğu Yardım teşkil~tının . iş ~ürosıınd~ 
(çopur) manasma gelir. Puşkin Dimit· çalıştırılacak cemıyet reıslerı bu vazı• 
riyefin •arabçık• sözüne karşı hem ~a- feyi sıra ile yapacaklardır. Yeni bina~ 
fiyeli, hem de zemine uyıun bir cevabının Ankara caddesi ile Sirkeci civarın-
vermiş oluyo~ da bulunmasına çalışılacaktır. 
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Sayfa 9 

Bu haftaki lik _maçlan -- -~-

Galatasar;;ıy- Fen er bahçe 
yann kafşılaşıyorlar 

Beşiktaş ta Güneş le bir maç y apacak 
Her iki kulübün son aldıkları neticelere bakacak olursak 

vaziyeti Galatasarayın lehine görmek daha do~rudur 

MHçın hakemi 
antrenör Booth 

Y azan: Ö m411r B e s1m 

Fenerbahçeden 
Fikret 

Fenerbahçerten 
M. Reşat 

GHlfttnsaraydan 
AYni 

l~ ı 
lnda aatda SOzde kızlar, •olda Ölmiyen Melodiler, 

Ortada Kadm Isterse, aptıda satda BalAlHyka, solda 
Alçakldr fflmlerlnden birer sahne görOlmektedir 

Beşiktaştan Güneşten 

Haftanin filmleri 
Galutal!taraydan 

Llltti 
Galatasaraydan 

Danysl 

, Lik şampiyonasının ehemmiyetli o • 
yunlarından biri olan Galatasaray • 
Feneııbahçe arasındaki müsabaka ikın· 
~i defa tehir edildikten sonra yarın 
,Taksim stadyomunda oynanacaktır. 

Şeref Rebll 
~den takım bu fırsatlardan istifade e • 
,de bilecektir. 
. Bakalım Fenerbahçe bu sefer de Gn.· 
)atasaray muhaci.mle.ri önünde boyt..n 
Jğmeden oyundan muzaffer çıkncak 

!pek, aineması: " Melek, sineması: 

1 • Canlı film İki takım arasında kendine mahsus 
·,rekabet ve heyecan uyandıran bu mü • 

" Sakarya , sineması: 
ını? 

Alçaklık 
Ömer Besim 

1 - Canlı film 
2- Ölmeyen 

Melodiler 

Oynıyanlar: Merle Oberon, Miıiam 2 • Kadın ,sabakanın bilmem kaçıncı defasına bu GUneş o Beşiktaş 
Hopkins, Joel Mc Crea. İki güzel .A • • • ,hafta gene ~ahid olacağız. Her sporun . Birinci lik takımları içinde hatırı sa· 
merikan muallimesi, bir doktor küçük ısteyınce )tendine mahsus bir ölçüsü, aşağı yu • yılır bir kuvvet olan Güneş takınn, 
bir şehirde bir serbest mekteb açıyor· karı tahmin~ri olmakla beraber kuv· F b h k d k' kU\'\'et' ı' ye · .. · 

1 
· · f bold ener a çe arşısm a ı 1 -.Z uncu unn sonlarına doğru Viya· 

~a.Is.kralı diye anılan Straus ka· 
~ .. ölümünden çok müteessirdir. 
.._ t:zeı ve ıarı1ın bir kızla tanışıyor 
•ı:ı §evkiııt elde ediyor. Operet ~n
lbekted~ndan Maria Straus'u ço'k sev· 
Hlt . ır. Sarı§m ku iM bu ~ktan bü
~ bır. itıöançbk duymaktadır. Ma -
kııı. clahı üstadın Angelib adında.ıd 

lar. Doktor Karen adındaki muallimc· Li1 Dagover ve Adolf Volbrük tara· .vetlerı musavı takım ar ıçın ut a ,gu"zel da tk kolay ko-.. · .. ·· k "mk" d oyunun n sonra ar 1 

yi sevmekte idi. Ayni zamanda diğer fmdan . Manon Cavallini adında büyük ,boyle bı: olçu yapma ~du akıun 1
8 

- )ay mağlfıb edilecek bir vaziyette ol -

k d d 
ı.t ru sevmekte idi Marta ıs . . İ · ı d +- g·ı'ld'ır. Lıkte en sonra gı en t ma • d - . . . . 

1 ız a Ol\. o · • bır mugannıye ngı tere en .ısveçe ha· b t b 1 t k 1 ,.0 k defa pıa ıgını. ıspat etmıştır. Lık maç arma 
minde olan ikinci muallime sevilmeme· l'eket ediyor Erik Mattison'dan ayrıl· pn, akş att.ıı~l unan a ımı arda·ky etice başladığı tarihtenberi her hafta vcni 
sini cesaretle karşılamıştı. ·· · ıaş çı ar ı·A arına. umu ma ı n • pir şeldl al B 'k 

1 
d. m ış olan bu kadın senelerden sonra es· d kl 1 b' d d -·ı dün· . an eşı taşın, sene er en • 

Marta me'ktebe Mortar Mum adın • . . . )er al ı arına ya nız ız e egı '.. berı alı§ık olduğumuz o uncularından 

dakı. teyzesın· ı' ve Mary Tilford ismin - kı memleketıne avdet eylıyor. Kızını vanın hemen her tarafında tesaduf e • ualkkı Nuri H" - 'b'Yl . d h ·· k dadır .. ,u • , usnu gı ı erın en ma • 
de bir kızı ikıı.bul eylem~!. gorme arzusun · . . . ı!ilir- ,rum kalışı Beşiktaş için teliıfisi kolny 

Bu kız arkadaşı Rozali ile bir tak.m Kocasının yazıhanesme gıdınce ora· • ik" la ft b" . . t h .. , .. plmıyan bir boşluktur 
lbe'k o~an münasebetini ho' görme -
tia'rıtedi.r. Straus'un bestelediği ve Ma· 
~ff ~ oynadıtı operet büyük bir mu· 

da Aksel'i görüyor. Aksel'i Londrada Eger 1 rt~cenanı·n ıdrıng_~n a .a~mk~.uı Bir takım zaruretler.neticesinde kad 
uygunsuzluklarda bulunmaktadır. )urıımazsa ne ı e ışmesı ını an . · 

Mary'nin annesi diğer talebelcrin bir otomobil ltazası sırasında tanım~- rosu hayli değişmiş "" bfll1i da değıs • 
annelerine ıneseleyi haber vermıştır. tır. Aksel'in •!ki _J<_ocas_ının nezdinde yo~:~ berabere bitll demektir. pıekte olan Beşiktaş için kuvvetli bir 

)4 a ~Yet bzanmaldadır. 
~~ büyük ümide kapılmışsa da o 
)Ük b üstadı Angelika U. görünce bii· 
t1lta ir inkisan hayale utrar ve Ame· 
ru.y:a kaçar. Osta.d A:ıigelika ıle evle· 
~~· Fakat mes'ud olaınıyor. Çünkü 
Itre kadın öteki beriki ile muaşaka • 
titadba~lıyor. Bu arada (Marya) Am e· 
diya an avdet ediyor. 'Ostadı teseBi e· 
leti r ve beraberce yeni eserler vücude 

Mese!e alevleniyor. Faltat esasında bir kiıtibliık ya~h~ın~ ogr~~ıyor:. A!tse~ ka· . d;.ıatasarayın sert "" hırçın müda • ümid beslemek bir parça zordur:. Bıi • şeyl~r yoktur. Hepsi ift~radan ibaret o rı kocayı goruşturecegıne soz verıyor· $nası ayağına çabuk olan Fenerb>bçe )ün batlarında teker teker ve nıa__ayet 
tir. Buna rağmen dava >kame ediliyor. sa da ewelce bunlar arasında geçen bücum hattı karşısında kendisinden ~ep birden toplu bir halde de sa~lam 
Marta nihayet bakikati meydana çıka-l maceralardan haberdar değildir. Ak • ·beklenen mukavemet! mutlaKa gösıe - oyunculara malik olan Güneş takımı rıyor. Rozali ile Mery kabahatlerini ı • sel patronunun hanesinde Manon'un recektir. Y:ıerbahçeye karşı_ oynadığı_ oyunu bu· 
tiraf eylivorlar. Bu sayede Kar:en'1e k .

1 
t yor ve birbirlerini sevme • h t h .. 1.. gun daha kuvvetlı bır ışekılde tatbıka · 

1 
ızı t anışı · B nunla beraber er a ammu un k . 1 

doktor saadete kavuşuyor ar. • 
1 

B' müddet s Ak . u . pıuvaffa olursa, ~ıktaş takımı lay-ge baŞlıyor ar. ır ~nra bir haddı vardır. .. ,li sıkıntılı bir oyun daha atlatm~ğa 
sel işinden çıkarıhyor. Sebebı karı ko· , Bununla ber~ber mesel.e ya1nız mu· ,mecbur kalacaktır. 

~ için çalışıyorlar. 

·s ~ası: 

Balalay ka 
ele b~nna Sten tarafından: Maria ismin· 
~r Rus köylü kızı bir hayli acıklı 
\'" ralndan sonra dansöz oluyor. 
UZba~ı ll" . lll\ h )ınsky ona kur yapıyor. Kı· 

ktd oşuna gidiyorsa da küçüklük ar· 
tarı:şı Yakov'a nişanlıdır. Yakov ni -
ev~ ı~ını P~tersburga getiriyor. Kıı: bir 
ev y"adılıga gidiyor. Tesadüfen bu 
'bitin uzbaş~ lljinsky'nin evidir. Kız za· 
,.;_ .

1 
Ç<>cuguna bakacaktır Zabit Mn -

&ltl ı e ı- . 
hal k a akadar olmağa başlıyor. Bu 
la b t' ar;:;mn hoşuna gitmiyor~ Kapıcı 
ve . ı. (y arya) ile öpüşül'ken görüyor 

ışı akov' h be kızla l"k a a r veriyor. Yakov 
Yak a a asını kesiyor ve zabitine da· 
lll\ ;tıy;r. Asker teWtil ediliyor. Kı -
altınd:n d:n ~~ri yok. Yeui bir nam 
det . . nsozluk yapmaktadır. Şcha-
labi~ç; a::a~ma~tadır. Divanıha rbdeld 
Yor. (Ma v u sıyasi mücrim z.annedı • 
qz ı..._ rya) nın sayesinde Yakov u • 

•UI'luluyor. 

,. S ümer, si nem ası: canın aralarını bulmak istemesidir. pafaa ile halledılmez. Netı_ceye v~rmak Beşiktaş, Güneş maçı kimin leh\ne 

M t

t' n ticari vaziyette müşkülat için hücum da llzımh~1duguhna gore bd~ı ,biterse bitsin bu oyun daha ziyade Be· 
a ıso ,ma~'ta Galatasaray ucum attın m a 'k ta k ı· .. · d 1 b' f'. 

k
-""'·tedir Amerikadan gelen mües· ;! .. _ 1 d şı şın uvve ı uzerın e esas ı ır ı 

çe nft:'l\. • rolu buyuk olma 1 ır. )dr vermiş olacaktır. 
Marie Bell .tarafından Madam Dö "dürünün Manon'la tanıştığı an· ·· d . •. Vuvre, Maud ve Jaklin adlarında iki sese mu . M k • . Oyun icabı zaman zaman düşülecek . U•un zamandır sahada gorme ı_~ı • kızile Auteuil' in en kibar otellerinden !aşılıyor. Nılıayet . anon ocasının __ •.. müjt<ül vaziyetlerin kuvvetli bir miı - miz bu takımiann nefesleri yerınrle 

birinde oturur. Oradaki eğlenecelere vinde verilen bır ııyafette kızını goru· dafaa yapacak olan Galatasaraylılar !•e çok düzgün bir oyun seynne ım • iştirak eden bütün l<ibar halkla tanış· yor. Kız annesini yalnız şantöz olarak ,her fırsatta yapacakları kuvvetli bü • kôn bulacaihmızı tahmin edıyoru'-

Sözde kızlar ..• 

moktadır. Bu kibar hayatın içyüzıi çok tanıyor. Nihayet kocasile barı,ıyor. cumlar sayesinde muvaffakiyete çok Süleymaniye o EyUp 
fecidir. :Madamla ·kızları çok büyük pa· - daha yakın namzeddırler. Li'kte hemayar takımlar aı-asın~a ' -
ra sıkıntısı içinde çırpınıyorlardı . Ka· r sinema programlari Bir tek gol yemeden kar~ılaşhk\~"ı ~·i bir mevkii olan Süleymaniye bir çok dın kızlarını evlendirrnek arzusunu , Haftanın bütün rakibierini bazan güçlükle. çok .bliyiik takımlar karşısında iyi d cıece 
beS!iyordu. Türlı;: Doiıuzuncu sonfoni • Be • defa da zorlukla mağlüb eden Fener • almış düzgün futbol oynıyan b "r ta o 

Banyolarda madamla kızları orada kir evliler. bahçe için bu oyunu kazanma_k _nek> · kımdır. Eyüble yapacağı maçı klzana· 
bulunan ve kız kardeşine refakat et · dar ebeınmi'-·etli ise, onu maglub et • bilecek b ir vaziyette olan Sülc~·ımmı • 

M k 
· d ..ı b 

1 
&aray: Balalayk.a J d mekte olan a sım a ınua ir ai e rnek te Galatasaray için ayni dereec e ye bu mactan galib çıkarsa likle ••C · 

1 K ı d M d
' ·· Melek: 1 • Canlı filim (fransızca lle tanışıyar ar. ız ar an au un gu· ebemmiyetlidir. )am ,.e güzel bir yer almış olacakt•r. 

zelliği ibu adamı teshir ediyor. Bir kaç nüshası) ta k b An.,. .... do'ı U - Topkapa 
!lafta sonra ma damın evinde bir mü .o- ı . Kadın Isterse Son yaptıkları maç se sen eş 
mere tertib ediliyor. Yenı alıbablan Ipek: 1 o Canlı !ilim (tür~ nüıı· dakika on kişi ile ,Oyn~yan ~:~ata~T3Y İstanbul lik şampiyonasının orla a· 
dahi bu müsanıereye iştirak eyliyorlar. tıaııı) o çetin oyundan · mag çı mış, nnda yer alan bu takımların maçı ayn 
Maksim <ıu debdebeli hayatından çok Fenerlıabçe de 0 tek sayıyı yapabil • b ir husnsiyet göstermektedir. 
sıl<ılmaktadır. Daveililer arasında Mak ı o ö!mly<!l melodller rnek Için akla karayı seçmişti. ~syı kazanabilmek için birbir'erinl 
sim eski apkadaşlarından Hektor'a · - Si!%de Jw;lar Doksan dakika devam edecek olan bir hayli zor!ıyacak olan bu takımlar 
rasgeliyor. Hektor d'a Jane ile tanı~ı • SakarJa: Alç•lık oyun elbette iki tarafa da sayı f1rs::.tı \ müsavi kuvvetlerin çarpışması ~ekli n· 

yor ve birbiı'!erinl sevmete baflıyor o Yshllıı: )lcıolwva Şangay vereeek, sükUnet ve it!dalinl muhafaza de olacaktır. · 

lar. 
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an amcas1na yapt1klar11 
Oyunlar eğlen~ete!] 

Bir Hayvan başı 

Olta ile balık tutan balık 

Derin denizierin dibinde yaşıyan La
zianpa tüs isimli bir balık vardır. Bu 
balığın vücudundan uzıyan bir uzuv 
olta biçiminde bir başka uzuv1a niha
yetlcnir. Bu balık insanlar gibi ba~ka 
balıkları oltası1e tutmaktadır. 

• * • 
Bu ada ne zamandan 

kalmış? 
At : ntik denizinin ortasında 1 t 6 

metrl• murabbaı 
b ü .,. ü k 1 ü ğ ü n
de b r ada var -
dır. Bu adanın is
mi Tristan da 
Kunhadır. Yi'tze 
yakın ni.ifuc:u 
\'ardır. Adanın 

ort... ııda eski bir yanardağı bulunur. 
Yük,e'kliği 2500 rnetredir. Bazı ilimle: 
adanın evvelce cenubi Amerikayı Af -
rikava ve Avustralyaya bağlıyan bü -
yük kıt'adan bakiye addetmektcd•..r. 

Bunun doğru olup olmadığını ıetkık 

için Norveçli alimlerden mürekkep bir 
keşif heyeti adaya gitmişlerdir. 

