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Kan davası 

B u sene, hükOaıetçe büyük 
Millet Meclisine verilmesi 

kararlaştırılan kanun layıhalaı ı 

içinde kan davaları itiyadını tari
he römmek sebeplerini temin et
mek üzere hazırlanmış bir layıha 
bulunduğunu sevinçle haber aldık. 

Bundan yirmi beş gün kadar 
evvel, .lstanbul gazetelerinde, Ri
ı.cde vukua gelen bir cinayeti 
okumuş, müteessir olmuştuk. Katil 
eürmile sorguya çekilen birisi, sor
rudan sonra istintak hakiminin 
odasından çıkarken maktulün kar
deşi on üç yaşlarında bir çocuk 
tarafından tabanca ile öldürülmüş. 
Hayret ve teessüfe şayan olan 
bu vak'a, hali kan davası güdül
mekte olduğunu bize bir kerre 
daha hatırlatarak yüreklerimizi 
aızlatmıştı. Her cihetten dikkat 
nazarını çeken bu cinayet, apaçık 
bir kan davası kasdine dayanmak
tadır. ilk maktulün ailesi efradı, 
ihtimal, günlerce başbaşa vermiş

ler, konuşmuşlar; bu ikinci cina
yeti işlemeyi karar altına almış

lardır. Küçük katil hakkındaki 

mahkeme kararının ne olacağını 

bilemeyiz. Fakat, çocuğun ailesi 
~fradının maksadı hakkında hi 
tereddüdümüz yoktur. Bu ailenin 
cahil başları, ç o c u ğ u n yaşı 

cihetinden ,cezaya ehliyeti olup 
.>lmayacağını araştırmışlar, Öğren

mişler ve . ondan sonra bir ma
ıumu kendi alçaklıklarına alet et
mişlerdir. Bu yavru ne bilir kan 
davuını, ne bilir mahkeme kori
dorunda, jandarmalar arasında gi
den bir adamı öldürmeyi ? 

Kan davalarına varan ciaayet
lerin birçoğu maalleaef böyle 
•uumlara, hiçbir • ıeyden haberi 
olmayan zavallılara işlettirilmek

tedir. 

K an davası gütmek itiyadı, 

icara cahillik eseridir; ci
nayetlerin en bayağısıdır, vahŞe
tin en son haddidir. Teessüf ve 
hayretle hatırtatmak isteriz ki bu 
cahiller şerefli bir iş yaptıkları 

kanaatindedirler. GOya namusları
nı temizlemişlerdir, erkekliklerini 
ıöatermişlerdir 1 Cinayet işlemeyi 
namuslu bir iş telakki eyleyen, 
bir çocuğa başkasını öldürtmeyi 
erkeklik addeden bu cahiUerin na
musları ve mertlikleri olmadığına 

bir aaniye bile tereddüt etmeyiz. 
Bütün dünyanın ahlak telakkileri, 
din kaideleri de biz.imle beraber
dir.Kendilerini hapishane köşelerine, 
idam sehpalarına sürüklendirten 
bu kara cahiller mertliaini isbate 
kalkıştıkları ailelerine silinmez. bir 
leke sürerler. Artık dul karısı bir 
katil karısıdır, oğlu bir yılan yav
ruaudur. Mertlik bu mudur? Mert, 
•ileaine miru olarak şeref bıra

kandır. 
Bu kötü itiyat, mertlik iddia

aına dayandı~ı için kan davala
rında ellerini .kanlayanlar erkek
lerdir. Kadınların aile intikamı 
-1dıkları pek az. • rörülmüştür. En 
liyade şayanı .. hayret olan cihet, 
bu menfur iddia yüzünden hiç bir 
•uçu bulunmayanlar hakkında da 
İntikam hisleri beslenmekte olma
•ıdır. Katilin erkek akrabası, me
•eli kardeşi, oA-lu, amcasının oğlu 
da öldürülüyor. Hele bu zavallı
ların ne i'ünahlan var ? Katilin 
\'e maktulün aileleri bu iddiada 
bulunan kara cahillerden iseler 
Cinayet zinciri büyilmeğe başla
lnıştır. intikam yüzünden ölduril
lcn erkeğin ailesi de erkeklig-ir.i (!) 
ıöatermek: iıteyt:cek, ikinci katilin 
•ltrabasından bir erkek öldürecek
tir. Hem de nasıl; birinci cinayet
ten daha kanlı, daha tüyler ür
Pertici bir tarzda. Vahşi tanılan 

Maraşalımız Hamidiye ile dönüyor Hava hücumla
nndan korunma Köstencede ziyafetler ve temaslar yapıldı .. 

Ankara 16 - Büyük erk~ni harbiye reisi maraşal Fevzi Çakmak ve maiyeti dün 
Hamidiye ile Köstenceden Istanbula hareket etmiştir. Hamidiye Köstencege geçmesi 
miinaseb~tile belediye dairesinde ıve Hamidiyede zigaf etler verilmiştir. Türk denizcile
rinin. dost denizcilerle yaptıkları temaslar çok müsait bir tesir bırakmıştır. 

Maskeler 19 buçuk lira
ya satılacak, dahiliye 
vekaleti yeni bir layi

ha hazırladı 

Antakya İskenderun Türklerine karşı ~inkara - Hava eUcumlnrın
d:ın korunma hakkında şimdiye 
kadar ınuhtelıf tedbirler alın
nııJ kurslar açılmış, şehirlede 

ışıl:: sOndflrme tecriibeleri ya
pılrnı'i, ve zehirli gazlerın halk 
üzerindeki tcsirleı ini canlı bir 
surette gosturen sergiler vacu
da getirilnıi'i konferans ve neş
riyatta hulunulınuc;ıhır. Kısa 
zamanda çok iyi neticeler ve-

yapılan tazyıkler devam ediyor 
Ankara 16 - Suriye intihabatı başlar başlamaz Antakya ve İskenderundaki dükkan 

lar tamamen kapatılmıştır. Halk evlerinden dışarı çıkmıyor.. intihabata iştirak etme· 
meğe azm etmiş olan Antakya. İskenderun. Kırıkhan, Urhaniye belediyelerinin tekmil 
Türk azaları Suriye meclisine mebus göndermigeceklerini israrla ifade ettiklerinden 
mahalli idare tarafından t a z y ı k altına alınmışlar ve bunun üzerine hepsi 
vazifelerinden istifa etmişlerdir. Halkın intihabata iştirak etmemek hususundaki azmi ve 
müttehit cebhesi karşısında asayışı muhafaza hahanesile sancağa fazla miktarda polis 
jandarma sevkedilmiştir. Bu kuvvetler köyleri dolaşmakla ve kasabalarda gezerek 
halkı tedhiş etmektedir. Türklerin intihabata iştiraklerini tehdidle temin için Sancak 
Türkleri arasında borç meselesi ileri sürülmüş ve bu bahane ile bir çok Türkler tev
kif edilmiştir. 

ren bu çalışmalara devam edil
mektedir. Diğer taruftun Kızıl
ayın gaz maskesi fabrikası da 
blr müddetten beri imalAt başr 
lamıştir. Sivil halka mahsus 
gaz maskesi satışına yakında 

başlanacaktır. 

Bu maskelerin 19 buçuk 
liraya kadar sntıladağı anlşılı
yor. Bu fiat maskelerin ecnebi 
memleketlerdeki satış fiatindcn 
noksandır. 

Atatürkün 
heykeli önünde 

İzcilerimiz 
ant içtilerl 
Ankara 16 - İzmitteki 

okullarda bu yıl izciliğe 
girmiş olan talebeler toplu 
bir halde Atatürkün hekeli 
önünde Cumuriyeti koruya
caklarına ve Atatürkün gös· 
terdikleri hedefe varmak 
için çalışacaklarına and iç· 
mişlerdir. Bu merasımden 
önce Türk kuşu üyeleri de 
Ankarada şehit düşen ilk 
kadın tayyareci Rebienin 
ölümü münasebetile bir ih
tifal yapmışlardır. 

Yeni saylavlar 
ittifakla seçildi 

Ankara 16 - Boş olan 
vilayetler saylavlıkları için 
dün yapılan intihahatta, C. 
H. Partisi namezei:lleri it
tifakla seçilmişlerdir 

hayvanlar arasında da bu kadar 
bayağı, bu kadar şuursuz bir bo· 
ğuşma olamaz. 

Kan davası itiyadı Türkiyenin 
her tarafında mevcut değildir. Bu 
kötü itiyat, muayyen ve mahdut 
ba~ı yerlerde caridir. Esefle söy
leyelim ki bu yerler içerisinde 
gazetemizin okunduğu • çevre de 
dahildir. Bu mıntakada her sene 
bu yüzden bir çolc cinayetlere 
şahit olmaktayız. 

S enede yüzlerce delikanlının 
hayatına mal olan bu iti

yat, hülcOmetin gözünden Öleden
beri kaçmıyordu. Nihayet, aranan 
çarelerin kadrosu çizilmiştir. Ga
zetelerin sevinçle haber verdikleri 
ve bizim yukarda işaret !ettiğimiz 
kanun liyıhası • bu kötü itiyadı 
kökünden boğacak çare ve vası
taları derpiş eylemiş bulunmakta

dır. 

Kanun layıhasının esasını bil-
memekle beraber gazetelerden 
edindiğimiz malOmat şudur : 

Hülcümct, kan davası olan yer
leri teshil edecek, oralarda işle
nen kan davası cürümleri için is
tisnai cezalar tatbik olunacaktır. 

Fındık 
fiatları 

İç fındık 69 
Fiatlar isteklidir. Alım 

satımları işkal ve fiatları 

düşürmek" için bazı ticaret 
evlerinin elbirliğile sar/et
mekte oldukları gayretler 
akım kalmış, piyasa. sağ
lamlığını muhafaza etmekte 
bulunmuştur. Dün borsada 
iç fındık 69 kuruşa satıl
mıştır. Hamburgdan gelen 
haberlerden. ön ü m üz deki 
haftaya kadar fiatların tah· 
minden çok daha fazla yük 
seleceği anlaşılmaktadır. Is 
panya tüccarlarının Avru · 
paya mal arzettikleri hak
kındaki rivayetler tamamen 
bir bil of tan ibarettir. 

Şaht 
Ankara da 

Ankara 16 - Alman ik· 
tisad nazırı ve rayişbank 

direktörü, bu sabah tayya
re ile şehrimize gelmiştir. 

B.ı mıntakalarda müccrrit kan 
gütmek y ü z ü n d e n b i r i s i n i 
öldürenler veya başkalarını bu cür
mü işlemeğe tahrik edenler veya
hut başkalarının tahrikine alet o
lanlar, ceza kanununda yaı.ılı ce
zaları görmekle beraber, aile ve 
akrabası da suçun işlendiği yer
den beşyüz kilometro uzak bir 
yere sürülecektir. Aile ve akra
badan maksat, karıları ve karıla
rının hasımları, dördüncü derece
ye kadar usul ve f uruları, neseb 
den ikinci dereceye kadar cıvar 
hasımlarıdır. 

Adam öldürmek cürmü, ceza 
ehliyetini haiz ·olmayan kimseler 
tarafından işlenirse sürgün ceza
ları bunları tahrık edenlerle bun
ların akraba ve hısımları hakkında 
tatbik olunur ve hatta sürgün 
cezasına üçte bir nisbetinde zam 
da yapılır. 

Layıhanın kanun haline girme· 

sini can ve gönülden isteriz. Her 

yönden medeniyet dünyasına, tam 
manasile, karışmış olan Türkiye
nin, bu son çıbanı da neşterledi
A-ini görmek bahtiyarlık olacaktır. 

Hayret~~a Taluy 

İplik buhranı 
Sümer Bank f abrikalari 
Anadolu tezgahlarına 

iplik dağıtacaklar 
İplik buhranı devam et 

mektedir. Alakadarlar iplik 
buhranı için hazırlanan ka
rarnamenin biran evvel ve
killer heyetinden çıkmasını 
bekliyorlar. Kararname tat
tabik mevkiine girdikten son
ra bugün piyasada bulun
mıyan ve mecudiyetine şid
detle ihtiyaç hissedilen iplik 
cinsleri kontenjana tabi tu-
tulmaksızın ithal edilecektir. 