• * • 
Devenin de sırtı düzdür 

B'r devenin sırt kerıjiği bir beygirin
ki kcıdar düzdür. Kanbur olmasının se
bebi devenin aç kaldığı zamanlarda vü
cudunu beslediği yağların oralarda 
top anmış olmasındadır. 

Yaz gelmiş, ha -
va ısınmış, mektep
ler tatil olmuştu. 
Erhanın baba:;ı Er
hanı köydeki am • 
casının yanına gön
dermek istedi. Şöy
le bir mektup yazdı: 

c Kardeşim, 
Oğlum Erhanı 

sana gönderiyorum. 
tatil zamanını ora -
da geçirecek. Cu • 
martesi günü hare • 
ket eden trene ko • 
yacağırn, sen ken • 
disini istasyonda 
karşılar evine gö -
türürsün.• 
Erhanın amcası mektubu alınca se -

vindi. Sekiz yaşındaki yaramaz yeğe -
nini görmiyeli epey zaman olmu~tu. 

Çok göreceği gelmişti. Ertesi sabah er
kenden arabasına ufak beygirini koş -
tu. Dah, dah, dah istasyonun yolunu 
tuttu. 

istasyonda biraz bekledi. Tren gö -
ründü ve istasyona gelip durdu. Erha
nın amcası trenden inenlere baktı ara
larında Erhan yoktu. Merak etti. Aca-
ba treni kaçırdı mı? diye düşündü; 
yoksa istasyonu mu tanımıyor? Bağır
dı: 

- Erhan neredesin? 
Erhan vagonun kapısının üstündeki 

pencereden baktı: 
- Buradayım amca. 
- !nı:;ene .. 
- lnemiyorum, ~apı kapalı. 
Amcası arahasile birlikte istasyon 

parmaklı~ının dışında idi. Arabayı bı
rakıp gidemiyor, kapıyı Erhana açamı· 
yordu. 
• - Kapıyı açanuyarsan kondüktöre 
söyle o açsın! 

- Söyliyemem amca, babam ten -
bih etti... Sakın, dedi, tanımadığın in -
saniara laf söy'leme.• 

Çan çalındı. Tren kalkmak üzere idi. 
Amca kondöktörü gördü: 
- Bay kondöktör şu, vagonun kapı

sını aç ta ctradaki çocuğu indir. 
-Nafile amca, açsa da inemem. Bn· 

bam tenbih etti. cTren hareket etmek 
üzere iken. sakın trenden ineyim .. • 

Deme, dedi. 
Lokomotif te düdüğünü öttürmüş, 

tren yürümüŞtü. Erhanın amcaşı çar · 
naçar arahasile şoseden trenin peşisıra 
Herlerniye başladı. Tren hızlıca gLdi -
yordu. Amca geri kalmamak için ara -
bayı son sür'atle sürüyordu. At, adeta 
çat1ıyacak hale gelmişti. Amcanın yor
gunluğu da ondan az değildi. He:- ikisi 
de kanter içinde idiler. Ve nihayet 
tren bir istasyon sonra durduktan biraz 
sonra onlar da istasyona yetiştiler. 

Yeni bilmecem iz Dört tane 
aaat veriyoruz 

.ı. 

c 1» numaralı resım tamamdır. c2:. numaralı re~mi de c 1,. numar~l :nın 
a: '"nt yapmak istiyen ressam n3.Sı'sa ıki yerini unutmuş. 

RC'c;imleri kes"niz. Ressamın unu tuklarını siz tamamiayınız ve bıze glin -
d·• rı · z. Dö.t kiş1ye birer masa saa'i; diğer yi.iz ki!jiye ba§k.a ba!lka bed yeler 
ve.~.:ceğiz. 

arabada 
beygire 
cak. 

gidersem J 
iziyet ola -

. - E ne yapalım~ 
- Beygiri ara -

badan çöz. 
-Baban hanı ya

ya gitme demiştı. 
- Arabayı sen 

çek. 
At arabanın ar • 

kasına bağlandı, 
Erhan arabaya bm
di. 

Amca arabayı çe
ke çeke köye götür- • 
dü. Araba bahçe ka
pısından içeri gire • 

Siyah yerleri kesiniz. BirleşliriniZt 
bir hayvan başının resmini elde ede • 
ceksin iz. 

Erhan trenden indi: 
- İşte amcacığım geldim! 
- Geldin amma bir istasyon sonra. 
-Ne yapayım?. 
- Şimdi yaya gitrnek mecburlyetin-

deyiz. At çok yorgun, arabaya bine -
rneyiz. 

- Olmaz amca arabaya himnem ll -
zım. Babarn tenbih etti; dedi ki: 
Sakın yaya gezme ayakkabıların ça

buk eskir. Babamın sözünü yerine ge
tirmeliyim. 

-Öyleyse sen arabaya bin, ben ya -
ya giderim. 

Erhan arabaya bindi. 
- Olmadı amca .. 
- Gene ne var? 
- Babam tenbih ~tti. Sakın dedi, 

hayvanıara iziyet etme .. Şimdi ben bu 

Resimli Hikaye: 

miyordu. 
- Haydi Eıiıan arabadan in geldil{. 

- Geldik amma ben bahçeyi yürü -
yemem. Babam tenbih etti; bahçede 
gezme, dedi. Çiçekleri kırarsın. Baba
mın sözünü dinlemeliyim. 

Amca eğildi. Erhan ata biner gibi o
nun sırtına bindi Ve eve öylece girdi -
ler. 

Eve geldikleri zaman amca kendıni 
tutama dı: 

-Baban bir şey tenbih etmeyi unut
muş Erhan. 

-Ne unutmuş amca? 

-Bu yaz amcanın yanına gitmiye -
ceksin. 

Deseydi daha iyi ederdi. 

** 

Bay Coşmaz1n şemsiyesi 

Bay Coşmazın bir köpeği vard.. Ne 1 yağmur yağmıya başladı. Evvela aldır
vakit sokağa çıksa köpeğıni de yanına madı. Fakat şiddetienince şem~tyeye 

alırdı. Bay Coşmazın köpeği tc:-biyeii ihtiyaç hasıl oldu. Köpeğini çağırdı ... 
bir köpekti. Bay Coşmaz hastonunu o-

na verir taşıtırdı. 

Bir gün gene sokağa çıkıyordu. Ha
va biraz bulanıktı. O gün hastonu ye4 

rine ~emsiyesini aldı. Bu sefer de şem

siyeyi köpeğe verdi. 

Bay Co~maz biraz yürüdükten sonra 

Şemsiyeyi köpeğin ağzından aldı ve 

açtı. Fakat şemsiye yağmurdan kendi4 

sini korumuyordu. Şemsiyeye baktı. 

Bir de ne görsün, şemsiye delik deşiK 
değil mi? ·Köpek şemsiyeyi dişlerile tu
tarken dişleri kumaşa geçmiş, şemsi • 
yeyi kalbura çevinnişti. 

(

Geçen bilmecemizde "' kazananlar 
Geçen bilmecemizde kazananların isimleri pazartesi günü çıkacak sayı
mızda hep birden yazılacaktır. Pazartesi gününü beldeyiniz. 

Dudakla bardak kaldırma 

- Dudaklarımla tutup kaldırırım. 
Deyiniz, !başkaları da tecrübe ede • 

ceklerdir, fakat bardağın kendUerın1 

yakın köşesinden tutacakları için bu • 
runları bardağa değecek ve kaldıra • 
rnıyacaklardır. Siz size uzak olan t.~ • 

rafından resimdeki gibi tutarak ka• 
dırırsınız. 

Dört kişi 

1 

s 

Resmi kesiniz. İşaret edilen yerler 
den altı defa katlayınız, dört tane re 
sim göreceksiniz. 

Önde koşan 

Bu koşan adamı gördünüz ya.. , 
en önde koşanın kendisi olduğunu z:ıJı 
nE'divor. Halbuki onun önüne • .._----------------------------..Jl ko~a~ bir ba~kası var. Onu bulwı~ 



Balık konservesi yapıp 
ihraç edeceğiz 

Lastik Fabrikalan 
Sanayi şubesi vaziyeti 
tetkik etti ve bir rapor 

,azırladı 

E:cnebi fabrikalar bizden balık alıp konserve yapbkta~ 
IOra cihan piyasasına veriyorlar. Biz bu konservelerı Lastik faıbrikalarınm itirazlarını tet· .kik eden Ticaret Odası Sanayi şubesi 

daha ucuza mal edebileceğiz .müdiirlüğü bu hususta hazırlamış ol-
Balık ihracatı devam etmektedir. Li- Bu hal, Yunanlılarda henüz iptida · duğu raporu İktısad Vekaletine gön • 

trıanıınızda bulunan İtalyan ve Yunan idir. Buradan buz1ara sarılar~ ve ~a- de~tir. Raporda fU noktalar tesbit 
~lıkçı gemilerile matörlerinden her ze olarak Yunan vapurlarile gonderı • edilmiştir: 
~n bir kaçı dolarak memleketlerine len palamut ve torik'ler daha Yuna • 1 - Ham kauçuk ithali güçleşm:ş • 
0'1lnıektedir. Bahklarımıza en çok pa· nistana varmadan Yunan adalarında tir. Amerika müstem1ekelerile bir tl • 

~a Veren İtalyanlardır. İtalyadaki b:r satılmakta ve taze olarak yenilınekte- caret anlaşması mevcud olmadığından 
~~ç konserve fabrıkasma bağlı olan ve dir. kauçuk gelmemelde veya pek zorluk
bJe\lll limanımııda demirli bulunan 19 36 yılmda İtalyaya külliyetli mik· la, pahalı fiatlarla tedarik edilmekte • 

baı ~alıkçı gemilerinın Akdenizde tom tarda torik ve palamut ihraç edilmiş· dir. 
hı 1~ avı zamanları gelmiştir. Fakat tir. Yalnız araya zecıi tedbirlerin gir • 2 -Ham kauçuğa yüzde altmış prim 
rı~ bır sene bu aylarda görülmiyen to- mesi bu ihrac işini bir müddet aekteye verildikten sonra mamulundan da çift 
den avının el'an d.evam etmesi yüzün - uğratml§tır. Bilhassa bu aylar en .fa.z- başına yüz em kuruş istihlak vergısı 
h'ıt bu gemiler Istanbulu terketme • la torik çıkan aylara isabet etmıştır. tahsil edildiğinden Çekoslovakyadan, 
Vı ~t~, torik mübayaası tom balığı a- Bu yüzden 1937 yılında yapılacak ih - Finlandiyadan ve lsveçten getirilen 
r~ an daha ucuza mal olduğu için to- racat geçen seneye nazaran daha fazla lastik ayakkabılarla rekabet edUerne • 

Teşkilifı Esasİyede 
degişiklik yapıldı b ~ 

...... 7 

(Bqtarafı ı inci ayfada) ı Biz her.ıcyden evvel layikliğim,zi i • 
zarurt ve mukadder olmadığı gene bir lan ettik ve bunun teşkilalı esasiye ka· 
Türk tarafından Türklerin elile ve 

1 
nununumuza koymak istiyoruz. Eşha ıo 

Tüklerin kanile ispat edilmişt~r. 'l'a • sın v.icd.an hürriyetlerine \•e ~.azı din· 
rihin seyrini değiştirdik ve Türke at·ıle~e ıntısabına zerr: ka?ar mud.~ha~e
fedilen menhus talih bir defa daha ye- mız yoktur. Herkesın vıcdanı hurdur. 
nildi. (Alk.ışlar) Bizim istediğimiz hürriyettir. Layiklık· 

Tarih karŞlSinda Atatürk ~n mak~adı~ız dini~ memleket ı~le • 

Atatürk, bu millete mevcud olan bii· 
tün yüksek seeiyeleri ve Alicenab has
Jetleri nefsinde toplıyarak milletin a • 
zim ve iradesini kendi azmü irade~üe 
birleştirerek Türk milletini malıvol -
maktan kurtardı. Şimdiye kadar 
Türk tarihi ispat eder ki Türkler için 
aciz olmak mahvalmak demektir. Ata· 
türk Türk istiklalini kurtarnıakla be -
§eriyete büyük hizmet etti ve tarih 
Atatürkten ve onun yüksek vasıfla -
rından bahsederken hiç şüphe etmem 
ki en büyük vasfmı beşeriyete yap • 
tığı büyük bir hizmette görecektir. 

Türksüz bir tarih nekadr muzlim o· 
lur. Hele Türksüz kalacak beşerıyet 
nekadar sefil bir manzara irae eder. 
Hepiniz tahmin ve tahayYül edebilirsi-

niz. 

rınde muessır ve amıl olmamasını te• 
min etmektir. Bizce lfiyiklığın çerçcyesi 
ve hududu budur. 

Yegane doğru yol 
Bizim bildiğimiz, Türk için yegane 

doğru yol ve tarikat milliyetçiliktir. 
Bu yolu tutmak Türkün dünya ve ah .. 
reti için en büyük kuvvettir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Bunun içindir ki eğer şurada burada 
vatandaşlarımızın kalbinde küçük bir 
rabıta kalmışsa o rabıtayı Büyük Mec· 
lisin kararile kökünden silerek bu ta " 
rikatlardan uzaklaştırmak istiyoruz. 
(Brava sesleri) 
Koyduğumuz prensiplerden biri 3e 

budur. 

Çiftçiyi toprak sahibi etmek 

1 
a1rnay

1 
tercih etmektedirler. · olacaktır. mektEklir. Bu gibi ayakkabıların ithali 

Se talyan konserve fabrikaları geçen Balıkçılığın inkişafı için forınali~:si· serbest olmaktadır. 
ta ndaeye gelinciye kadar kulliyetli mik - nı ikınal etmekte olan layiha kat ıyet 3 - Fabrika1ann senelik istihsali bir 
lhr tom balığı konservesi yaparak kesbedince balıkçılığımıza pek mühiJ? milyon ayakkabı olduğu halde 1936 se· 
k ~ac etmeıkte jdı. Bu !konserve fabri - bir veçhe verilecektir. Memleketin bır nesinde ancak yüz bin çift çıkarılrrn~
lk.~ arına tom balığı yetiştiren gemilerin çok taraflarında lkonserve fabrikaları tır. Buna göre 900 bin çift lastik a .. 
ta~ seneye yakın bir zamandanberi İs· açılacaktır. İtalyanın bizden a~ara'k yakkaıbıyı barieden tedarik etmek ıa· 
lar Uld~n torik ve palamut balığı a • yaptığı ve Avrupaya gönderdi~ 011 

• rureti hasıl olmuştur. Bu sene bu m1k· ti: gıtmeleri İtalyan konserveeile • serveler yerine kendi fabrikalarımııda tar da tedarik edilemiyecektir. 
l!l ..... lbu balıkiara bag-ıamıştır. Epeyce konserve yapılarak ihrac edilecek ve , F :--•ıa k r " - abrikalar, imalathanelerle re-

Türkün tarihi 
Türkün olmadığı bir tarihte an~~ 

zulüm aktif bir şekil alır. Zaten Tur· 
kün akıbetine bu kasdi yapanla~ de.r· 
hal kendilerinin besledi~i fena nıY_~tın 
fena tecrübelerini de kendileri gor : 

.. 1 d' Tu"'rk kendi tarihini kendı 
muş er ır. h' 
yaptığı vakit ve kendi yaparken. ıç 
bir kimsenin, hiç bir tarafın ne tes:rıne 
kapıldı ve ne yardımını gördü. N? b7l· 
du ise kendisinde buldu ve kendı elı}e 
yaptı. Ve yaptığı şey, tarihten aldıgı, 
müsbet ve muayyen tecrübele~~en e : 
d indiği kanaatler üzerine . mu~ss~stı. 
Mnddt vesaiti, kel{di idra~ı.n~ ıstınad 
ettirdi ve bu sayede istiklalmı kurtar-

Diğer prensiplerimizden maddeler 
de tesadüf edeceğimiz bir iki nokta da· 
ha vardır. Bunlardan biri; çiftçiyı toP.· 
rak sahibi etmektir. 