Dahiliye vekaleti bu tedbir-
lerle birliktr: gerek vatandı~

lıırııı gerek muhtelif mUessese
leriıı h ıva hUcıımları kn.ı meta 
itthıız edecekleri tedbirleri bir 
kUl olarak ihtiva eden yeni bir 
kanun ltlyitıac..ı h:ızırlaını ~tır. 
Projede gazlardan korunına, 

yardım te;ıkilnti ı 1ık söndill'me 
işleri ve sığınaklar hakkında 

hUkümler vardır. 
Knun projesinde bütün Ye

kAletlerin seferberlik şubesi 
nındürlerinden mürekkep ko
misyonda gözden geçirileceklr. 
Komisyon ilk toblaııtısını da
hiliye vekaleti masteşarı bny 
Sdbrinin reisliği altında bu ayın 
12 sinde yapacaktır. 

Otel ve lokantalar 
hakkındaki talimatna-

Ancak kararname tatbik 
mevkiine gırıncege kadar 
mevcud buhranın devamına 
meydan verilmemek maksa · 
dile bilhassa Anadolu tez- meler 
gahları için tedbirler alın- Biri otellere, diğeri de lo-

/(, d /(, d k kantnlara aid olmak üzre bele! 
mıştır, ayseri e a i Ög diye tarafından iki talimatname 
ve Nazilli mintakalarına Projesinin hıızırlandığını yaz
buralardaki Sümer bank mıştık. 
fabrikaları mu1,1akaten iplik 'falimatnnme hakkında otele 

ve lokantacıların fikirleri de 
tevzi edecektir. Bu tevziat alınını;ıtır. 
yapılırken kar katiyen dü- Bu mnksndla bu aydan sonra 
şünülmigecek ve her isteni- otelciler ve lokantncılnr ayrı 
len numaralı iplik mutavas ayrı bir toplantıya çağrılacaklar 
sıla ihtiyaç hissetmeksizin ve bunların fikirleri alındıktan 

sonra kati şeklini alacaktır. 
doğrudan doğruya dokuma-

Taliınatnauıe ~ehlr meclisinin 
cılara verilecektir. Bu suret. şubat toplantı:sında müzakere 
le iplikler masraf sız ve u- edilecektir. 
cuzca temin edilecektir. Yeniyol - bu işler istanbuln 

lstanbul dokumacıları için aittir. elbette bir gnn gelir 
kararname tatbik mevkiine bizim lıelediye de ele ve öne 

alir bunları. biz, belki, şöyle 
girinceye kadar muvakkaten bir hatıra gelmiş veya getiril-
tedbir teshil edilecektir. Ala miş olur diye iktibas ediverdik! 
kadarlar bu hususta tetkikat T .. t. • • 
'tapıyorlar. u un pıyasası 
Isla?. istasyonları için 1 Ege mıntakasında satış-
getırılecek tohumluklar lar çok hararetlendi 
.. Tohum is/ah istasyonları Ege mıntaknsındıı uıtnn sıı-
ıçın yapancı memleketlerden tışları çok bararctlcnmi~tir. Ba
getirilecek tohumların 15 zı yerlerde mevcut mahsulnıı 
kiloyu geçmemek sartile ynzde yetmişinin satıl.dığ.ı lıa
kontenjana tabi tutmaksızın ber verilmektedir. lkrncı ve 
ithaline karar vermiş ve UçOncll derece.de gelen Ödemiş 
keg.ı· t d" T- k .ı· b.l tntOnlen yetınış, seksen kuruşa 

1 ıye un , ur o1 ıse ı · · 1 · d' · t · kadar mOşterı bu maktadır. Aıı-
ırmış ır. . cıların başında Amerikan mU-

F asta tevkıfler esseseleri gelmekte ve bunlar 
Ankara 16 - Fas milli miltava::;sita ihtiyaç hissetnıek

komitesi tarafından kazab- sizin doğrudan doğruya kOylU
lankada tertip edilen bir te · den mUba?'aa etmekted~rler. 
zahur vesi/esile milligetper- ~l! şekılde salı; köylllnllıı 

. de ışıne gelmekte olduğuı:dıın 
v~r rei~le~~~den i~isinın !ev_ mnstabsil çok memnun gorllu-
kif edıldıgı Parısten bıldı mektedir. Hekolte gittikçe ımıl-
riliyor. maktadır. 

Sığınaklar 
Talimatnamede bazı 

değişiklikler, yapılacak 
Hava hücumlarından ko 

runmak için binalarda ya
pılan sığınaklar lıakkında 
belediye fen heyeti bir ta
limatname yapmıştı. Tali
matnamenin birinci madde 
sinde : " Yeniden yapılacak 
resmi ve gayri resmi bina
larda lüzum halinde muha 
rebe gazlarına karşı sığı 
nak olarak bir yer yapmak 
zaruridir.,, Diye bir fıkra 

vardır. " lüzumu halınde,, 
tabiri mühim gö'rülmüştür. 
Bu tabir her bina için sı-
ğınak yapmak mecburiyeti 
olmadığı zannmı vermek 
tedir. 

Talimatnemede, sığınak 
ların nasıl yapılacağı anla-
tılırken bir yerinde : "Bina 
dahilinde münas surette gaz 
dan korunma mahalli tesis 
edilecektir.,, Deniliyor. "Mii
surette,, tibiri de gaz sığı

naklarının inşasında terüd
düdii doğuran ikinci bir se
beptir. 

Talimatname, bügiik bah
çelerde de hendekler açı/. 
masını emrediyor. Fakat bu 
hendeklerin ebadı gösteril
memiştir. 

Sığınaklarde tip vahde
tini temin etmek ve tered. 
dütleri ortadan kaldırmak 
üzere bu noktaları fen hey
eti tarafından yeniden ted 
kik edilerek talimatname 
de tadilcityapılacaktır. Bun
dan sonra talimatnama tas· 
dik edilmek üzere şehir 
meclisine verilecektir. 

Seyrüsefer 
Kanunu 

Hazırlanan layiha yakın
da meclise verilecek 

Motörle işleyen btHOn nakll 
vasıtalarına şamil olmak üzere 
yeni bir seyrUsefor kanun Iı\-

yibasının hazırlandığını evvelce 
yaznu~tık. Dahiliye vekfileti bu 
hususta İstanbul. Ankara, İzmir 
gibi bOyOk belediyelerin fikir-
lerini sormuştur. VekAlet bu 
l!lyiha ile bütün motörlH vesai-
tin tabi olacakları şartları, ya
yaların şebir içlerinde sokak
lardan ynroyoş tarzını ve ayni 
zamanda yollana koruuması ça
relerini temin edecektir. Yol
lnrın koruuma çareleri için Ia
yihnya ne gibi hüktımler kona
cağı Nafn vekOletinden sorul
muştur. Kanun son şekline gir-
miştir. Ynkında meclise verile
ceğine dair şehrimtzin alakadar 
malıafiline malOmat gelmiştir. 

Lindberğ yeni bir 
tayyare yaptı 

Bir iki yıldanberi Lind
bergin londrada bulundu
ğunu biliyoruz, Amerikayı 
unutmak üzre olan meşlıür 
tayyareci şimdi geni bir 
tayyare yapmıştır. Bu tay
yarenin bambaşka bir şekil 
vardır. En göze çarpan ta. 
rafı kanatlarının tayyare
nin altına daha yakın ve 
pervanenin bilakis daha 
yukarda olmasıdır. 

-===-================-::-
Müjde : Ş A U B 1937 model radyo ? 1. 11 

gunu Hakkı Atmaca 



Saqfa 2 {YEN/YOL] 

Anket 
Tiyatro : Hülleci Gı·lişigüzel soruşun, 

Güzel s3n'atların bitün kolları, olurdu ... Bir de o hııyıın öyle uir G J" • 1 k 

Benim görüşümle: 

insanları Kültür ve mederıiyet yüzle l\iarkı söylendiğini nererlı> e ışıgüze arşıJığı.. 
lırıkımından yüıc__,elten maııivelii- görmüş .. Çalık kaşı ndic ·si g:: .. • ı )nu tam mayan, onun 
1.ırt.lır. Tiyatronun, bu kollar ara- ba .. Tek olarıık ısahnev~ çıkuıılıı· ~o/ıbetinden /ıoşlanmayan,n
sındaki yeri diğerle inden daha ı ın ilk yep: c ığı şey l.ı.Jkı sel, m 

k le ı.ıın tammadığı kimse diye-
yii sc ve üstündür; Çünkü top- lnmaklır. Bayan bunu y. pnınclı ... 
luluğa daha yakından ve daha Üç yıl ör.ce lstaııbulda hıınsız bi/irimki gok gibidir. onun 
c ınlı söyler .. Sonra öteki lcolların tiyatro!Junda dünyanın en tanın- sevmediği, beslmediği hay
lıemen hepsini göbünde taşır ve nıış piyaniı.ti Fransı:t. " Korto ,, ııan, onun bağçesinde bu
yıışatır... yu dinlemil\itim. Her sahneye ge· lunmayan çiçek belki pek 

Müzilı:, Resim, Oyun, heksi ti- !işinde iki bükülüp selam veri- azdır. E•uindeki antika ve 
yatroda vardır... yordu, nadide tablo çok meraklı-

Ernesl Renan : " Edebiyatın en Bizim baycın, " Korto .. d· n 
iyi şekli tiyatro şeklidir., demiş.. daha yüksek bir gurur m:ı taşı· /arda belki bulunmaz. Hüs. 
Tiyatro, bugün bütün insanların yor'? Tek nota bilmeıliğiııi bir nci tabiatla, temizlikle ve 
zevki, eğ"lencesi ve malı olmuştur. yana bırakalım. O şaı kılar ıyı işindeki tilizlik/edir ki bu 
E.ascn tiyıllro insanlarla birlikte dinlemekle de ögrenilebilırdi .. Son- g.'in otelci 'lıe kalıveciler a
ıloğmuşlur. En ilkel ve lc.üçiik ra ses kısık ve pürüılii · Keınan rasında mümtaz bir mevki 
t.:ıpluluklar arasınd b·ı l ve sese·, rddam k:ırrıllarında, an-a 1 e, gene 0 ve şahsiyete sahip olmuştur. 
zınlıımile r t d lt .1 lıyonız ki fazla yer verilmiş. Hep· 

ıya ro Var ır.. erı emiş mizacgirlikte bir iisladdır,o. 
Uluslarda ise, tiyatro medeniyet sinde öyle ya .. <laha ağ'ır ba~lı ve 
.. 1 - -d- H mütev:ı.zı olmalı idi .. Bu hal hal· her seviye 'l'e şalısigate gö 0 Ç~!lu ur. iç bir ileri Ulus gös-
terılemez ki riyatro orada el üs- kın Pııikolojisi üzerinde menfi te- re muaşeret gösteren bay 
tünde tutulmasın. Bazı yerlerde sir bıralcır.... Kamil Boztepe,qi İstanbul 

Müzik ve danslar hakkındaki 
bu canlı san' at kolu, devletin res- otelinin kahvesinde masanın 

ııöı:leri bitirerek asıl temsile geçi-
mi ilgisini lcendine çekmiştir ... Ses- yorum.. b ışında gözlerinde gözlük 
li. sinamanın do~uşu, _tiyatroyu " Hülleci .. değerli romancımız gazete mutalea eder bir va 
hıç zararlı:noırmamıştır.. Tiyatro Reşat Nuri Güntekin'indir. Geçen ziyette gördüm. Anketimi 
devrim içinde yaşayan u··1kelerde l l t b 1 Ş h' T' t d yı san u e ır ıya rosun a açtım. Önceden /elife sa 
propağanda aracıdır .. Yı'.{ınları he- oynanmış ve tutunmuştu. E.ser, k 
c 1 d le nara cevap vermene ya-

:ın an ırma ve sevketmekte ti- komedidir. Dün'ün çok garip, gü- 6 

)'alronun yaptığını hiç bir şey ya- liinç fakat ayni zamanda düşün- naşmadı. Bin dereden su 
pamaz. düri:ci bir adetini c ınlı olarak 1 gı'tirek cevaplannz aldım. 