18 milyon Türk 
Arkadaşlar, on sekiz milyon Türkün 

on beıj milyonu çiftçidir. Bu on be§ 
milyonun bir çoğu kendi toprağında ça 
lışmaz. Çiftiçiyi, Türk çiftçisini toprak 
sahibi yapmak demek, Türk çiftçisin4 
yani Türk'Ün ekseriyeti azimesini ken
di ekonomik mukadderatına sahib kı • 
larak bu me.mleket için hayırlı ve aktii 
bir eleman yapmak demektir. Bu bü 
yük kütleden eğer büyük bir menfaat 
bekliyorsak, onu ötekinin berikinin 
toprağında çalışmaktan kurtarınalı, 
kendısini kendi topraklarına bakım 
kılmalıyız. (Kurtaracağız sesleri) 

baı "'ndanberi de İtalya Avrupaya tom birçok piyasalarda Türk ~alık ~ns~ - kabet edememektedir. İmalathanelerin 
t.

0 

161 konservesi yerine Türk balığı veleri görülecektir. Zira, ıtalyan ar a· • ns f d 'ft' .. 5 60 k tm alı · lastik ayakkabı-mn çiftini 120 kuruc::.a 

bu
.. üerves .. i yollamakta, mekteblerinde, ra ın an çı ı " - uruşa sa ' 
Y k n t 

''-b ı kl flardan mal etmelerine mukabil fabrikalar ay· 
t.....ut muesseselerinde tariık ve !)ala - an orı.l\.- a ı arı uzun masra ••ı ta nr----& fun kt d Biz:m ni ayakkabıların çiftini 200 kuruc:a mnl 
baıı- n yapılmış nefis ve lezzetli Türk sonra ~·•~erve yap a a ır. 1 -ı gı konservesi yedirmektedir. maliyet fiatımız daha ucuz olacağın - etmektedir. Bu yüzden fabrikalar ha • 
....__ d A d b 1 b ı k k nservesi r icden getirilen lastik ayakkabılarla 

............. _ ........................... --- an vrupa a aş ıca a ı · o · 
....._ yapan memleketlerle rekabet edilebi · rekabet edemediği gibi imalathaneler -
j Iecektir. Memleket ba1ıklanmızın cins- le de rekabet edememektedir. dı. 

Modern bir devlet programi stanbul Borsası kapanış leri dünyanın en iyi cinsidir. 5 - Kunduracılar da lastik ayakka-
_,_!iatleri 5 - 2 - 1937 bılarla rekabet etmek için bir cins a -

ilk umumi mag" aza yakkabı imaline teşebbüs etmiştir. 
Yukarıdaki sayılan sebeblerden do -

ı Sterun Alış Satış 
l Dolu tıl5 . 620. 

20 Fransız Fr 123.00 126,00 
2(1 Llret • 113. 117, 
.,, b 120. 125. 
<oU oelçika Fr 

Mersinde açılacak olan 
mağaza için tetkikata 

başlanıldt 
20 Drahmı • M. 84. 
20 İsv ıR. 22. 
20 Le~;re Fr. S65. 575. 1935 vılında toplanan Ticaret Oda-

ı F!lorın 2 ). 23· ları kongresi Odalann müşterek bir 
~ Çek kuronu ~~: ~: banka t~şkili için ve~ek:e b~lu~dt~k-
1 ~vusturya sı. 20. 23. ları paraların umumı magaza ar esı -
ı i;~~~ 25. 2s. sine sarfedilmesi ha·kkında birşey iz • 
1 Pengü 20. 22. har etmişlerdi. 

20 Lev 21, 23. 1 İktısad Vekaleli bu temenninin yeri-
20 Dinar 11• 14• ne getirilmesi için bir müddettenberi 

1 
~ubıe 48' 

52
' tetkikler yapmakta idi. Bu tetkik:er 

layı fabrikalar lastik ayakkabıların i · 
malinden kazane temin demernekte -
dir ler. 

Fabrika1arın vaziyeti bu raporun İk· 
tısad Vekaletinin tetıkikinden sonra ay· 
dınlanacaktır. 

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

!.Ticaret ve zahire borsası 
5 Şubat 937 

ITHALAT 

Bu~day 210, arpa ıo, yapağı ı3 ı12. mı
sır 75, un 30 1 / 2, yuliı.f 8, fasulye 3, zeytinya
~ı 87 114. tiftlk 3 1/4, nohut -t 3hl ton. 

Atatürk, Türk istiklalini kurtardık· 
tan sonra Türkü bir daha böyle badı • 
relere, tehlikelere düşürmiyecek bir 
devlet sistemi kurdu. Bu devlet Slste
minde tatbik edilecek olan prensipleri 
vazıh ve açık ve müspet olarak prog -
ram halinde tesbit etti. Bu programı ve 
bunun tatbikini kendi kurduğu Cum -
huriyet Halk Partisinin eline ve mes -
uliyetine verdi. Cumhuriyet Halk Par
tisinin prensipleri evvel emirde mo • 
dern bir devlet progra~ıdı~; Bun~~rı~ 
ba~ında devletçilik gelır. Türk ~mltctı 
devletçidir. Biz mazinin bıraktıgı b?~
lukları doldurmakla mükellef oldugu
muz gibi atiye de, çocuklarım~za Ja 
fena miras bırakmamak meeburıyetm· 
de bulunan bir milletiz. 

medeni vasıflar 

Bu toprakları asırlardan ve asn·lar • 
danberi nasıl canlarile, kanlarile mü • 
dafaa etmil?lerse. ondan kendisine yi • 
yeceğini çıkaracak kadar bir hisse ver• 
rnek çok görülmez. (Brava sesleri, al • 
kışlar) 

Bunun teminini kolaylaştırmak için 
teşkilatı esasiye kanununa bir kayid 
koyduk. Bu kayi.d büyük Başvek; im~n 
de bilvesile sövlediği gibi, hiç kim .. cnın 
hukuku tasar;ufiyesine bir taarruz te§· 

kil etmez. 
Siyasi Müsteşarlikiar 

Diğer kayıd da gene büyük Ba~veki
lin sırasında söylediği gibi hükumet 
teşkiltttında görülen bir lüzum üzerine 
yapılmıştır. Hükümette siyasi müste • 
şarlar ihdası düşünülmüş ve bunun i " 
cabı hissedilıniştir. Bunun tatbiki için 
teşkilatı esasiyt· kanununda formaii 
teye aid bazı maddelerin değişmPc;i i .. 
cab etmiştir. Son getirilen tadil tek • 
liflerinden biri de bundan ibarettir. 

ı ~veç kuronu 30. 32. :sona ermiştir. Şimdilik memleketin üç 

1 
Urk aıtını ıOM. 1010. yerinde umumi mağazalar kurulmtı~ı 

~~Os. ~ 215, _ 246. 1! kararlal?mı~tır. Bu mağazaların birin -

Çak:ıl 634, kedi 314, kunduz 51, sansar 
Pl5, ta''§an 49029, tilki 3128, zerdeva 19() adet. Türkleri, kurtarılmış olmak itibar;le, 

Türklere yüksek medeni vasıflarını 
tekrar iade etmiş olmak itibarile, A•a
türke ka~ı şükran hissediyorsak, bu -
nun ifadesini, kurduğu prensipleri sa
dakatle, feragatle ve samirniyetle ta -
kibde aramak icab eder. 

Ç E K L E R 1 cisi Mersindc açılacaktır. IHRACAT ---- ---1 İç Ticaret Umum Müdür.~ Mümtaz 
lon Açılış I\HpEtmş bu ı'si yerinde tetkik etmek uzere Mer· 
~ d ra 616.50 616 00 11 ~ 

ev-York o. 7934 0,7920 1• sine gitmiştir. 

Yapa~ı 102 1/2, UfUk 3 3/ 4 ton sansar 

'i68, zerdeva 84, tavşan 40000, tilki 4 adet. 

Parıs ,.=-----
AılUlno 17 .0~25 17.0675 
l3rukscı 15.07R6 15.0'· 10 
All 4 70S. 4.7061 

na 88.645 ~8.7ı75 
Cenevre 3.47 3.4740 
Sotya ... 64 .395 64.44M 
l> lllsterdam 1.4490 1.4492 
r~ > \Pi 'n.77 22,7S8 
Yana 4.2465 4.25 

liadrtd 11.3584 1U67S 
13erıın ı 9716 1.9725 
\1~va '8ıacıa 4.1970 4. 20 
~e~, 4.~ 4.3R30 
aeıcr:.ı ı~.67SO ı~. 7662 
l'Oko 34.55 34.577J 
lloaıı:hama 2.7864 2.7888 
8t.otho~ 24.93 24.91 

Fındık larımıza 
rağbet. 

A~rupa piyasasında toptan 
kilosu 79 kuruşa satılıyor 
Fındık fiatları yüksekliğini muhafa

za etmekte, ihracat normal şekilde ya
! pılmaktadır. 380 bi~ ton stok maldan 
1 tüccarın elinde -40 bın ton kalmıştır. 

---- !!.1460 3.1485 1 
İspanya hükümetinin dahili haı·bler· 

den dolayı Avrupa piyasasına fındık çı· 
--- E S HA l'tl l ı karamaması bu piyasadan mal al::ın 
An ------ -A-c;,-ı.-~ -K-.p-.-~~,-,- 1 milletleri bize çavinniştir. Hiç bir se-
~a:Olu şm. % 60 ne bu şekilde yi.iksek şeraitle ihracat 
-,. 

10 
oo.oo ro.oo yapılmnmıştır. Bu hal köylüyü ve tüe-

.....__ 'Va.deU 0'•.00 00.00 d · ı t · t' İ ~onu can 1.iya esı e memnun e mış ır. ç 
• ·•- - - Nektar O,<Xı O.'lO -~ ~ento 14.35 14,30 fındığın kilosu 79 kuruşa kadar sat1!-

---. lS Tt K RA z L A R ma ktadır. 

SATIŞLAR 
Bu~day yumuşak kilosu 6 kufU4 10 para

dan 6 kuru~ 28 paraya kadar, Buğday sert 
kilosu 6 kuruş 34 paradan, Çavdar kllosıı 6 
kuruştan, Mısır sarı kilosu 3 kuruştan, Mısır 
bevaz kilosu 4- kuruş 32 ı12. Beyaz peynir 
ta~ ya~ıı kilosu 44 turuo 4 para, Beyaz pey
nlr yarım yağ kilosU 32 kuruş 10 para, Ka§QJ' 

peyniri tllosu 4D turu~tan 44 kur~a kadar, 
Pamuk kllosu 41 ıruru~tan 43 lruruşa kadar, 
Tiftik mal kilosu ıso kuruştan, T1ftlk derHt 
kilosu 142 kuruş 20 paradan, Zeytin yatJ 
ı . cl yemelı:. ıı:ııoc:u 55 kuru!ıtan 58 lı:unıp. ka
dar, sansar çlftl 3300 kuruştan ..eoo kuruıJa 
kadar. 'Mlkl çlftl 510 kuruştan 1200 kuru~ 
lcndar, zerdeva ciftl 4200 kuru$tan 5000 ku
nıııa kadar . Kundu% çlf.tl 1000 klınıştan 1400 
ktınH1a kadar, Tav~an adedi 20 kuruştan 2!1 

kuruııa lı:adar. 

TELGRAFLAR 
Londra mısır ı.aplata oubat tahmlU kor

teri 23 p11n 10 1/2 penl kilo. 3 Kr. 39 santlm. 
Londra keten t . Laplata §ubat tahmill tonu 
ıı sterlin 12 t i. 6 penl kilo. 7 Kr. 07 88ntlm, 

Milleteilik vasft 
Devletçilik vasfını teşkilatı esas;ye

ye koyacağız. 
Atatürkün bahsettiği prensipler 

Türktür, yani asliyeti ve menşei ili -
barile tamamile milletin kendi sec~ye· 
sinden alınmış ve onun bütün ihEyac 
ve zaruretlerine uygun olarak seçilmis· 
tir. Bu prensipler ayni zamanda Tür\-

çüdürler. 
Türkçü olmak itibarile, millicilik 

vasfı kendisinden çıkacak bir vasıf o· 
lur. (Brava sesleri) 

Diğer bir vasfamtz: 
Halkçı 

Di~r bir vasfımız da halkçı olmak· 
tır. Halkçı olmak alicenablığımızm na· 
zari bir eseri değildir. Bizim halkçılı -
ğımız h alka doğru, halk için de?ld~ı. 
Halk tarafından halkla beraber sıste .. 

Arkndaşlar, tadili icab ettiren za • 
rurclleri ve Cumhuriyet Halk P:ıi'tisi· 
nin pren--ip1erini yüksek huzurunuıda 
muhtasaran arzetmi) oluyorum. Eğer 
uhdeme verilen vazifeyi kısmen olsun 
yapabilmi ~sem benim için büyük bir 
şereftir. Unutmamalıdır ki bizim kur· 
duğumuz büyük esas1nrdan biri de 
memleketin ve milletin mukadderatı • 
na yalnız Büyük Millet Meclisinin hfl· 
kim olmasıdır. ( Alkışlar) 

Hatiplerin beyanati 
Bu beyanatı müteakıb ilk olarak kür 

süye gelen Hakkı Kılıç (Muş), teşkUa• 
tı esasiye kanununun bazı maddelerf• 
nin ve bilhassa ikinci maddesinin de • 
ği§tirilmesi yolunda yapılmış ol~n te~ 
lifteki isabeti ve bundan duydugu se • 
vinci ifade ederek demiştir ki: 

c- Cumhuriyetimiz partimizin altı 
büyük temel taşı üzerine oturtulm~ • 
tur. Artık hiç bir zelzele onu sarsamu. 

Halil (Menteş) in sözleri 

~t borcu I J)qin A~~~ Kap•••t Portakal satiŞI ll 100 kilOSU 123 B. Frank kilo. 5 Kr. 22 san-ı 
Anvers: Arpa (Lebista n) oubat mart tahml-

ll • ı YadelJ 22.80 ~:: Portakallarımıza haricden yeniden tim. Liverpul: BuA'!: ;ı;:t :::•~ 1~1~b-
midir. (Alkışlar) 
Halkçılığımızın tatbikatta ve teşrii 

havatta cihana nümune olacak k adar 
ile~iye varmış hukuki eserleri vardır. 
Büyük Meclisin kanunlarındaki isabe· 
tin en büyük arnili de halkın her sene 
nabzını tutmak, fi:kirlerlini almak ve 
mütalealarına layık olduğu ehemmiye· 
ti vererek kanunların hazırlanmasında 
bunları milessir kılmaktır. 

Halil Menteş (Muğla), teşkilatı a • 
sasiye kanununda tadilat yapılırkPn 
bunun herhangi bir suitefehhüme mat. 
dan vennemesi icab edeceğini i§aret .. 
derek izahını lüzuınlu gördüğü b&ı:ı 
noktalar hakkmdaki düşüncelerini bôı 
dirrnek için kürsüye geldiğini söyle • 
miştir. 

-= ll n ndel1 21.S25 21 .40 talebler yapılmaktadır. Yütlük çift resi 8 ştlln 7 penl k . . n h m. li a-- - 2 70 ga: Bu{tday (Hartv1nter mayıs) t.a mı Bu-
--- T A ll V t L A T sandık portakallar kuruştan, 80 lik seli ı3ı sent lı:ilo. 6 Kr. 05 sanUm, Vlntpek: 

-- A("•'·~ Kar••uş çift sandık portakallar 260 kuruştan Bu~day (Ranltobal mart t ahmnl Buşell 124 
An:dolu ı pe, OOJ)l ııo .oo satllmAktadır. ~nt kilo. 3 Kr. 73 santlm. Hamburg: Fındık 

1 vadeli 
39

.
10 

• !'R.90 İhracat normnl şekilde devam el - Ic Giresun dt'rh:ıl tahmil ıoo ltllosu 155 R. 
• n ııe. 00 0'1 ('(1,00 mektedir. Bu yıl portakallarımıza faz- Mark kilo. 78 Kr. 46 AAntlm. Hamburg: Fın-

~~"hı~n~ıa. peşt 39.!0 38 90 la istek olduğu için dahilde portakal cHt le T.evıı.n df'rhal tahmil lllO kilosu 
154 

R. 
·ı . .ı, 01 ' on fiatları biraz yüksckçedir. 1 n•nrk Kilo. 77 Kr. 95 santım. 

-----= ı 1 

.. 
Halil Mente~, bundan sonra te"jkHAtı 

esasive kanununa konulmakta olan 
~ (Devamı ı2 nci sayfada ) 



12 Say ta 

Sa~ayiin konturoluna dair T eşkilitı Esasİyede değişiklik yapıldı 
bır kan un hazır lan dı (Baştarafı 11 inci sayfada) linin sigorta edilmiş oldu!unu gört1yo·' nın elindedir. Hükümet konağı merkıt 

Proje sanayimizde en ucuza mal etmek ve en iyi 
istihsal etmek prensibi ile hazırlanmıştır 

Ankara, 5 (Husust) - Sanayiin 
l'ontrolüne d,.ir hükumet bir kanun 
llyilıa~ı hazıriarnıftır. Bunun esbabı 
muci~:!.esinde deniyor ki ı 

«Bu kanun projesi heraün inkitaf 
eden sanayiimizde en ucuza mal et· 
rnek ve en iyiyi istihsal etmek prensi· 
bile hazırlanmıştır. 