Atatürk Türkiyesinde her iyi ıöııteriyor.. 1 Huyati zevkle. saz ve söz 
ş~y 2'.ibi tiyatronun da yeri ıeniş- Bu C4 nlı eser bize dün nerede ! alemlerind geçmiş olrm 'l•e 
tır. Bır devlet tiyatro~u lcurmalc olduJt'um.ızu, bugün nereye va~dı- 1 bu alemlere ait binbir halı- · 
için, lıükumet lıiç bir yardımdan g-ımı:zı atlatması bakımından da gö-
çekinmiyor. Bu işi büyüle ve ba- rül.ne~e de~er.. Piyasasi seyret- rası bulunan bay Kamil 
şarılması gereken bir ödev bili- tikten sonra elimde olmıyarak ne- Boztepe şu karşılıkları ver
yor, çalışıyor.. Bu hareket her ticesi itibarlie "Topaz,, ve "V 01- di : 
türlü takdirin üstündedir. pon,. adındaki eserleri hatırladım. j - Gazete okurmusunuz ve 

Bu başlangıçtan sonra, ilci gün- Fakat bu benzetiş yalnız nefce Gazetede en çok hangi yazı
dür Yıldız sinemasında iş gören b~k~mındandır .. Yoksa onhr büs- , ları okursunuz ? 
tiyatrodan azıcık bahsetmek iste- butun ayrı tez taşırlar.. _ Okurum, en çok tarihi 
yorum. "Hüllec·,, zahirde bön bir mol- l k 

N tl. lanın pelc ."evdil'ri karısını elı'ndnn yazıTarbı 0 dur
1
um, 

ure ın ve arkadaşları tam " ili ... t b h l 
le 'b' ·· ·· ·· F k · ra zon a ıaya a a ı mı-

z1tmanında geldiler. Aramızda, ti- açırışı gı ı gorunuyor.. a at o d d ? 
h d

.. .. .. 1 . . ır, ucuz mu ur 
yalro arzu~u lcabarılc bir şekilde zamanın am uşunuş erı, ığrenç H 
idi. Kendilerine hoş reldiniz di- daleveralarını da aksettiriyor .. Ya- - em ucuzdur, hem pa 
yelim.. ıı epeyce uzadığı için mevzuu an· halıdır. Adamına göredir. 

Nurettin ve ark~d ışları Yur. lattmaya imlcıin yok.. - Trabzonda yaşayış nasıldır ? 
dun her yanında bTneıı bir birlik- Temsil fena olmadı. Vazifeler • Hayat yoktur. 
tir: bu !lefer kumpanyayı, imlcin iyice ezberlen'!eydi temsil şiiphe- • Parktaki bugünkü şekil nasıl-
oldugu kadar genişletilmiş bir siz daha kuvvetli olu öu. E.zbeı in dır ? 
kadro ile, yeni repertuvarla fÔ- lam olmadığ'ı için süHörüm sesini - Eski şekil dah'l egi idi .. 
rüyoruz. Kadronun icadın lcısmı ön-lelciler duyuyorlardı. Yine bu Yam harb umumiden eve/
belki daha ge~işletilebilirdi .. Müzilc yüzden tuluat ta oldu. Bay Nuret-

tinden şunu dileyec.!!{iz: Temsil- ki şekli dimek istemiştir .. 
kolu o kadar kuvvetli değil.. ilk lerde tuluata hiç yer verilmemeli... - Evlenmenin lehinde mi, aley-
oyunlarını ıöremedim. lkinci tem- h . ı ? Tiyatroda en büyük meziyet inue misiniz 
sili .. Hülltci " yi, günün de yar- eser metnine sadık kalmıştır. Son· ı' - lehindeyim herkesin ev-
dımı ile kalabalık bir seyirci yığı-
nı arasında pazar gecesi ben de ra birlikten kelimeleri, Cümleri en lendiğini isterim. 
gördüm.. Tem-Jile geç başlandı, doğru şeklinde söylemelerini, dilin 1 - Hangi tip kadından hoşlanır-
bu yüzden arada kalılcp gidenler bütün güzellik ve ahengini halka sınız 'l 

ld duyurmalarını ricı ederiz .. ''Hı.ille- 1 _ Uzun boylu "''e gı-ızel o u, yarım saat veya bir saat 1 " 
önce başlanabilirdi.. ~i,, piby.esinde .. lhUaf'..zınhağ.abeyi il~- bacaklı kadınları sevenm. 

Fi 1 >nce ıraz ro nıı enımsemem ş E k 
ıat ar, pazar olduğundan mı d d H ı . n ço zevk aldığınız şey 

l l ıörünüyor u sonra üı.elW. afız 
ıi mem yüksek idi, indirmek güç r . . . l d 1 I H h nedir ? 

ve imldinsız olmasa gerektir .. Is. ıpı ıyı can an ırı < ı. "C:ı ve .ır- Ha'if rakı masasından 
.ız rolleri Öğülcc'!k kadar iyid:r.. J' 

tenilen faydanın yerine gelebil Eski kalem efendisini bay Nııret- zevk alırım. 
mesi için bu lazımdır da .. 

tin, saflılclnki mul ala;a olmasa - Musikiden hoşlanır mısınız ? 
Her zamıın görmeye alıştı~ımız 

variyete numaraları için ne söy. 
başardı denilebilir. Onc, kız hayata · Severim. 

ı 1. K le • 'd b 1 çok yakın idi... - Hayntındn en feci ve en 
"'me ı.. azas a ıyi ı i, ıça< o· 

Oyun ~•-asında kulisle ·de çı· zevkli hatıraların lıan.,.isidir 7 
yunu fn;rla yer almaıta idi.. Dan~u 0 

kıın görültüyü, ııahncdcn sus sc _ Feci hatıramı söyle_qe 
yapıın kız çeviktir, bu işin üze- -

d sile kesmek isteyiş bir kat dalıa ıneııl. 'levklı' hatıram ı'se tı' rinde urduğu belli .. Urfalı şarkı· b L.ı 
liyültüyor ve çirkinlcştirivordu .. 

sı daha c ınlı olabilirdii.. Rumba J carettir. 
Arkadan gelip geçişler de buna 

fena değildi.. Yalnız bu sırada k 
atılıyordu .• Ya arka kapıyı kapa. 

sahne ile, seyi:c'lerden biri ara<Jın· ı 1 ı, ya ge ip geçmemeli, iyi görün-
<la ufak ve belirsiz bir p~n·lomi- miyor. Bir de kulis tnhtalarındnn 
ma, bir artistin lcaşını ç:ıtmısın:ı hiri nerdeyse bir kaza çıkarr.cıklı. 
sebep oldu. Bu lcaş çatış ye. inde Onları iyice iliştirmeli ... Sonra sı· 
de~ildi . gara aralığı az mı idi, yok~:ı per-

Keman ve kemancıya gelince.. mi tez açıldı ne .. Oyun b:ışladık

Reklilmlara göre daha üstün tan sonra bir lıaylı gelen oldu. 