Sanayileşrnek siyasetimizin muvaf .. 
f~kiyeti ancak iç ve dıf pazarda tutu· 
nabilecek, kuvvetli ve sağlam bir sa
nayiin tesisi ile mümkündür. Bunun 
içindir ki sanayi tekniğinin iktısadt 
kontrolünü bir devlet vazifesi olarak 
~le almak zaruridr. Ve zamanı ael-
miştir. 

Kanunun esaslarında 
dır: 

fUnlar var· 

lktısat Vekaleti milli endüstri aa· 

Suriye H.eg'eti 
Parise gitti 

(Baştaralı t inci sayfada) 
l\lisafirler bilahare, ~ehrimizdeki 

Fransız baş konsolosunu ziyaret et· 
miş ve öğle yemeğini konsoloshanede 
yem işlerdir. 

Perapalas otelinde bir müddet is
t:Tahat eden hey' et azaları, F ranaız se

fareti "tarafından kendilerine tahsit e· 
d•1en otomobille, akşam iistii Topkapı 
sarayını ve diğe1 görülmeğe değer yer
leri gezmişler ve saat ] 7 ,:lO da tekrar 
FrclilSız Baş konsolasunu ziyaret et
mişlerdir. 

Vali muavini Hüdai Karataban sa
aı l R de Perapalas oteline aelerek., 
hey' et azalarına iadei ziyarette bulun-
muştur. 

Hey'et izasından Suriye iç Bakanı 

nayiinin rasyonel Herlernesi aayesile 
ııerek huausi sermayeli olan, ııerek 
sermayesinde kısmen veya tamamen 
devlet iştiraki bulunup bilvasıta veya 
bilavasıta kendisine bağlı olan bütün 
müesseseleri işletme idare tartlarını ve 
ekonomik vaziyetlerini ve bu maksat
la bunlara ait evrak va vesaiki tetkike 
salahiyettardır. 

Bu kanunun tatbiki için müessese· 
lerden lüzum görüldükçe istenilecek 
her türlü malumat Veklletçe tayin o
lunacak şekil ve müddetler dahilinde 
verrneğe mecburdurlar. İ•tenilen ma
lumatı mazeretsiz muayyen müddet i· 
çinde vermeyen veya noksan veya 
yanlış bildiren şahıs, firket ve mües
seselerin müdür veya mümessilleri beş 
liradan 25 liraya kadar hafif para ce
zasile cezalandırılır. 

Komilnizm aleyhtarı 
cepheye dahil 
0/uyor.muşuz 1 

( Baştarafı 1 inci sayfada) 
ye dahil olması mümkün olduğu ka 
naatini göstermektedir. 

Övr gazetesi Fransanın Türkiyeye, 
Akdf"nizde sahili olan bütün devletlE-r 
arasında bir anlaşmanın tahakkukuna 
rnatuf bir muahede teklif ettiğini ya • 
ııyor. 

Eko dö Pari gazetesi ise, Fransa ile 
Ankara arasında askeri bir anlaşmanın 
inkişaf yolunda bulunduğunu bildir · 
mektedir. Dı~ İşleri komisyonu azasın· 
dan Peri'nin de bu fikirde olduğu bil -
dirilmektedir. 

İspanyada şiddetli 
mu harebeler 

ve Dı" Bakanı vekili SaduHah Cabiri, Madrid 5 (A.A.) - Neşredilen res • 
dün, Perapalas otelinde kendiaile aö- mi bir tebliğe göre, rnilisler bir muha· 
rüsen gazetecilere kısaca ~u beyanatta. rebeden sonra ve asilerin müteaddid 

bu
.l t ' mukabil hücum!arına rağmen Gub 
unmuş ur: k d L Es 1 ·ıı k ... par ın a a ca aen a mev ımı zap· 

- Biz, bu sefer, muhterem Başve· tetmişlerdir. 
kiliniz Isınet lnönünün tuttuğu yolu • Barselone 5 (A.A.) - Malagadan 
tutacağız. ,Şimdilik bir fey söyliyemi· bildirildiğme göre, bu romtakanın bü· 
yeceği:ı:. Bu akşam Pari.e gid:yoruz, tiin cephelerinde şiddetli muharebeler 
oradan Cenevreye gideceğimizi zan· olmaktadır. Asiler büyük bir tazyik 
nediyorum. 20 • 25 gün aonra tekrar yapmakta iseler de hükümelçiler şid • 
lstanbula döneceğiz. O zaman uzun detli bir mukavemet göstermekte ve 

boı.·lu görütürüz.H mevzilerini muhafaza eylemeketdirler. __ .. -
sız . Suriye anlaşmasını tekrar tetkik 
ederek, anlaşma üzerinde Sancağın 
yeni :vaziyetine uygun bir tekilde ta

devlet vasıfları arasında devletçilik, in· rum» dedi. zi kazada bir çiftlik ağasının tariası ı' 
kılalıcılık ve milliyetçilik gibi vasıf • MUbhemiyet izala edildi çindedir. Köylünün zerre kadar tOP • 
ların tatbik sahasındaki muhtemel bazı rağı yoktur ve ağaların tarlasında çı 
tefsirlerine nazan dikkati eelbederek Tekrar söz alan Halil Menteş, Cum· lışır. Vilayetimizin diğer kazalarındi 
bu noktalar hakkında alAkadar tara • huriyet Halk Partisinin urndelerindeki da azçok hal böyledir. Dairei intihabL • 
fından cevab verilmek suretile suite • isabeti ve Partinin hizmetlerini takdir yemizin yarı çiftçisi topraksızdır. Ça • 
fehhümlerin izalesini istemiştir. etmekte kimseden aşağı olmadığını i · lışmıyan ağa oturur, köylü çalı§ır. p.rı· 

Halil Menteş toprak kanununun ta • şaret ederek, ileri sürdüğü noktaların talyada da böyledir. Şark vilayetlerı • 
sarruf ve mülkiyet haklarile olan kar· sebebeiyet vermiş olduğu münakaş1 ve miz de böyledir. Bu memleketin ajır 
şılıklı vaziyeti üzerindeki noktai na • verilmiş olan izahat neticesi müphe · ıstırabı büyük bir ıstırabdır. Eğer bll • 
zarlarını izah etmiştir. miyetten kurtulduğunu hatırlatmıştır. nu halletmiyeceksek bir çok topraks.~S 

Hüsnü Kitapçı (Muğla), yapılması General Refet kUrsUda çiftçiyi cumhuriyetin ve lnkılibın bll' 
mevzuu bahsolan değişikliklerle te~ - yük nimetlerinden mahrum bırakrfıtŞ 
kilatı esasiye kanununa, iktidar nıev • General Refet Bele (İstanbul), teş • olacağız. Eğer o kendi topraklarındi 
kiini elinde tutan Partimin programm· kilatı esasiyeye alınmakta olan Parti ekmeğine kendi hakim olmazsa b~ 
daki wndelerin ithal edilmek suretile vasıfları üzerindeki noktai nazarını i · mcmlckctte daha ne yapmak istiyoruz' 
millete mal edilmekte olduğunu kay - zah ederek çiftçiye toprak tevziindeki Bu inkıliıbın yeri ve şerefi olur mu! 
detmiştir. isabeti kaydeylemiş ve ben demi~tır: Kendi vatandaşını topraksız bırakLP 

c- Reyimi ekonomik noktai nazar· de 
Tu ku kendi h "f d · şu veya bu muayycn idealler peşin r n ru unun 1 a 8SI dan değil, doğrudan doğruya siyasi kosmak kendi kendimizi aldatmak dt· 
Müteakıben söz alan Teşkilatı Esa • noktai nazardan memleketimin atısini ğil. midir? Kendi ırktaş!arımızı ve bii • 

siye Encümeni reisi Şemseddin Günal· düşünerek burada kat'i bir kanaatle ve yük seeiyenin asaletini göklere çıkar· 
tay da teklif edilen değişikliğe hakim vicdan istirahatile muvafık. olarak kul· dığımız Türkü bu halden kurtarma" 
olan düşünceyi izah ederek demiştir !anacağım.» Hizımdır. (Bravo sesleri, alkı~ar) 
ki: Şükrü Kaya tekrar kUrsUda Türke Vatan 

«- Bugün huzurunuz.a arzedilen ta· Şükrü Kaya bazı hatibler tarafın - Büyük deha Atatürkün, milletin kucl 
dilatın esası olan cumhuriyetçilik, Tür· dan kanunun liey~ti umumiyesi üze • retile birleşen idare ve kuvveti Tür -
kün kendi ruhunun ifadesi demektır, rinde ileri sürülmüş olan mütalealara ke vatan verdi. İstiklal verdl Prensi,. 
milliyetçilik, 0 da kendi varlığınin i - karşılık olar~k ta şunlan söylemiştir: verdi. Bu prensipleri kendimizden vt 
damesi için lazım olan esastır. Şu hal· «- Türk cumhuriyetinin koydu~ millelimizden ayrılmaz biliriz. Ejet 
de Türkün bu esasları teşkilatı esasiye . ~ ri 1 bı·z bunu bı·r tarafa bıra'-~--t. me- -

b 
rejimın esası ve prensıple , evve ce de AU1MU. ..... 

kanununda yer ulunca bunlara mu • ·b· Ieketı·n bı'r tarafında ı·-'"-ı·lal olur. B•• arzettiğim gı ı filozoflann, ulemanın nn • 
halif olarak fikirler serdedilmiyecek kendi hücrelerinde, dimağlannda ha • cumhuriyeti muhafaza etmekle mü • 
midir diyorlar. zırladıkları mücerred mefhumlara uy • kellefiz. İnkılabcılığın esası budU!• 
Hayır etmiyecektir, edemiyecektir. durmak için yapılmamıştır. Tarihin za· Türk milletinin tarih içerisinde ve dün• 

Te~kilatı esasihye kanununa muhalif ruri icablarmdan almmı§ esaslardır. yanın bu halinde yapacağı çok dahi 
herhangi bir areket nasıl bir cürüm ·· bu .. vu··k ı'şler vardır. Şu halde meftıu-11 Realiteye ınustenid bir yürüyüşün ta- J " ... 

ise bu esaslara muhalefet te ayni şe • yinidir. Tabü bu konurken diğer mem· mücerredin peşinde koşacak ne vakti • 
kilde cürüm sayılacaktır. (Bravo ses • d ht: -ı mı·z var, ne de koşturacak ı'nsanlanmıZ· leketler e geçen ccdiseler ve göru en 
leri, alkışlar) ı d Bı·z hepsı·nı·, bı·r dı·lek ug-runda- m--· tecrübe er e nazarı itibara alınmıştır. ....... oı:;J•· 

Arazi meselesinde bir emniyetsizlik, ı· d d. Ieketı'n terakkisi ve milletı·n _.ah ve 
ı k Zaten ne ıce e bunu gö5te11J1ekte ır. n:.. 

bir itimad.sız ı meselesi zannetmiyo • mh saadetı· "e a"lemin huzuru ı'Pin çal•~ " 
M Bizim cu uriyetimizin esaslı prensıp " y~ ~ 

rum ki olsun. ülkiyet hakkının kut .. .......,gwa se\•kedeceğiz. Ve tuttu'llo.·-uz yol ve vasıfları harb meydanlannda, mey· ma. 611&&&.11 
siyeti teşkilatı esasiye kanunumuzda h b 1 ü . 1 .. budur. Atatürk·u·n yolu da bu ""'ldıır. dan mu are e erinde düş nti muş ve ~-
tasrih edilmiştir.• ed'Im k (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli al .. 
Müteakıben kürsüye çıkan Kütahya tatbik ı iştir. Onun için haki attir. kışlar) 

Devletçilik vasfı da oradan alınmıştır. 
meb'usu Receb Peker uzun beyanatta l Bu izahatı müteakıb kanun llyihası 
bulunmuş ve Halil Menteş tarafından nkiiApçlhğın esas• üzerindeki müzakereler kAfi görü!erek 
ileri sürülen mütalealara cevab ver • Biz bu prensiplerimizi iatatik otarak maddelere geçilmiş ve kanun mevcud 
miş, halkçılık ve devletçiliği anlatmış· almadık. Muayyen bir formül tatbik e· 340 reyin ittifakile ve sürekli alkışlar· 
tır. derek onu ebediyen muhafaza için al· la kabul edilmiştir. Meclis pazartesi 

ŞOphelera sebep yoktur madık. Hayatın gündelik zaruretlerin- günü toplanacaktır. 
den mülhem olarak aldık. İnkılabcıh • 

Gene söz alan Aziz Akyürek (Er • ğın esas ruhu budur ve istikbal içi'l Balkan Antantı 
zurum), teşkilatı esasiyede yapılacak dinamik ve provizyon olmaktır. 
tadilat hakkındaki mazbalaya imza ko· Toprak kanunu, çiftçiye toprak ver· fon/anıyor 
yanlardan biri olmak itibarile Halil rnek •kanunu üzerinde çok isterdim ki r 
Menleş tarafından serdedilen bazı mü· benim dairei intihabiye arkadaşım Mi· Atina, 5 (Hususi) - Türkıye Ha 
talealara ce va b vermek istediğini söy • laslı Halil Menteş de esasta benimle riciye Vekili Tevfik Rü,tü Ana R~ 
lemiş ve yapılmak üzere olan değişik· beraber olsun. Çünkü toprakslz Türk manya Hariciye nazırı Antoaeeko il• 
likler karşısında ileri sürülmüş o!al} köylüsünün çektiği ıstıralu bilhassa Yugoslavya Başvekili Stoyactaoviç"io 
§Üphelere sebeb bulunmadığını izah et· kendi dairei intihabiyemizde, çek~iği Balkan Antantı konseyinde bulunma!ı 
miştir. ıstırabı benim kadar o da ~kmiş ve üzere şubatın 15 inci günü buraya se· 

Baba Pars (Kars), Parti programın· ·· ·· ı·· gormuş ur. lecekleri neşredilen bir resmi teblia ile 
daki urodelerin teşkilAtı esasiye ka • A""' 1 t 1 1 • 
nununa alınmakla gözetilrnek te olan ga aran ar a ara bildirilmi~tir. 
maksadı izah ederek cben bu suretle Arkadaşlar, Mu~la vilayetinin Köy • Ayni gün öğleden sonra konşey 

Üç kişiden ibaret olan Suriyeli hey
et, dün aktamki ekspresle Parise ha
ıekr-t etmi~tir. Bazı mahafilde söylen
diğ;ne göre bu hey'et, Pariste, Fran- dilat yapacaktır. hareket edilmekle Türkün v~ istikba • ceğiz kazası tarnamile çiftlik ağaları • müzakereleri başlayacaktır. 