ve toplu bir kabiliyet ğ'Örec~ğiz Bu her halde hoşa gi len bir şey 
sanıyorduk •. Ôyle keman çalıştan değildi. Perde başlı.ns:c nı bir zil
ben bir şey ıınlamadım. Ne çalındı.. le Önceden lıaber vermeli .. 
Hiç bir şey.. Böyle darmadağın Bütün bunlar kiiçiik. fakat Ö· 

yay lıtn>ri ol!ıa ol~a çoğu mana- nemli şeylerdir .. Ama giderilemez 

:;ız el şakırtısı toplar.. Bu adsız ek<Jiklikler değil .. 
k 

Nurettin ve arkadaşlarına bizi 
müzi tekrarlanmasa daha iyi.. 
Snnatla uğraşanların, hallcın zev- güldüren bir gec.! ge<;irttikleri 

için teşelclcür borçluyuz .. 
kini yükseltmek gibi a~ır bir iş 
başında :oıdukfarını l>ir an bile H, Tuncay 

1--------------~--~~~~-ı unutmamaları lazım. Yay hüneri İnO'iliz _ İtalya 
zevk yülcseltmeı. O zat nota bi- 6 

liyorsa çalabileceği temiz alafran- Münasebetleri! 
ga parçalar veya halk melodileri Ankara 14 - /ngiliz dış 
d'nletsin .• Sonra o ne duru,. Ecı
letik zevkimize pek aykırı Ş 1 hakanı Eden dün akşam 
kılar bayan )•rafından ne··· it dar. ita/yanın Londra elçisi ile 
. k" a ar J t d~n varaa, 0 krdar fena aöy- ngiliz ltalyan münasebe-
en ı Hir ıöylcnmeteler daha iyi ti rnes~lesini törüşmüştür, 

- Hangi yemekleri scversinzi ? 
- Alatürka yemeklerin hep 

sini severım. 
- içkiden hoşlanır mısın 7 

- Azından .. 
- Tütünden ? 
- /çe;im .. 
· Seyahalten lıoşlnnır mısın ? 
- Çok severim, deniz tut-

mazsa. 
- Bir daha dünyaya gelirsen 

ne olmak istersin '? 
- işçi olmak isterim. 
- Hayvanlardan en çok hangi· 

sini seversin '? 
- Dünyada hapsini çok 

severim. lakin kanaryalar 
müstesn•. 

. T rnbzonun iktisadi vaziyetini 

mt ıl buluyonsunuz ? 
- Bozuk. 
- Hangi mesleği seversin ? 
- Kendi mesliğimi seve 

rim. 
~ Dunya siyasi 

dır ? 
vaziyeti nasıl· 

BA AR 
Hayrettin Ziya 

G:ızetemize lıer z:ını:ın i.;in kıymetli yardımını lemin ettiğimiz 
Hıyrett n Ziynnın .. on hasılnn (Dert veren pınar) ismindeki eserinden 
alclı~ıınız bir lıik<l ycyi okuyucularımıza sunuyoruz. u Dert veren pıniır » 
ıb toplanan hik"ıye seri i başhınbaışa, insanı gittikçe <lalıa çok cezp 
\ e teshir ed ·n ço:.: tnllı bir üslıipl1> yazılmış seçkin pnrçalarıdır. Dert 
veren pınardan alınan bu güzel lıik.iyelcri lııkip ederken kulaklarımız
da tcıtlı pınar şırıltılarının akı::.lerini muhakkak duyarsınız [*} 

-3-
Heyecan i;indc>~ diler. Ş:ı~kın 1 nC'den bC'n ynnlarında buluna

şn~krn uiribiri ıiıı yoznııe bn- 't m3<11'n. Ah, körü kürllııe ynrn
kıyorlnrdı. nalın görl\şemcdiler; ~ren böyle s,ırp yollarda kalır 
i , erden lıir se::. geldi; uynnnn ı ;le. 
varclı, nyrıldılar. .' .. ,hyqrdu. Ellerini <;irpti. Ku-

* * * rı.::11111 sC<;lendi: 
. Biz neler gurdıık, ıwler. f~- - Yerinıdeıı kalkan l\'lıı·dıırn: 

le Hüseyin ı ılı ııatc;t•) i Z.i)·aya ~ı ı·'}ııı kalmndı üıt, şıı kar<1e-
vprdi. . irıi ı k 1 ık Pglıınıı ru~ır. ı ll•ın 

_ Al bir d:ıhıı. ııe :ıglı) ıı sıııı 1 ııgıiıı ağlaııı:ık 

- ı ir daha du ne·? d ·gil .,.Hmek lıııını. Lugiiıı ~e-

. 1\Iııstnfımın l\lıktal için ha- \ i 1 ~· gtlııtııni"ıt.. Ziya ile !Ja~rc 
e\'leı.iyor. iki günlll hir oluyor. 

zırltk ynpıhyor caı ım-
- Hoppala. Bugün tınkOınet Ç·>k iyi ya:ıtılar. A~luyncağınu 

k 11 1( d evl"'nııle ı·ı~ııların ı 0 haıın ç-ıkışsaııa. K ılıatınt bende 8J::illl ~o a . 
svz dt diııı, suz kn d.nlı,n. 

kudunı. 
_ Haydi canım yalnoın da Çağırılnn delikanlı geldi, yaş-

böylesi olamaz. 

Köylülerin buna innnın.ıdı 1\:

ları kadar vardı. Onl >r, l Hise
yinin sözünün eri olduğunu hi
liyorlı:ıı·clı. Hem de :\Iu-ıtaf ı ile 
sOzlerin kesildiğini ve lıir nya 
kar evlenmek i~leriııi huzirla
nıağa başvur.ıcııkhırını duymı 

yan kalmamıştı. Şl'hit·den bu
gnn gelenler ( evlenme ililnıııı 
hOkOmel kupı:rncltı biz gördilk) 
demeselerdi belki bu işe kimse 
inanmnzch. Ama onların da ya. 
lan söyledikleri şimdiye kadar 
duyulmamıştı. Herkesin yüzlin
de şaşkınlı!\: izleri okunuyor, 
herkes tllrlii tlirlü dUşünyordu. 
llı1n, üzerinden ancak on, oki 
gQn geçtikten senrn gorlilehildi. 

ı Iutta, ilnnın küyde sözli geçli
ğiııiıı ertesi gllnn lıatçe knybol
ınuştu Arndılar, bnlamndılar. 

Bin tnrlll süz çalkanıyordu; 
- Jlatçeyl kaçırmışlar. 
- Hatçe dağlarda yolunu kny 

betmiş, bir daha geriye döne
memiş? 