~============~-=========~======~~~=-===== 
fakat tayinim hakkında aldığı telgraf fifletiyor, mesleğimizde bir çok nokta- Çok beyaz, yuvarlak bir çehreli vardı 

Yazan: Perlde CelAl 

üzerine hemen odaını hazırlattığını larda anlaşarak yavaş yavaf iyi iki ar· ve bu çehrede insanı ilk bakıfla taşır· 
söylediler. Buna sevindim. ~rnek dü- kadaş oluyorduk. Bir çok zıd karak • tacak kadar iri siyah, gözleri aciib bir 
şünceli, nazik bir adamdı. Odama çık- terlerimizi yalnızlık tehlikesi karşısın- ateşle ışı] ı~ıl yanıyordu. Öne doğrLI 
tım. E~yaların intizamı, örtülerin te - da unutmıya gayret ediyorduk. Ben hafif mukavves kanatları yırtıcı bi• 
mizliği hoşuma gitti. Hemen yerleşmi- onun sükuti halinden, aaabi bir hasta· mana ile gergin burnunun kusurunu 
ye başladım. lık, melankoliye verdiğim gözlerindeki hiç gösterıniyecek kadar canlı. solgun, 

Aldığım kiiçük maaşla düştüğüm sı· ı nuşuyordu ki hiç düşünmeden (lpekiıı Akşam üstü bir haderne geldi. ((GÖ- kırık manalardan ho~lanmadığım halde pembe renkli dudakları hafif bir ıalak· 
kıntılı vaziyeti görüyordu. Avrupadan dedim. rüşmek isterseniz doktor bey geldi)) di- gene de ona muhabbetle karışık bir lıkla nemli idi. Beni görünce yiizünd~ 
döneli beş altı ay olmuştu. Bir gün be- On beş gün içinde karadenizin vila- ye, haber verdi. <cPekiı~ dedim. hürmet duyuyordum. O da benim bol hafif bir tebessüm dolaştı. Sonra aene 
ni kar,ısına çekti. Karışıle yüzünde par- y~tlerinden <ı. •. )) ye tayin emri mi al - Biraz sonra onunla karşı karşıya ne ş' erne, hayatı yen mi ye her şeyi hastalarla meşgul olm ı ya ~ladı. Mer· 
lıyan temi~, müşfik ela gözlerini yü - dım ve kız kardeşlerimi amcarom ya- geldiğimiz zaman yazıhanesinin başın· ho, görmiye çalışan nikbin düşünce • divenleri çıkarken bu kadının 15 gün· 
züme dikerek: nma yerleştirip Seyrisefainin küçük da temiz beyaz gömleği ile oturan bu ler'ime duyduğu hayreti gizliyerek ba· denberi aradığımız hasta bakıcınan ye-
-Oğlum Selim dedi. Bu böyle yÜ· vapurlarından biri ile hemen yeni va· kibar tavırlı başhekim, pek hoşuma na hakiki bir sevgi gösteriyordu. Böy- rine geldiğini tahmin ettim ve bu zan

rüıniyecek. Anlıyorum ki maddi sı - zifem1n başına, yola çıktım. gitti. Keskin hatlı, ciddi yüzü, durgun lece aramızda hissetmeden her türlü ri- nımda aldanmadığımı biraz sonra anla• 
kın tılardan rpesleğinle bile istediğin Yapurumuz (C ••• >> nin önünde iki ı bakışlı, anlayışlı gözleri üzerimde çok yadan uzak, kuvvetli bir doatluk vü- dım. Kapıdan girerken dıfan çıkmak 
c:~i meşgul olarnıyorsun. Fakat ben gün sonra demirledi. Küçük bir motör iyi bir tesir bırakmışta. Eli~i sıkarken cuda geldi ve bu dostluk iki Y,ll hiç bir üzere olan bizim başhemşire Zetira ha~ 
bunun bir çaresini buldum. sert s:lalgaların üzerinde aıçrıyarak bizi gülümsiyerek ismini söyledı: Sırrı Ni- aksaklığa uğramadan devam etti. nım, yanıma yakla~rak, dudaklannda 

Benim merakla doğrulduğurnu gö· sahile çıkardı. Bir araba setirdiler. Va- had.:işte kocanızla bir gün Anadoluda (( ... » ye geleli bir yıl olmu,tu. Mev· ince, manidar bir tebessümle bahçede 
rünce, gülümseyerek devam etti: lizlerimi alarak bindim ve doğru has- böyle karşıla,tım, Seza hanım.. sim pahardı. Bir öğle ttzeri idi. Hasta • dolaşan kadını işaret etti: 

- Seni Anadoluya göndereceğim. tanenin adresini verdim. Yollarda etra- Bulunduğumuz vilayet, ~imdi nasıl- dan dönüyordum. Hastanenin bahçe ~ _ Yeni hasta bakıcımız, doktor 
Bu hem senin istifadeni, hem de dok- fıma dikkat ediyordum. Şehrj daha fe· dır bilmiyorum. Fakat o zamanlar pek sinde erik, şeftali ağaçları yeni çiçek be d d. 

kı y, e ı. 

torsuzluktan bunalan taşra halkını se- na ümid ettiğim için nisbeten bana iyi bakımsız, hiç hayat, eğlence olmıyan açmıştı ve bu bahar çiçe eri bizim sı- Zehra hanım hastanede biraz sert 
''indirecek bir hareket olur. Bir müddet görünüyordu. Uzun bir çarşıdan geç· pek sıkıntılı bir memleketti. Halkı faz- vaları ·dök ük binanın yüzünü güldürü- ve aksi tanınmasına rağmen iyi kalbii 
orada çalışırsın. Muhakkak ki kazana· tik. Sonra etrafı ağaçlı geniş bir yola la dedikoducu, memurları birbirlerile yor, ağaçların altında halsiz halsiz otu- bir kadındı. Onun böyle minidar ko .. 
cağın para ümidinden fazla olacaktır. saptık. Bu yolun üstünde bir kaç taş, bir türlü geçinemiyen kavgacı, geçim- ran hastaların yüzüne doğru inerek bu b 

ı 
nu~ması dikkatimi çekti. Her halde u 

Ben de sana buradan kitap yollarım, büyük bina gördüm. Arahacı bunların siz jnsanlardı. Münevver bir insanın solgun çehreleri müşfik kollar gibi bol 
k ı b d ı kı k kı d D yeni hasta bakıcı için bir takım hadi .. 

bo cı bırakmam. Bir taraftan da mesleği· resmi daireler olduğunu söyledi. Yol bur .. da yaşaması epey müş ü dü. Sır· ir ay ın ı a uca ıyor u. emir par 

1 
d kı k · · d·v · b se ler geçmiş olacaktı. Sesimi çıkarmıya• 

ni körletmez çalışırsın. Bir kaç sene yavaş yavaş tenhalaşıyordu. Nihayet rı Nihadla bir kaç konuşma an sonra ma ığı itere ıçeri gır ıgım zaman u 
aonra döndüğün zaman muhakkak kü- etrafta hiç evler kalmadı ve uzAktan anladım ki o da bunlardan şikayetci. ağaçların altında hastaların örtülerini rak ilerledim. Sırrı Nihadın odasana çık 
çük bir servetçiğin de olacaktır. Bu krem rengi büyük taş bir bina görün - Bir kaç ay içinde ben de onun dereline sıkıştırarak hizmet eden bir kadınla tım. Doktor beni görünce gülümsedi. 
da burada güzel mevkili bir yerde dü. Geniş, ağaçlıklı bir bahçenin orta- düştüm. Konuşacak, anlatacak bir tek karşılaştım. Başını heyaz bir Örtü ile sı· Oturdum ve alay olsun diye: <<Doktor 
muayenehane açııp .kendini tanıtmak sında idi. Kapısında durduk. Haderne kafadar insan bulamamıştım. O zaman kı sıkı sarmıştı. Topuklarına kadar inen o ne öyle, dedim. Bizim bahçede yeni 
için artar da yeter bile... kılıklı iki adam koşup bavullarımı aldı- Sırrı Ni ha da büsbütün yaklaştım. Ah- beyaz bir hasta bakcı gömleği giyi • bir çiçek daha açılmış. Bu sizin yeni 

O günlerde müthiş bunalmıştım ve lar. Içeri girince hemen başhekimi sor- laklarımız uymamakla beraber benim yordu, yüzünü bana döndüğü zaman hasta bakıcı müthiş bir şey galiba .. 
hocam öyle ikna edici bir tavırla ko· dum. Şehre indiaini, sonra aeleceğini, neş'em onun ağır sükutunu biraz ha - hayret etmekten kendimi alamadım. (Arkasa war) 
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celebin._d_a_v_sı_j 

Yazan: İsmet Jluliısi 

CiHAN HAORiiilNiN soNN PERDESI Celeb Ahmet koyunlar getirm~ is -~ İstanbulun bütün kadılarını do:::ı.ştı. 
tanbul kasapıarına satıyordu. Kalbi te- hiç biri bir türlü bu davayı hal v ... f.ısl 
miz bir adamdı. Kötülük nedir bilmez
di. Ne fazla karda gözü vardı .. ne de 
kimseyi kandıııı:naya aklı ererdi. 

edemiyorlardı. Nihayet iş zaman!n 
şeyhülislamı Feyzullah Efendiye bıdar 
intikal etti. 

1 
Yazan: Eski Tanin Batmuharrlr .. 'Muhittin Birgen 

917 Rus ihtilali bize rahat bir nefes Koyunlarının çoğunu satmış, elinele 
ancak elli koyunu kalmıştı. 

Şeyhislam davayı dınledi. Her iki 
tarafın iddiası da boş değildi. 

aldırır gibi olmuştu 
Beriinde Alman gazetecilerile konuşmuştum. Sol fikirler besleyenler, artık Kayser 

917 
. Viihelmin rahat etmesi lizım geldiğini söylüyorlardı. 

:turn . senesı Almanyanın ittifak man- hiç bir Avrupa ve Amerika şehrinde 
lnüh~ıne . mensup devletler· için hayli görülemiyen, sükun ve huzur içindeki 
h i rniAbır genişlik getirmişti: Roman- hareketi, sağlam bir vücudda tam bir 
'h stıa edil . R b 1 . t' ··kA ı tilai devri mı ş: ~sya ol!u ~uş ve ın ~~~ ve .. su un etle hareket eden na-
tarar ne gırmış, ltalya, bır daha hız gıbı, mutemadiyen, sessiz sessiz ce-
ltııA . V~rerniyecek derecede yaralan • ve}an eden hayatı, zahiren, hep 0 her 
.ı T• ıttıfak m . . hAk' ı k'tk' h 'd' ~ . uuğu h anzumesının a ım o - va ı 1 ayatı ı ı. Alman milletı, gır .. 
dan . ududlar genişlemişti. Romanya- diği büyük imtihandan mahcub olarak 

d 
Yıyecek y k k · 'd " d çıkmanı k · · b" ·· I- ·ı b' b' · e ted . • a aca ve ıptı aı ma - a . ıçın utun var ıgı ı e ır nı• 

la!, arık edilnüşti. Rusyadaki ihti • ne sarılmış, uğraşıyordu. 
farkın k 1 · b' K lliabt\tte apı arının gayet_ genış .. •r ayser aleyhinde sö'ylenme vge 

teriy d açılmakta bulundugunu gos· b 1 or u. aş arnışiardi 

a Rusyadaki ihtilAl 
.. u vaziyet . . d 1 ·ı . b. . u~ri . ıçın e, ngı terenın ızım 

Atmeydanındaki kasap Süleyman, 
celeb Alımedin elinde kalan elli koyunu 
istedi. 

-Vereyim. 
Dedi. Kasap Süleymanın parası yok-

tu. 
-Öyle amma Ahmet ağa benim şim-

di param yok. 
- Peki ne zaman verirsin? 
Kasap Süleyman, celeb Alımedi biraz 

öteye götürdü. Elile tepesi karlı Keşiş 
dağını i~aret etti: 

- Şu dağın tepesindeki karları gö-

rüyor musun? 

_ Görüyorum ağa ne olacak? 
- Bu karlar eridiği zaman gel iko -

yunlarının parasını benden al! 
- PeldUA öyle olsun. 
Celeb Ahmet koyunlarını kasap Sü-

1eymana bıra'ktı ve memle'ketine dön • 

-dü. 
Bir kaç ay geçti. Bahar geldi. Dünya 

gün, güneşlik oldu. Celeb Ahmet yolu 

Ne çare ki neticede, haksız olan hak 
kazanıyordu.. çünkü Keşişin tepesin • 
den kar eksik olmuyordu. 

Bu davayı İstanbulda duymıyan kal-
mamıştı. 

c Keşişin tepesindeki bu karlar eri-
yince.» tabiri bir darbı mesel halinde 
dilden dile dolaşıyordu. 

* Günün birinde Şeyhülislfun Feyzul· 
lah Efendi bir sokaktan geçerken oyun 
oynayan üç çocuk gördü. 

Feyzullah Efendi çocuklara baktı 
İçlerinden biri soruyordu: 
-Ne oynıyalım? 
- Kadılık oynıyalım. 
- İyi oyun, dava ne olacak? 
- Celeb Alunetle kasap Süleymnn.n 

davası. 
Feyzullah Efendi gözlerini dört aç-

tı. 
Çocuklardan biri kasap oldu, öteki 

celeb, öteki de kadı. Kasap olan ç0cuk 
rnıze yükl - 1 w .. d aün enen agu ıgı gun en 

ierafe ad~trnasına, harbin ilk safhasında 

fakat, bütün bu manzara, hayatın 
yalnız ~üzünde idi. Bu yüzün altında, 
derinliklerde siyasi ve içtimai bir kay
naşma, bir hareket olduğunu keşfet .. 
mekte gecikmedim. Bir gün birlikte ye 
rnek yediğimiz bir takım gazetecilerle 
konuşuyordum. Bunlar hep sol cena
ha, veyahud merkezin sdl cenahına 
mensub gazetecnerdi. Biz o zarnana 

tuttu. İstanbula ----,-----------, 

Yarmki nusham1.zdıa : 

davasını anlat • 
tı. Celeb olan ço
cuk müdafaası -
nı yaptı. Niha • 
yet kadı karn''l1l 
verecekti. Ji'ey • 

e ıp t"'lerd Ul(etmiş olduğumuz kuvvet-
llt :~dolayı, bizim artık ndes darlığı· 
)aıı~rarnıt bulunmamıza rağmen, 917 
hile a d.oğru inkişaf eden vaziyet, bize 

ulaştı. Kasap Sü
}eymanın dü'k. • 
kanına geldi: 

Merhaba ZAFER! .• 
th,

0 
.. gdenış bir nefes alma imkanını ve- · ~ • u R Beraberce Almanyaya aittiğiuıız 

~Ybo\~ us'ybanın yıkılışı, bir aralık gazeteci arkada,larcfan 

1 kadaı Almanyayı, yalnız eağ cenah ve
yahud merkezin aağ cenahına tnensub 
unsurlar vasılaaile tanımış olduğumuz 
için, ben bu vesileden istifade ederek 
bir de sol Almanyayı tanımak istemiş 
ve Beriinde kaldığım müddetce, bun -
larla temas etmeğe karar vermiştim. 

Süleyman 
ben geldim! 

ağa 

- Hoş geldin? 

Yazan : Jean Ramcau'da• 
çeviren : Faik Beremen 

zullah Efendi 
kararı dinledi. 
Kadı olan çocuk 

tar c 
1 
uş gı i görünen ümidleri tek- Ahmet A;:.a.-al.. 

ltıettan andırmıştı. Cenubtan iki istika· ~ vııau 
Ahmet ağa ne ha-

tan e ielen tehlikeler henüz uzak sark dığımız zaman hastalık devrini yap • 
aeli b' ' • )ayı] P ır aralık Anadolunun içine mış olmakla beraber, ben bir takım 

lite .mak tehdidi göstermiş olan teh - cephe ziyaretlerine gidemiyerek Ber -
tu. ıae kendiliğinden hertaraf olmuş • linde kaldım. Bu, beni bazı şeylçri gör-

A 
rnekten mahrum bıraktıysa da 'Berlin- (Arkası var) 

rada b· ltulü\) 
1 

. ır meclisten kanunlar, bekci de serbestce temaslar yaparak muhiti 
lcıyor e erınden davullar meydana çı - tanımama ve bir takım şeyleri görme- .-IR----A------0--~0 ~llkla Ve tnemleketin yeni yetisen co- me ve anlamama yaradı. ['] ~ 
tij)t ,rını, yahud geriye bırakıl~ış çij • O zamanlar orada görülecek ve öğ- . . 
a,... aı:uvvetl · · k l\U\fv • erını as ere çağmyordu. renilecek şeyler de pek çoktu. 

airnJer~tlerım~z daralıyOT, orduların i- Almanyada tayan usulü iyi 
diltc ı h ve kadroları büyüyüp gen işle· d 

BugUnkü Progra• 
1 - iubat - 837 - Cumartesi 

lsTANBVL larıne,k arb edecek kuvvetlerin ve top- işliyor U 
tılahkanl içici ve et yiyici ağızlarına a- Bir kere Alman milletinin o büyi.ilt -..... ok 1 ötıe lletrlyatJ: 
du. B ma arın mikdan azalıyor - lu'·k devrı'nı' tanımak, başlı baı:ıına, gü-u 1 T ıuo: Pl~kla Türk mu.a1ltls1. 12.50 Han· 
bir n f nun a beraber, 917 bize geniş zel bir ~eydi: Bütün millet bir harb dls. 13.05: MuhteW pllk ne~rlyatı. 

Bue es ~lma imkanı vermişti. makinesi haline gelmişti. Bu makine - Aqam nqriJatı: 
18,30: O üne§ klübünden naklen Neclb ıra

zıl tarafından bir ıı:onf~rans, 19: Şeh1r ti
yatrosu komedi kısmı tarafından bir temsU, 
20: Türk muslld. heyeti, 20,30: Bay ömer Rı
za tarafından arabça ııavadls, 20,•5: Mü -
nlr Nurettin <te arkada§ları taratından 
Türk muslklsl "fe halk prk.ıları, saat ayarı, 
21,15: Orkestra, 22,10: Ajans ve borsa ha -

bir 1> ~enıt nefes alma devresi, harbin ye kumanda eden makinist, makinesi
iki b: ~arası demekti. Bazan, havada ni hangi tarafa döndürürse o, o tarafa 
bir " iuk fırtına dalgasının arasında dönüyor ve tam üç senelik müthiş ha
İtte ~; ~a, bir ferahlama fasılası olu:-; camata ve ağır yorgunluğa rağmen, 
içi

11 
A.l Yazı, böyle bir feydi. Bunun muntazaman işliyordu. Hissettiğim u

lur\ rnanlar, Avusturya - Macarlar fak tefek gıcırtılar ehemmiyetsiz şey -
~~i Agazet«:cilerini Almanya ve Mer • ferdi Et ekmek tereyağı, giyecek her 

Vrupad b· · ' • - ' "et ett'l .a ır cevel!n yapmıya da· şey eksik olmasına ragmen, her şeye, Pl~kla sololar, opera n ope-
ı er B d y N d. A berlert, 22,30: 

Oilu Ah · ız e, unua a 1• ğa· muhasara altındaki bir ka1ede olduğu ret parçaları. 
Sadık ınet, Ahmet Emin, Mahmud gibi, tayın usulü konmuş ve bu usul de BuıtREŞ 
't~Urekk\ Abdullah Zühtü ile benden mükemmel surette işliyordu. Bizim gi- 18.6: Askeri bando. 17.10: Harif müzik. ıs. 
tı\, e bir kafile halinde yola çık • bi ecnebi olanlara daha fazla verilen 2Q: Opera müzik. 19.15: :oans muslklsl 10.45: 

ber? 
- Hani §U bizim koyunların parasını 

isteyecektim de. 

- Biz ne 'konuşınll§tuk. 
Dağın tepesindeki karları gösterip bu 

karlar eridiği zaman gel .koyunlarının 
parasını benden al demi§tim .. bakarız; 
eğer karlar erimi§se parayı alırsın! 

Gene dağın göründüğü yere gittiler. 

- Erimemiş. 

- Erimemiş ya! 
Celeb Ahmet parayı alamadı. Yaz 

gelsin, güneş kızışsın, diye bir müddet 
bekledi. Yaz geldi. Ağustos sıcağı oldu. 
Fakat karlar erimedi. 

Celeb Ahmet alacağını bekliyordu. 
Kasap Süleyman inklr etmiyordu. 
Böylece seneler geçti. Ne alacaklı ala
cağını alabildi. Ne de borçlu~un bor· 
cunÜ ödemesi vadesi hulul ettı. 

Olacak gibi değildi. Celeb Ahme.t 
nihayet kadıya müracaata karar verdı. 

() t . bu tayın, halka verilen nisbetler de ki- Orkestra. JSUDAPEŞTB 
"Uatu arıhe kadar biz, Almanya ve A- fayetsiz olduğu halde, kimse şikayet et- 17.30: Şarkılar. 1uo: Salon orkestrası. 10: 

ie~etl ty.a • Macaristanı, yalnız bu me m miyor ve ortada bizdeki gibi suiistimal Tiyatro. 21.10: I{aberler. 1!1.6: Opera orkes
"aııt e~t harb matbuat karargahları sözleri dolaşmıyordu. Istediğiniz kadar trası. 23.25: çıgan orkestrası. . 
clevı~sı e netredilen haberle veyahud rüşvet veriniz, hakkınızdan fazla8ını a- PRAG 
))&Şanınadbamlarımızın, bilhassa Enver lamıyordunuz. MağaZ(llarda, bir çok 15: Bratislavdan nakU. 

15
·
1
5: Pllk neşrl-1 k Id kl h yatı. 15.45: Bratısıavdan nakil. 16.5: PH\k 

'clarnl u meme ete mensub devlet şeyler, aynı mal o u arı alde, muh- neşrlyatı. 16.4: Tiyatro. 17.5: Almanyadan na-
)•Ptık~tı ve gene bilhana askerlerile telif fiatlarla satılıyordu: kU. 19.15: MUll havalar. 20 : EAleneeıı müzik. 
~ferı' ar~ ternas1arla tanıyorduk. Nihai _Bu harbten evvelki mal, bu harp- 21.5: Operet musıkisl. 22

.20: Bra.tıslavdan na-n hızd Id kU. 22.40 dan 23.39 a kadar eazband hava _ 

dedi ki: 
- Kasap Süleyman sen celeb Ahıne· 

de bu karlar eriyince koyunlarının p~· 
rasını veririm .. dedin; ve celeb Ahmf'
din her geldiğinde karlar duruyor, diye 
Keşişin tepesindeki karları gösterdin, 
öyle amma KeşişiJ:ı tepesinde her yı~ 
kar yağar üstte kalan kar durur alttakı 
erir. EÇer erimese Keşiş ~ağı şin_ıdiye 
kadar gökyüzüne kadar yukselirdı. Se· 
nin ilk defa, ebu karlar» diye gösterdi· 
ğin karlar çoktan erimiş gitmiştir. ?im
di gösterdiğin karlar sonradan yagan
lardır. Onun için aldığın 'koyunları:rı 
parasını hemen vermelisin. 

Şeyhülislam Feyzullah Efendi bunu 
duyar duymaz Şeyhülislam ~apısına 
gitti ve celeb Ahmet'le kasap Suleyma· 
mn davasına bir kere daha bakilktan 
sonra celeb Alımedi haklı kasap Si.i. • 
leymanı haksız çıkardı. 

Davadan sonra da şeyhülislfunlıl.t:ın 
çekildi. 

, 

ten ib e o uğunu tekrar etmek • ten sonraki, diyorlardı; bunun fiatı şu, 
hiYatı:et .b?I~nan bu resmi har b ede- şunun fiatı bu... lan. viYANA 
tı'ntn ka fJkır ınanmasa bile gönül i • Ondan sonra, üç senedenberi, cephe 16.25: Plik neşrlyatı. 1

7
·
30

: Halk •arkılnrı. 
Al a me b · · · h. d' d d k'k d k 19 15. Plik nefrlyatı. 20.25: Orkestra: Muh-
~ ına... c urıyetını ısse ıyor u. ile hastane arasın a me ı o uya do- . . n<t.5Q' cazband havaları 
t ., taht Jbah · 1 · · d . l h I . k .. ı telif havaıar. - · · ttap]a e ır erının, enız eri kuya çe re erı ararmış, vucud arı de· v..uıŞOVA 
her g~ı'b korkunç bir veba halinde, lik deşik olmuş öyle insanlar görüyor _ 17: Orkestra. 1_7.15: Dans pllkları. 19: Or
tiıı diub~ ~on bin ton aemiyi denizle- dunuz ki hepsi de bu badireyi tevek _ kestra (muhtelif ııavaıar). lU

5
: Eilencell ~ . ıne y lJ k 1 I 'k müzik. 21: orkestra. 21.35: Karnaval hava-

~. t.!.d R o ama ta o duğu bu devir- külle karşılamış ar, şı ayet etmiyorlar ları. 22.30: DanB havaları. 

Çünkü ASPiRiN seneler· 

denberi her t~rlü soğukal 
gınlıklarına ve aorılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilAç olduğunu 
isbat etmiştir. 

litnki : usyanın nefesi tükenmiş, bi· ve ümid içinde bekliyorlardı. y a r ı n k 1 P r o r r a m 
lultıa ~~ralmıt değil, ötekilerde de so- Her şeyin taklidi yapılmıştı. Kağıt- 7 · Şub;;T;~ Pazar 

için, fiaka.metleri görülmüştü. Bunun tan giyecek, kağıttan torba ve çuval, rın k b 1 k ötıe n~riyat•: 
~~tılün de hi a ~ ~tmemesine. rağmen yalancı bira, sa arin, bütün J:>unlara 1uo: Plikla TÜI'k muııik181. 12.60: Hava· 
g, <<nih .. r titrlu ayrılmak ıstemedi- rağmen, herkes bu hayatı kabul edi - dls. 13_05 Muhtellf plik netrlyatı. 
bulrrıu aı ~a.~e~~> ümidleri biraz kuvvet yordu. Yalancı bira kadehlerinin ya - Akşam ne§riyatı: ~ 
Vetle ş g~runuyordu. Biz de bu kuv- lancı köpük1eri karşısında, kıt sigara- varyete müzi~l Ambasadorden naklen. 19. 
Q k nen urnidl · · d Be ı · d' . k .. . . K f ans· seıım Sırrı Tarcan tarafın -ı . er ıçın e r ıne var - larını tellen ırıp a şam uzerı, bermu- 30· 

0~ Mer.. · en ve arkadaşları tarafından 
"' "'hb l . . 'Al 1 dan. 20. uzeyy .. rakat b tad so eterını yapan man ar, yal- Türk muslkisi ve halk şarkıları. 20.30: Bay o-

Ba]q k"'.. en yolda hastalanmıştı m. nız bir şey düşünüyorlardı: Muzaffer mer Rıza tarafından Arapça havndls. 20.45: 
•.ı_ r 

0
Yunden k b I B b .. kada.şları tarafından Türk mu-. Qınan) b' geçer en aş ıyan na- olmak. U sa ır ve tahammul, bu feda· Belma ve ar k 1 ı· saat ayarı 2115' oı·-i ır ate b · k sikisl ve halk şar ı ar · · · · 

uk algı 
1 

... ş, enı uvvetlice bir so· karlık, bu feragat ve teslimiyet, 917 de kestra. 22.ıo: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: 
n ıgından yatırdı. Berlin~ var- hakikaten görülecek bir şeydi. Beriinin Pllkla solol:ır. opera ve operet parçaları. 

A s· P i R i N in tesirinden 

emin olmak için lütfen r.:I') mar-. CD 
kasına dikkat ediniz. 
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..... c...n.. ...... 
- IKINCI KISIII - A. R. Y IWill : CeliJI ...... ..,. •• _ 

Çarlık yıkılmışb, Cemil vatanına dönüyordu, Bindiği 
motörde başını geriye çevirdi: " Hey gidi _eski çarlar 
ölkesi dedi- Sana vücudümde üç kul"fUa yarasile 

Taner içini çekti "Tunçay sağ olsa 
girdim şimdi de üç kalp yarasile çıkıyorum Nerkis. •• 

Mqa... Emma L •• , 
herhalde Naraşa vermezdim, de 

Ihtiyar M&_ya diifüaüyordu. rata bnakmazduo.. rwıçaym bu vahti hayvanla 
Ma ri Antuvanet, mütemadi iht.ilil· bir rovelver vardı. Karyolanm üstüne . - Tuhaf bir rüya bu 1 - Niçin) N8raf gibi Sumer ordusu• dar çabuk uz1apcağını kimse 

lerin tehdidi altmda. muatarip bir kra· eğilmiş, yumruklarını yastığa daya • Diye marıldandı. • nun Dıefhur (Kara kartal)ını beğen• dı. 
liçelik hayab geçinnifli. O da • tıpkı mat. uzun uzun Cemilin sözlerinin i- - O kadar tuhaf ki, artık ben de miyormuaun) Dünyanan en cessur ve (Sumer) de uysal bir h .. ,. ...... ,ıuı 
onun gibi • bu çariçelik hayatında, her çine bakmıştı. kızıman ölmediiine ve göklerde yap- en ııenp bir-adamı.. ziyonlu. Gerçi aizınan b6tÜD 
tün ayrı ayrı bir ıstırap çekmifti. - Sana minnettanm, CemiJ Bey. c:biına inanınağa batladım. - Benim ,clırette w zenainlikte aökülmüftii. Fakat. ne de olsa 

Mari Antuvanete; bu Avusturyalı Bana yaptığın iyiliği nasıl ödeyecejim) - Mabette ölen kızını unuttun mu) gözüm yok, Mapl Kızım da benim yu ile inatnı her zaman eıkıp 
kıza; Fransa sarayında hiç bir zaman -Seni bu halde görmek, benim için -Unutur muyum, Maya) Tunça- gibi düfÜDüıdi. lirdi. 
emniyet ve itimat göaterilmemitti. Ne- en büyük. mükafat oldu, Ma,al ymı g~Gn önünde kesildi. Onmı - O balele Samaya verirdin, deiil Sumer bu uzun zaman içinde 
tek.im kendisi de, fU çarlık ülkesine Cemil bu sözleri söylerken, aözleri- kırmlZI kanının mermer blflar• aktı- mi) bir kere Tunçayın beline 
ayak bastığı günden- itibaren, daima nin önünde, üçüncü bir kadın çehresi jını görmemif oleaydım, kızımı gökte Taııer aüldis onu korkulacak kadar eıkmıttı. 
fÜpheler, kıskançlıklar, istiakaller kar· tereasüm etmitti. O zaman, bütün VÜ· değil. yerde arayacaktım. . -Ben, damarlarımda tafıdıiım b- ket venin ki, o gün yemek 
tısında kalmış.. kocaaından başka, hiç cudü bir aııda buz keaihnişti. Iki dam- - Insan bazu ,tmle gördüiii ha- nı ta,......yaıı bir erkele m veremem, gelen atak ifin farkına vararak 
Jdmseden muhabbet ve aamimiyet la göz yatı; kirpiklerinin ucuna kadar kikato biJe iıummamah, Tımeri Beni May.J O da bizim 10yumuza ve kanı· yılanın üstüne atılmıt ve Daınnc• 
•örmemişti. ilerlemişti. çok defa kulaklarım gibi, sözlerim de mıza Jabancı bir ad•mcbr. Tunçayun Jralayıp ÇÖZDı6ftÜ. 