- Hntçe Ziytı ile birlikte U· 

zaklnru knı;mı;. 

Bnlıa avunmnz bir hale gel
mi~ti. O, her i~i nnlaını, lı. 

Ziya ile kızının evleneceklerini 
biliyordu. Bu, oou sevindirınek
teydi. Ama Mustafaya verdiği 

~üz ne olııeaktı. Atlılar gönder· 
di: Hutr;enin, Ziyaniıı evinde ol. 
duğuııu öğrendi. Arlı'< lelftşa 

rcı· kalmamıştı 

Kapının eşiğine oturmuş dU
şılnUyordu: 

· İkisi de birbirine yakışır. 
Ama hep kusurlar bende. Ha
yın baba kızından sorsana bir 
kere. Bilirim seYgi ne uaulmaz 
bir derttir. lnsan sevgilisile ya 
şamazsa hayatın tndı kalmaz k.i. 
Dermanım yok; ya., lılığ karlı 

kıJ ... Git. cm, iki~iııi yan yana 
gorsenı, el ele vcrdirseın, ikisi· 
nın arasında diz çökOp ağlasam 
ne mutlu, kızım bahtiyar ola
cak. Niçin ben yavrularımı lnr
dıın. Bu glln evleniyorlarmış; 

[ * J Fiatı 25 kuruş olan bu güzel 
kitnp Kitabi Hamdi t icarethane
sinde satılmatnkdır. 

lı odamın dizinin dibine oturdu. 
- Sı>yle. dN\i. 
• > ! .. l. in H .•tı 11 atJ.ı; ci ı~ı 

de\'İI', l ı ı (tevir, tozu cluıııana 
kııl. Ziyayı bul selnıııııııı söyle 
e\ len ıııe i..,tcrl biter lıilıuez bu~ 
rnya gel inler; <.ll\ğllnleri burn
d.ı ol su ıı. 

Delikanlı dıılıa dinlemedi, 
kalktı, ulı.n alıııağıı ko~tu. 

* * * 
Ertesi ~nn. 
Bnbn en yenilerini giydi; dey 

ne~ine duyuna dııyan köy yolu
na çıktı. 

G •nç·, yn~Jı, hepsi onun arka 
~ı sıra geldiler. l lele kOçükler 
Hııtçe abalarını gelin olarak gör
nıeklen bilyük bir sevin~: duyu
''Orlardı. YUriidlller. Bnynk; be
ynz <:içeklerle bezenmiş ağaçlar 
allına oturdular. Allılar koştu, 

mOjr1eciler geldi: 
Geliyorlar. 
Herkes ayakta, hepsinin kal

bi bir kalp gibi çarpıyor, her
keste ıımulmiynn lıir sevinç var. 
Ziyaya gönlll veren kızlar bile 
or.1d ı. Onlıır da bir zaman için 
sevgilelerin unuttular, hepsi ge 
linle güveyi bekliyor. 

Allılar göri\ndiL 
- Geliyorlar, geliyorler. 
Bu kelime ağızdan ağıza do

laştı. 

l>Brlnala gelen atlarına ta ar 
knsınna, kalkan tozların gerisin
de, yan yana srıkulmu~ iki allı 

onu kovahıyan biı' kalabalık; 

şimdiye kadar gürillmemi~ alay, 
Athlur yaklaştı, yüzler seçil

di. 

Baba, deyneğini attı, gelenle
re d Jğru koşmıığa başladı. Bek
liyenlerl şaşkınlık bllrUıııUştll. 
Hepsi koş ı 11. Atlılımn dörlbiya. 
nı sarıldı. Ziya He llnt{~e attan 
atladıl~ır: babalarile kucaklaştı

lar. Üı,: verlık bir olmuştu. Ilıç
kırıklar birbirine karışıyordu: 

- Yavrularım. 

- Baba. 
- Bnba. 
Beyaz ç·içekler la~ıyan ağacın 

altına oturdular. Baba, bir ·ko
lunu kızının, birini Ziyanın O· 

muzuna atmıştı; ağlıyordu. 
ı--_-Ç_o_k_g_ı.i_z_e_l_. ------ı JWylnler yaşlı gözlerini on-

lara dikmişler, mukaddes bir 
varlık önOnde kendinden geçen 
insanlar gibi soluklarını bile 
bulına~a çalışıyorlardı. 

- Trnbzonun ihtiynçlnrı ? 
- Lô.gm, su, Çocuk dokto-

ru, doğum evi lazım. 
- En beğcndiğınız edip, şair 

muharrir, rassam, musikişinas, ar· 
tist kimlerdir '? 

- Şairlerle işim yok. Afu· 
lıarrirlerden Turhan Tan 
Abidin Daver. 

Anket bittikten sonra : 
- Nasıl eyi cevap verdim mi 
diye soruverdi. 

Ben de : 
- Çok eyi, çok ala.. Der 

demez. Bir sığara ikram l:f. 
ti. Ve ocaktan bir kahvede 
ismarlayıverdi .. 

C, A. 

ilaba, cansız dudaklarını kı· 

zııun sa{·larıııda, Ziyanın alnın

da clol ıştiriyordu. 

Mini mini kızlar, knçnk ço. 
cuklar olup biteni anlamamış
lardı. Halçe ablalarının yanına 

sokuldular. 
- Iloş geldin, Hat{'e abla. Dn

ğUnUnde beni yanınn alacakmı· 
sın? 

Sonra, kız, erkek el ele ver-
di. Ağacın dört bir yanını sar
dılar, kendilerini arkaya verip 
bir halka olarak dönmeğe ko
yuldular. Hatçe ablaları, Ziya 
ağabeyileri için tnrkU söyledi
ler. Bu halde tJö lerl kamaştın· 

17 lkinciteşrin 936 

ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 76 1 
Şttrka gönderilen adam ise 

bambaşka bir halde bulunuyor
du. Bir gere bu adamın, Sam
sun'du Anadolu toprağına ayak 
bastığı andan itibaren kuvveti, 
Anteus (1) gibi birkuç misline 
çıkmiştı. Heybi lstanbul'un kas
vetil havasıda her leklir ettiği 

plan ve her söyledigi söz. aşı

lamaz du varlarn \'Urbar gibi, 
korkaklıklar lıııthl gizli düşman
lıklar ile ınUcadele etmek nıec
burıyetide kalırken, beride, 
Anadolu'nun temiz ve sert dağ· 

ha vtt:;ııH1a, getirdiği hidayeti 
bek.liyı•ıı gLııOlleri ve eserini 
in<;:a edecı;.~ olan pençeleri 
bulur, 

Gerçi .Anadolu, politikadan 
pe~o kadar anlamıyordu. Fakat 
şunu anlamıştı ki - bilhassa 

Frınenilere Kürdlere yakın ya
şıyall Anadullu - tehlike yalnız 
herkesi değil, ayrıca ve dola· 
yısiyle kendisini de tohdid el· 
mekte idi ve, ( burada onun 
hoyratlığa ve kahramanlığa yat
kın ölan seciyesini de hesaba 

katmalıyız ) ve anlamıştı ki, 
kendini mUdaraa etmesini bil
miyenin bekliyeceği öir şey 

yoktur. 

Daha Mustafa Kemal gelme
den, şark vilayetlerinde bir 
" MUdafaai Hukuk ,, cemiyeti 
teşekkül etmi~ti. Bu cemiyet 
Mustafa Kemal 'in ilk teşebbüs
lerinin temeliui verdi. Temmuz 
sonunda, Damad .Ferid o diva
nece barış programına göre 
tesis edilecek bir Ermenlstana 
bir takım toprakları vermeğe 

hazır olduğunu söylerken, Er· 
zurumda toplanmış olan şark 

vfülyetlerl mllmessllleri, Mus
tafa Kemal'in teşvikiyle, bu 
vilayetlerin eksiksiz olarak 
Tnrk vatani içinde kalmasını 

istiyorlar, şiddete karşı silah 
sarılacaklerını beyan ediyorlar 
ve bUtUn Anadolu ile DoQ"ıt 

Trakyası için tam biı' islik.lal 
taleb ediyorlardı. 

Padişık ise, rahatsızlık veren 
ordu müf etti:;1iııe karşı harekete 
geçmekte gecikmedi. Peşinde 

koştuğu köle - barışını tehlike· 
ye sokmamak için, lnğilizlerln 
talebi Uzerine, Mustafa Kemal'i 
memuriyetinden azlederek bü· 
tun sivil ve askeri makamlara 
kendisine yardım etmemeleri 
emrini de verdi. Ve az sonra 

Sadrazamının Paris'te gördUgU 
muameleden sonra müttefikler· 
ddn ue beklenebilP.ceğinl artık 
pek gUzel takdir etmesi ıazıaı 
geldtği halde, lngillzlerin yar· 
dımı ile Mustafa Kemal ve onun 

(1) Anteus'un ayağı toprağa 

değdikçe kuvveti birkaç misli· 
ne çıkardı. Hurada Biscaotf, 
Ataturk'Uıı, kukvetinl anadulu 
toprağından aldıgnı anlatmak 
isliyor. 

yordu. 

~-:Ocuklar döndnler, döndiller; 
sonra bfrdenbire durunca yere 
dllşeceklerini anlayıp ağaca doğ 

ru fırladılar. Sarsılan ağaç çi· 
çeklerinden bir ~Oğunu döktu. 
Yer beyaz, başlar, beyaz oldu. 

Baba, bir, Halicenin, bir de 
Ziyaın başına baktı; bir de ellle 
kendi saçlaı·ını yokladı. Hepsi 
ap ak olmuştu. Harir bir gOlüŞ 
gözlerini parlattı. 'lki başı ken· 
disine doğru çekti. Çiçeklerle 
bezenen saçları öptU. 

Bu yaşta gençlik, kışta ba· 
har, dedi. Bahamnsınız yavrula· 

rım, hayatınız bahar olsun. 
1927 Şeblnkarah18ar 



17 lkinciteşrin 936 

_Sağhk 
Muhtelif 

mevsimlerde 
Alınacak gıdalara dair 

5 
ihtiyaçtır genen megııa, 

sebze ve salata hafif kalın 
kalın barsak iltihabı husule 
getirir. Bu takdirde güzel 
taze st;.bze ve megva mev 
simide, hiç olmazsa bir kaç 
gün için. sofradan bunları 
kaldırmak lazımdır. Sonra
ları fevkalade küçültülmüş 
parçalar galinde ve taham 
mül nis6etinde yemeğe baş
lamalı. Barsalclaeı hassas 
ve hasta şahıslar bilhassa 
vitaminli maddeleri ve mey 
tJaları usare şeklinde al 
malıdırlar. 

Limon usaresi ötedenberi 
alışılmış olup sık kullanıl 
maktadır. Fakat bununla 
beraber taze sıkılmış porta-
kal usaresi hastalara çok 
şeyler temin eder. Bunun 
için megva sıkan makine
lerden istifade olunmalıdır. 
Bilhassa yumurta sarısı ve 
şeker karıştırılan bu cins 
megva usareleri en iyi lez· 
zette, yüksele gıdai kıymeti 
haiz vitaminden en zenğin 
kazmı kolag bir halitadır. 

Hülasa her mevsimde yal-
nız kafi gıda almak değil, 
daha fazla vitamin ihtiva 
eden maddeleri de arastır 

mak lazımdır. Ytm~klerden 
istenilen fay danın elde edil
mesi için yemeğin pişiril
mesine. istirahatle yenme
sine ve iyi çiğnenmesine 

clilclcat etmek lazımdır. 
Bütün mevsimlerde ve 

bütün gıda maddeleri için 
dikkat edilecek iki mühim 
tJe esaslı nokta itidal ve 
makul hareket etmedir. 

Son 
Endüstri 

Donets kömür 
havzasında 

faaliyet 
Bonete kömür havzasında 

laaligette bulunan girimi 
Tröst, aru.larında, beş yıllık 
planın tamamını dört yılda 
bitirmek üzere bir müsaba
kat muka'Delesi imzalamış
lardır. Bu mukavele muci-
bince, halen 210 bin sula 
rında olan gündelik asgari 
istihsal. 250 bin tona çıka 
rılacalctır. 

Bu müsabalcat mukavele 
sini, bütün Donets havzası 
Tröstleri direktörleri. Parti 
ITlahalli teşkilatı ileri gelen 
leri, sendikalar başkanları 
'De en iyi çalışa Stakanaist 
iıçiler tarafından imsalan-
tnış bulunmaktadır. 

Umumi Sovyet kömür 
is/