E .. şu halde) -Ah, ne olurdu. .. Onu da kaybet- aldatmıştır. (Tanzeı)i enmittL O da TUD9-yı ee- (Sumer) acaba Tunçayı 0 

Mari Antuvanetin hayatına bu ka- meseydik. O da aramızda bulunsaydı. -Ben lazımıgöklerde arayacak b· viyorda. Tann oıılan birbiriDden ayır- recek miydi) 
itat müvazi yürüyen hayatı; bu muz· Oiyebilmişti. dar da hudala bir adam değilim. dı.. kızım dirilae bile. yeryüzünde Yoksa bu, yılanın tehdidi mi 
lim yolun nihayetinde, yoksa onunla Maşa, Cemilin teeasürünü derhal - lnllllll göğe çıkacak bdar hafif T anzeri aörmeyince yaf'MD"Z.. teluar Bunu ne upk anlıyabilmittL. 
j,irleşecek. mi idi?. hiasetmişti. Elile onun alnını oktıyarak bir mahlak olaa.ydı. Ulu Tımn bizi de gözlerini bpardı. Tunçay. * cevab vermişti: kanatlı olarak yarabrdı, Taneri Seni -On~ bu bdu çok lft'iyordu de- Yılanın doatluğuna aüven 

Cemil, sözlerini açtığı zaman, c:lalaın -Fakat, böyle olduiu, daha iyi ol- cinler korkutuyor galiba!... mek~... hiç..1 
jialgın etrafına bakmıti du, Cemil bey... Eier 0 ölmeaeydi. -Bilmiyorum, Maya! karkutan bi- - Tauer oaa ceDAdm pa)amndan Fakat T (Su ) • 

- Neredeyim? · · • daha feci bir akıhetiıı IZbrabrnı çeke • ri var elbette. çok muztarihim bu yüz. kurtarmlftı. Kızım la onlar çok iyi an- h.. dan, ':;'; .. medanr 1'!_ 
D · · '- · d Be · ~_ ___ .. _- bu belJ!!. ..ı_ 1 G" ı___ 1 lar d · · 1 d' 81n ve ugun ço.: emışti. ce.:ti. en. nı .ıwnar..,.., una::ı-- aşmıt , ve can an aevışmıt er ı. H tti f8ia bu had' . ö le 
Ona yabancı gelınİyen bir eee, de- -Ne olacaktı... , denberi uyku girmeyen gözlerim eöne- Zavalh Tanzerl 0 da talihm bir erkek- ~ ti• u lle)'! f y 

.m bir şefkatle cevap vermişti: - Çarlığın bütün aailzadeleri gibi, cek artı~ Bu ihtiyaı çağımda batıma miş .. T unçaym yüzünden gözlerine mıf • .. 
- Cemil Bey!. Hastanede.. ve, o da memleketten kaçacak, veyahud gelenlerı dütündükçe Çddıncağım, kızgın mil çekildi ve nihayet kederin· - Ma~ arada dolatıyordum •• 

)ioatlar arasındasın. kovulacaktı ... Hiç füpheaiz ki vatanm Mayal Seııclen yardım istemeie rıe1 • den öldü. gitti. Giden aelmez, Mayal larıma bir yılanın aürttüjünü 
Cemil, başını çevirmifll. Gözlerine dan kovulmalt felAketi, ölümün ıztı • dim.. Öleııleıden aelen var mı hiç)... settiın .. bu (Nil) den batka bir 

Inanmak istememişti ... Sanki, meçhul rablarından çok acıcbr. - .Kimhlir) Belki de bir gün lı& Taner için jçiu ağbyarak çıkıp gitti. değildi .. onu başının 
ye ilahi bir kaynaktan kuvvet almıt -Fakat, nasıl olur~ ... o. 0 ka- na kavaturınm, Tanert Kefki göğe lunçay'la ( SUIII8r) başbaşa.. v_e ıalık çalıfından anbyordum. 
~ibi, dirsekierinin üzerinde doiru1a - dar çok çalıfDllf .. 0 kadar çok fedakir- çıkınağa muvaffak olsaydm... • • • rıme saidırmasan diy~ başını ve 
,ak: lık etmişti ki... - Hayır. Korkuyorum ben bu u.. T • n ik 'h' b ok,adım. ltte (Sumer) bunu 

- Nerk.iz.. Neikiz.. aen misin}.. MBfa, omuzlarını bldırmlf .• elleri • zun yolculuktan. Ayağırnın yerden k.e- M unpy 1f tr ten .. aon~ eı ı~ az ve kıskanmıt olaıcak ki, bana 
leal bir daha aöreceiimi hiç ümit et· ni iki tarafa açarak: eilmesine razı değilim... Bana bir ça- aya onu yı an mda~~~~ .. ~ çı ~- ders vermekte aecikmedi ı 
ın· d lh ·w b b 1 M 1 Be .... akmak . IDlf ve bunun yanın a~ .:uçua; maga-

ıDyor ~~· .-1 be h 'h' ·ı~~uu ... Bı1irainiz ki, Ce- r~ deud, wi7: n goge ç nıye- raya. Sumerle birlikte. kapatmıttı. (Sumer) o günden eonra T 
emıştı. mı y; ı h aıde, mantık ve merha - lin eg ••• M (S ) adh 1 rahatsız etmemi,ıi. Hatt& TunçaY 

Nerldz; büyük bir tefkatl. Cemıli met aranmaz. - (Mukaddee geyik) belld eana T ayydanm ._humlaer du. (S yı an)ı ye itibarile. aylar -+ikce. 
S '- L--•- D' _.,_ • ı__ .. k . " unça. an çoa; ot nıyor umer a~· )atırmıtlı. onra, .:onuf!Dıya ~ • ıye ceTaD vermittl. ~zını gosterece tir T "ki k .. _1_! l I h"- gıy içı'n artık. aecıeleri yatariten 

B özJe Ce ilin hiaai - 0 ha 1 k be • "k unçayı ı ere. otCAA yı an arın u • e 

mı~. H-1-k B u ben de "iimit etmiutti~ lht~·ı~• ·ım ·.. ~-"yatm1a ._~ altüel 1 - ma bel ~ çı anyort' nkıı goldı. cumundan kurtarmıştı. (Nil) adlı er- sünde tatıyamıyacak bir hale 
~ ın var. un , . ı aıcı enn, ~n &arıfmlf ere amma.. mm c:ıesare am rı . k k la T da - .. 1d .. 

etıniyordum. Fakat ihtiW, bizi. birleş- çamurlu ökçeleri altında ezilen .. fU an- Artık ne b~lutlar arasında dol~tmak el yıl nmd Buunça~zd aozula 
1
° ugu (Arkası 

· di .J_ bill" · · · d ı__ - L • • an afJıyor u. y en yı n ar ara- -----------""""' p. . u.a. mezarı nmıyen zavallı Prenaeıı ıatıyorum .. ne e ıuzımı gorme& ıçın ında b. bakan lık ba I M 
- lhtiW ne oldu).. Emma; gençliğinin ve güzelliğinin bir arzum var. Hiç birini istemiyorum. 8 

;: S ç . "t~rım: aya 
-Çarlık yıkıldı. Millet, kendi mu- bütün h8fllleb1e sözünün önüne ael- Senden bir dileiim var: Rahat uyku Ta~ça~ um;;?ı 0 er n ayar- Bir Doktorun 

belderatını bizzat eline aldı. Şimdi, mitti. .. uyumak. maga ur utta. Günlük 
~Mr teY derin bir sükWı içinde. -Evet, Map .• Jsallm ~ ••• lbti. Maya söz verdir ~umer... . li çok if bir ha Notlanndan (•) 

-Ya, harpL Wler, daima kör ve uankör oluyor... -Peki. dedi. ya:nn buraya ael. Ila- u. t ~· zar . ~ a-----------ıell"; 
-Harp devam ediyor. Fakat, ya. Ihtilallerin en bakikt, en kudretli Amil- CIDI hazırlayacağun. Umarım ki bun-~ z~ Iri.-.~· mav~y Çok sıeak gemek 

kın da sizin hükumetle suDı olacak. leri: değirmen tatrnm altında bujday dan sonra geceleri ne aöklere çıkaram.. ıen • 1ak =n O fb • BaaJanmızda )"81Detıer1 ~ meak 

-Çok iyi .. söyle bakalım .. biz. na- ezilir gibi un olup Pfiyorlu; yerleri- ne de kOYkulu ,üya aöriiraünl :.:da~ ..: ~ .ıı,:m: met 1Uyadı var. Bu oot ~bir 
aıl birleştikL ni batkalarına terk tıefVorlar .• iaimaiz Taner sevindi.. ihtiyar Mayaya i: de~ T " .. w _ :ıe .. kettlr. Gerek a&zımızda ve geretae 

.. - Ben, Kafkas ihtililcileri tarafın· kahramanlar arasmi bnprak ~ _ koynundan çıkardığı bir hediyeyi uza· ~·w~ı ~== ':'::.li : =-~u v~=~uı:; ~yemytııekllfJIII 
Clan murahhas olarak buraya aönderil- huk unutuluveriyorlar... ltıtiWin ilk tarak: 1 

• .: kızı ~ .... .. .. 8ÜI'"atle müteeaılr olur. Adeta 'IUJIIZ 
elim. Hastaneleri gezerken una raat- günü, apaı:tlD)Ail,ln kapıundan ~- - Fak.irim .. kuaura bakmal Batka tepsı 11 ge~ n gogsunu ıttgtde bolazda olsun, m1dede olsun. 
eeldim. Ve senin burada aeçirdiğin ğımız zaman, bana o da böyle .X...Je. zamandahadeğerli bir hediyesunarımi bplardı. de olsun, y&VILf yavaf zayıf yanık 

-~ T 1 k .,_ bablan basıl olur. Qok sıeak macera yı öğrendim. Ondan eonra da miftİ... Zavallı Prenaea Emma ••• Dedi. Kalktı. Maya sordu: .. un çay onun a OY1JD &oyuna yat· mldede çıban oldulu vlkldlr. Ha it& 
.,ıık seni terketmedim. · Diyebilmitti. - Laf bu ya .. batınma geldi: Eğer maga alıtmıfb. ıannm !ddlaalııa bakılırsa ~.J[ .. vtım.ı 

-Benim maceramı kimdetı ölren· * Tı.ınçay sağ olsa veya yeniden dünya- Şimdi bu küçük dal kovuğunun i. pda w ctftde, hatti mldede bniserlll 

.). AFadan, üç ay geçmifti. ya gelseydi, onu kime verirdin) çiııde birbirlerine daha çok yaklatmıt· == 1==~~ aıeak 
Ma,a yoldaştan. Karadeniz. sahiliıade, Çarlık devrinin Taner içini çekti: larda. Her saat, heı dakika hathata o- meylnlz. B1r taç dakika '"'"'"" ... ,.,n ...... 

- Mat a,yoklat mı) .• Haqi Ma • en kibar eay6yesi olan (Yalta) -L - -Kime mi verirdim) Huhalıde Na- turuyorlardı. fl11 çıkmaz. Patat çok lllCak 
d b k ~· bir çoh tmalar llli'JdUa pllr, bu fA).. yoksa. fU...... ri n e, sa ı Çarın aayfiye.indeki kü _ -ı::::a-==-===:;ı=======-=-..-===---========-..::==--=-=-=- ha.kJtak\lr. 

- Evet ..• Neıimanof f&lOMmda. çük deniz köşkünün önünde. fic ' kişi Bu haasa.t genç kızm, insan tahammü-,bilir; belki bir aün olur~ benim mem
'teni takibe memur bir haS,. iken, aezinmekte idi. Bunun biri Cemildi. lünü altüat .,den eehhar aöıdeıi. Kara- leketim de feliketlerden kurtulur. Her Ilir_.....,.,...... >p

1
' bM 

aonra .en in irşadınla eıı baruetli bir Ötekiler de Map ile, eski kitabca çı • denizin derin ufuklan na ~ b- şey ve herkes, tabii vaziyetini bulur •.• 
vatanperver kesilen M.,.... ı.iı Teodor Alekaiye&i. vırcık kirpiklerinin dipleri, güçlükle fşte 0 zaman, eğer aai kalırsam; 

Cemil. tekrar !Yataimdan fıılamı,_ Kö,kün önünde haih olan motörün zaptedilen yqlarla nemlenmitti. kotar gelirim.. hayatınun eon a,k ihti- ~_,;,----------.. 
tı. kaptam aeelenmif: -Sana gelince. Ma,&... yaçlarıru, aeoia kollarının arasında diıa-t.-------------"! 

- Yok, canım... - TaYUaf AJebi,ell •• Motör, ha- Map. birdenbire CemiU. IÖZÜDÜ diririm. 
Diye bağırmıştı ... Nergiz, Cemili zır. kesmitti. 1-lıçkıran bir aesle: Diyehilmitti. 

telaar yatırmıftı: Demi,ıi. - Cemill .. Sana. bir daha yalvan- * 
-Pek iyi, Maşa ile naınl buluttun) Cemil, o anda bJhind. dayam}maz yorum. Gitme .. burada bl Hayabm•• Motör, büyük bir gürültü ile sahil-
- Maşa da, Ural komiteai tarafın - bir acı hiasetmitti. Çebıeaiıadeki bat • bütün varlığını sana vereceğim... Seni den uzaklatmıflı. Cemil, batanı çe -

lan gönderilen murahhaalar arasında lar, birdenbire gerilmitti- Ma,anm e - mes'ud yaptmak .için, biç bir fedakir-o virmif; kötkün nhtımında, elindeki 
Idi ... Onunla, kongrede lanıftık. Bana linde duran eli, buz kesilmitti ••• Keli - lıktan çek.inmiyeceiim. lupkızıl mendili Nllıyan Mafaya bir 
hayatına nakletti. Bugün kazanmat ol· me ler boğazında düiümlenerek: Demiftİ. · . daha bakmıfb. Ve sonra, derin derin 
duğu şerefli mevkii sana medyun ol - - Aleksiyefl.. Sana minnettanm. Cemil, Maşanın ellerini kaldllJDif.. içini çekerek: 
duğunu söyledi ... Hah, itte .. kendisi Ve, daima minnettar blacağım .•• Eğer alef gibi yanan Sudaltlan üzerinde gez- - Hey gidi, eski Çarlar ülkesi ... 
de geliyor. sen, bir saniye daha J'ditmemit olaay- dirmi.fli. Sana. vücudümde üç kurfun yaraaile 

CeDllil, ~özledn:i kapaya çeyjımit.. dm, ben mahvolmufhmı. Hayabmı, - Biliyorum. Map.. acninle )'af& • girdim. Şimdi de, üç kalb yaraaile çı-
en tatlı bir heyecanla titremifli. eana borçluY.um. Ne zaman hayatın manm ne b6yük saadet oicluğuııa.. kıyorum ... ~rgiz .. MafL. Emma ... 

- Ma.,ar.. tehlikede kalırsa. baDa bildir. senden ayrumanın. ne dayanılmaz bir Diye mınidanmıttı. 
- Cem il Bey!... Diyebilmişti. ıztırab olduiwau. pekilA biliyorum A. R. 
Bir müddet, birbirlerine eöyliyecek Aradan, bir bç ....u,e. aük8t De Mafa ... Fakat ae yapa7Jm.- Mecba- . 3/4 Şubat 1931 

aöz bulamamıtlardı. •• Mat-m llrbn- PÇJnifti. Cemil, elini anıçlan &l'Uina rum. Mem1eketimia beaden heklediii Cerl-ltat 
efa mqin bir ceket, belinöeki byıpı.ıa. Ma.-m titıediiiıai laiaaebDiftl. hizme-, lopmwa mecbuıum. •• Kim -S O l)Y.'-
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monclyan). Pangaltlda : <Maıdııall. 
Bellttqta : (NaU Halid). 
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1 
· 11 Mevki ve Nev'i Depozito 

0 /3 Beyoğlunda Bedreddin mahallesinde Orta Şi -
mal aokağında 5/7 No. lı Abuaf aparlimanının 

C 3 No. lı dairesi. 40 lira 
• lO /6 A . C. 

10 
ynı. aparbmamn 6 No. lı dairesi. 45 » 

2$8/4 A~n~. apartıman~n 4 No. lı dairesi 50 n 
M Buyukadada Nızamda Kamino Volisi. 50 n 

.. , 1 eykileri yukarıda yazılı yerlei bir ve yahut üç sene müddet)e ki -

'-d~;nıak üzere açık arttırınağa konulmuştur. Istekiiierin ihaleye mü-
a btı ---!:~hat 1937 cuma günü saat 10 da §Ubemize gelmeleri (450) 
uırııtf (n nı -

bır· mler - Benz) nrabalnrı 
0 M Adalar Sulh hukuk m2hkemesl sat~ me-

't AZUT murluğundan: 
·n d trıeke ile J<o Hazinenin Yasiı;a Ue pyian Te mü'jtere-
uzuıı }{ COk knrn, ken mutasarrıf bulunduklan Büyükada l 'a-
··kJiiJI .,1 a Şas - onet 140 kilometro yapıyor h mahallesinde Altınordu caddesinde 40 No: 
o uzun 1 kamyon 115 :a :a 

l<<ıca ~ kaınyon 90 • 
de el: 7 kt.ıu~~:on so » • 
rılrıııf Rctkıh}p n~k 150 » » 

J3l ll'lıı· te. rınıızı:- kaııınn,boş lAtn innn-
tı. 8t ba ~~Ube,,-e g~l, hesabını bıl, başka 
veı~ 'tıı sını rnıı, eıııret knta1og gönclerelım. 
k (jel' ldtesı n Batı<'t'SI knrşısı 23 telgraf 

' ' ıze - 1 t mbul. 

lı bahçeli evin i:ıalei 'uyu uretile satılma
sına karar verilmi oldulundan bir ay nıü~-
detle. açık arttırmaya konulmuştur. 

SON 

kULAKLAR 
GUzeJ esleri işitti~i 
gibl. bazan parnzitıeri 

de Rlır, Her ses iizi 
oyalttmasın. 

KREM PER TEV 
Hakkında dinledi~l

nJz ve duyduklarını
mn en boynk temtna· 
tı, onun karannayan 
parlaklıiJ ve badiseler 
karşısında unutulma
yan adıdır. 

SATILIK MOKEMMEL ÇiFTLiK 
Topkapı haricinde dhrarla mnhdud 

25 dönOmHlk mOkemmel bir çirtlik 
sntılıktır. İçinde iki güzel köşkll, mU

teaddid ahırlan, 12 dönUrolUk ba~, 
meyvalık ve çam a~açları ve sebze 
bostanı vardır. Acele ve kelepirdir. 
Her tUrlU kolhylİklar gösterilir. lstek
lilerin Galata ı-~ermenecilerde llyadis 
Han 1-2 numeroya rnOrncaatları .. 

Ahş:ıp olan meıld}r evin zemin katmda 
7.enıiııl renkli ~ini ile dö eli bir taşlık ve so
fa, iki oda, bir hizmetçi odıısı, bir bela, Ee
mlnl renkli (ini Ilc dö eli bir mutfak, mer,u
ven altmda bir odunluk, ve bir lı.ömiırlıık, 
üst katta bir sora, dört oda, bir beli, bir yer
li dolabı ayrıca bir miktar bahçe ile bahçede 
!Jir kuyusu bulunduğu dahilen zemin kat ka
ın ve pencerelerinin :raıtı, ıavanlannın ka

.............................................................. 
i icJ lemkiir boyalı, üst katın kapı ve pencerelc- .r---------------. 

..• ıı' 

olur 

ve~ 

"LlNIA .. Komorl lotlraha\1 
temin .r•l'•"m•yı m111 ed•• 

"'' h•relaelınlıe gençJ lı. veri•. 

J. r.ouss Lde setoltr. 

ISTANBUL Tliııel MeJdanı No IZI 
If> lhımaroıu kataloguııuı:nı 

lstey lnlz, bmwa goııderlllr 

!tarıaı ----
~ sulh hakimliğinden: 

lltlla~epede Atıs okulunda Taşçı o -
">- ·•lld •. . 

ci ~ki -ı an. Onıer Lfıtfi oğlu Osman 
.. ~;, ıuıril.._ eyhıne Hazine vekili avukat 

.. W' "ll)' (); 
nu ~ll llall •la zan tarafından ikame olu -
bir Y~ llıUdd cak davasının muhakemesi için 
...... ıı"' k eaafeyh O ek' ugu artıı sman Z -, narnma çı· 

. Ol !'tdıa~n davetiye zahrına verilen meş· 
e sır l'etfe b;;:ıara~ mumailcyhin halen ne· 
görıJ1 lilıııiş 

1 
Ulldugu meçhul idiiğü bildi -

"yle~ \' nıt ~ lllakla iliinen tebligat icra mn 
0 

dif 
1 nkenıenin 8/3/937 tarihine mn-

~ ()r;z:ınesi giinii saat 10 a bırnkıl
~(ı Ugu~dnn mumaileyhin yevmi 
ldı lll rdn hızzat gebncsi veya biı· ve-
..ı arifetile ke .ı· • . ·ı . •• llıuk • lhıısını temsı ettırm~-
h.ı 01_ taıı olduğu tebliğ makamına ka

.. nak .. 
~ uzerc ilan olunur. 7P5 

rinden manda tanolannda yn!lı beyalı ol
cluğu, haricen caddedekl cephenin yeni yal:'
lı boyalı yan taraf lle bahçt"ye nizır rüzii
nün boyalarının dökÜlmüş oldutu, binada 
elektrik te is:ıtı bulunduj;u ve hey'etl uımı
mlye Itibarile binanın mamur lrollanıhı· ve 
istifade edilir bir halde olup kıymeti nıu
hammenesi (2609) liradır. Deliiiiye •e ihale 
pulu ve vakıf icaresi m~terlye ali olnuık ü
Fere kıvnıeti muhammenenln yiiEde ,-edi bu
çutu nisbetinde pey akçesUe beraber tatlı> o
lanlann 10/3/937 tarihine nıüsadlf çarş:ım
ba ~ü saat 14 den ll ya kadar 9SG/ 63 nu
mara ile müracaat eylemeleri ye arttırma 
~artnamesinl yirmi gün sonra herkesin gö
rebileceti ve takdir olunan loJIDeUn yüı:de 
yetml~ beşini bulmazsa en çok arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere on b~ ~n daha 
uzatılıp fulasına talip olana Z9/31937 tari· 
Jıine müsadit pazartesi ,ünü ayni s:ıatte 

l•at'i ihalesi ıcra kıhnaca~ından mezkftr gav
rimenkul üzerimlen Ipotek ahibi alacaklı-

s Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 2S. 

İSTANBUL 

İlan fiatları 
T - Gazetenin esas yazısile bir &U· 

tunun iki aatm bir (santim) 
ıtayılır. 

ı ...... Sahifesine göre bir santim nan 
fiatı fUDlardır: 

l!la.hlft , 
, 
, 

ı ı - &00 kiii'Uf 
11-150. 
1- ıoe • 

ı • -101 • 
~er yerler : 10 • 
Son aahıte : - ı o , 

Jarla difer aliikndarların haklannı ve Jıu- S _ Bir santlmde vasatı (8) tell-
slle masraf ve fah:e dair IddiaiiLI'Inı evra- me vardır. 

lu müc;bftelcrilc yirmi gün urlında blhllrmı--
leri aksi takdirde satı~ bedelfnin paylasmıı- .f - İnce ve kalın yazılar tutacak-
ısında n hariç bıra1u1aca k ları UAn ol u. :,.. ___ ıan_.;,Y.e.re...;g~ö.re_san_ı_irnl_e_ö,.Içı..ü.l•ü•r . ..ıı 
fttrr. 795 

o 

BARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 
• 

• ~ ... ,,c 

- '"' ... , .AJ • 

. ~,. -

= 
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Kü tür Bakanlığından: 
1 - 2259 58yılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk 

olrullann dördüncü ve befinci amıflara için iki cil tt en mütetekkil bir T abiat 

bilgiai kitabı yazılmaaı müsabakaya konulmuttur. 

2---- Müsabaka müddeti 16/2/937 salı gününden batlarnak ve 30/6!; 
937 çaıtamba aktamı bibnek üzere dört buçuk aydır. 

3- Müsabakaya ittirake karar verenler 31/3/1937 çaJl8.Dlba günll 

akfamına kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına müracaat edere!:: bu 
müsabakaya girecekler defterine dlarmı yazdırarak bir numara alacaiC· 

lardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl sıra ile okullar• 

da okutulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hakkı verlieccktir. 

İkinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak üzere bi 1nciniıı 
müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve betinci çıkanlara da 

birer defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mükafat verileceJ. . ir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eser lerini üçer nüsha olmak üzere ınald· 
ne ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmıt olarak Kültür Bakan• 

hğı yayın Direktörlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya gönderme· 

leri lazımdır. Kitaba konulacak resim,fekil, grafikler ve sairenin asıllarının 

yalnız bu nüshalardan birine ve yerlerine konulmut olarak bulunması ki· 

fidir. Müsabakaya baaıhnıt bir kitapla girenler de kitabın üç nü!jhasıni 
verecek veya göndereceklerdir. 

s--Müsabakaya girenlerce eser müsveddelerile birlikte eserleri kabul edildi· 

ii takdirde eserlerini ilin edilen telif hakkı mukabilinde ve lı er türlü tuarruf 

haklandan vazgeçerek Kültür Bakanlığına üç aylık bir devre için terkettilıi• 
lerini ve kitabın o dene içindeki her basılıtının son taahihlerinin ke"·'ilerl 

veya kendi mea'uliyetleri albnda tayin edecekleri dijer bir zat tar~ ~ 'ıın 
yapılac:aiınt gösterir noterlikten tasdikti bir taahhüt senedi verilmesi uo.! li· 

mmdır. 
7 - Kitapları yazanlar isim ve ad reslerini yalnız kapak sayfası üzeri-

ne yazmakla iktifa edecekler, metin sayfaları üzerinde herhangi bir tekild« 

hüviyetlerini tanıtmaia imkin veren bir ifaret hulundurmıyacaklardır . 
S - Kitaplarda bulunması lazımgelen pedagojik ve teknik vasıflari 

gösteren tartname ve DOterliğe ta&dik ettirilecek taahhüt senedinin fornlÜ• 

lü Kültür Bakanlığı Yayın Direktörlüğünden alınabilir. Mektupla isteyen• 

lerin bir kurutluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri lazımdır. (222). 
(614) ---

~~--------1-st_a_n.h __ u_ı __ B_e_ıe_d_iy_e_s_i __ lı_a_n_ıa_n _________ ı 
Senelik mubammen kirası 60 lira olan Betiktaşta Sinan p8fa mahalle• 

ainde H~a fırın sokağı 1 1 No. lı dükkan 937 veya 938 ve 939 seneleri 

mayıs aonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artbrmaya konulmuştur, 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Istekli olanlar 4 lira SO 
lrul'Ufluk ilk teminat mektup veya makbuzile 19/2/937 cuma &Ünü saat 

14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (708) 

* * 
Çatalca kasabasının takriben 140 hektar sahasındaki meskUn ve gayrJ 

meskUn mm takalarının mevcut şartnamesine tevfikan 1/2000 ve 1/1000 
ve 1/500 mikyasiarında haritalarının yapılması açık eksiilmeye komılmut 

ise de Nafia Vekaletinden almak mecburiyelinde oldukları vesaiki harnil 
bulunmadıklarından eksiitme 9/2/937 salı gününe uzatılmıştır. Bu iş için: 
3550 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi Le.,-azım Müdürlüğünde 

görülebilir. Istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 266 lira 25 lmruç

luk ilk teminat mnkbuz veya mektubilf': beraber yukarıda yazılı günde 

aaat 14 de i:iaimi Encümende bulunmalıdırlar. {İ) (700) 



16 Sayfa SON POSTA 

K V ET S BU 
Zafı umumi, kansızlık ve 
kemik hastalıklarına şifa 
tesirleri ç~ktur. Çocuk· 
lar, Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar 

her yaşta istimal edebilirler. 

o 
TlRAŞ 

Tve AL 
BIÇAKLARI 

Milyonlarca Türkün kullandığı yegine öz Türk 
is· m li ve öz Türk sahipti 

tırat bıçaklarıdır. 

SAHiBI: 
FEHMl ll. ARDAU ve MEHMET SALIH ir. tl 
fstanhııl Marpuççu.ar 'J'elrıron : 228t1 

Gksürenlere: K AT EKREM 
KANZUK NEZLE ve OKSÜRUK PASTlLLERi 

INGILIZ KANZUK 

1 • PASTiL ANTiSEPTiK 

KANZUK 
Boğaz ve Akciğer nahiyelerini temizler. 
Ses kısıklığını açar. Teneffüs yolu ile geçen 
bütün hastalıklardan korur. Yeşil renkli 
pastillerdir. 

2 • PASTIL LEON 

KANZUK 
Kodein ve T olü Balsam ı ile hazırlanmış 
öksürük pastilleric'ir. Lezzeti litif ve tesiri 
katiidir. Penbe renkli pastillerdir. 

KANZDK markasına dikkat 
ECZANESI : BEYOGLU - lST AN BUL 

·'-~------------------------------------------' ~s. ....................... ı ............ ~,,~, .................. ~, 

MEVSiM S.ONU SAÇ 
AK 1 
Güzelliğin 

En birinci şartıdır. 

. PETROL Ni ZAM 

[ lnhisarlar ---------~-~----~ 

-u. Müdürlü~ünden ~ 
1-

ll-

III 

ldaremizin Samsun Fabrikası için muhtelif eb'adda 900 M3 

kereste pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlık 1112/ 937 tat i bine rastlayan Perşembe günü saat 
15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko· 
misyonunda yapıl ~caktır. 
\steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 0~ 7,5 
güveome paralarile birlikte adı geçen Komisyona geJmeleri 
ilan olunur. "553, 

~----~~ga-----------·--------~, DiKKATI 
M~hur 

DAY MON 
Pil ve fenerlerini 

Imilana lar, 
satıcılardan israrla 

DAYMON 

dolayısile 
Galatada meşhur 

EKSELSVOR 
elbise mağazasının 

• 
tekmil dairelerindeki 

TENZIATLI 

satışından istifade ediniz 
Şu cet,·elden bir fıkir edinebil.r-
siniz Lirullaıı 
Kumaştan pardeslller 11 1/:! 

Trençkot purdesOl(}r 15 t/2 

Gnhıtr{lin pntdesOler 17 112 
Mnndleberg pardesnler 
l\lu~aınbnl r 
l~rkek 'ko::ıtonıleri 

23 ll:! 
12 
14 1/:.! 

Kadın mnntvJun 13 
Kadın muşnıııbaları 10 

Ynlnız birkaç gUn jçin 

EKSELSY 'da 
bulacaksınız. 

······························································ 
Son Posta Matbaası 

AMPULUNU Neşriyat MUdUrU: Selim Rngıp E.\1EÇ 
jsteıncktedirler. Zir ı J>AY:\ION ampullan çok dayanıklıdır ve çok parlak 

1 1 { 
A. Ekrem UŞAKLIGJL 

ziya verirıer. BtHOn dt\kktl.nlarda•s•at.ıl.ır•. -·---•'~ &AH PLER s S. Ragıp E~EÇ 

ti: 

Soğuk nlgınlığının bu i~ 
nliimetlerini 

GRiPiN 
ile hertaraf etmezsenu ı.it 
çok ağır hastalıklan tu~ 
mak tehlikesi başcöst~it 

demektir. 

GRiPiN 
Bütiin ağrı, SIZI ve sancıiJ' 
rı, derhal dindirir. Gril" 
romatiznıaya, di~, sinir • · 
dale, bel ağrılarile Jank1ıl' 
karşı bilhassa muessirdif 
icabında günde 3 bft 

ahnabilir. 

En güzel d.ş macu.1udur. Bir defa tecrübe ed~rseniz bat~• dil 
macunu kullanmıyacaksınız. 

ZEiSS PUNKTAL 
GözlUk tatlari deposu : 

Gr. ANESTIDIS ( FENNI GÖZLÜKÇÜ) 
istanbul Sult•nhamam Havuzlu Han No. 5 

Ankara 
Afyon 
Bursa 
Balıkesir 

Elaziz 
Eskişehir 

Erzincan 
Edirne (Trakya) 
Gaziantep 
Giresun 
İzmir 
İzmir 
İzmit 
Isparta 
Kayseri 
Konya 
l\lersiıı 

1\lıığla 

Ri1.e 
Saınsnn 

Sıvas 

Trnhzon 
Trabzon 
Zonguldal.: 

Herkes bir gözliik kullanmaktadır. Fakat 
ghzlük alırken dikkat edilecek en mühl~ 
nokta gözlük taşının cinsidir. Daima iyı 
bir gözlük taşilc gözlUk kullanılırsa he.JJI 
ilerideki zafiyete meydan vermezsinu, 
hem de gayet berrak \'e seçkin ıörebilit -
siniz. Onun için dünyada şöhret kazanan 
en birinci ZEİSS PUNKTAL taşlarile gÖZ· 
terinizi kurtarınız. Hakiki ZEİSS PUNK· 
TAL taşlannı satan İstanbul ve taşra ma -
ğazalarından ZEİSS fabı:H~asının hususi 
fi·tı Ii ·teleri üzerinde ZEISS PUNKTAL 
c:ozliik taşlarını arayınız. 

B. Rıza Gözlük,.ü 
M. Doğan Erkmen 
Rıza Tınnıaz 

Rcınzi \'idinlisau 
Hayru"lah Talat 
Şükrü Tuğa 
Zeki Çağlı 
Albert Levi 
Asaf Erkılıç 
Rıza Tahınazoğhı 

Kemal Aktaş 
Nafiz Gözfördiircn 
İbrahim Barut 
Süleyman Uyar (Karahafız) 
Zeki Saatman 
Necati Silay 
Jak Muri 
Fevzi A1t ın::ıy 
Ahmed Erk 
A vni Pek er 
Siikrii Do~onkaya 
Nuri Aydın 
Hakkı Atmacao~ltt 

Osman Giirdal 

Bankalar caddesi 
Doğan 1\Iatbaası 

(;azi caddesi 
Anafartalar caddesi 
Saatçi ,.e Gözlükçü 
Köprii Başında 
Saatçi ve Gözliikçü 
Saraçiarda 
Sifa Eczanesi 
Saatçi ve Gözlükçü 
Hilal Eczanesi 
Kemeraltında 

Saatçi ve Gözlükçü 
Tuhafiyeci ve Gözlükçii 
Saatçi ve GözHikçü 
Sarraf \'C Gözlükçü 
J•"otoğrafçı ve Gözlültçii 
S:u:raf ve Gcizlükçü 
Ses İ Evi 
B(•lediye caddesi 
Saatı;i ve Gözlükçü 
Saatçi ve Gözlükçii 
J{unduracılardn 

Saatçi ve Gözlükçü 

--

Grip çoğaldı. Hergün bir N E V RO Z İ N 
kat'iyyen Gripe tutulmazsınız. 

alırsan ıl 


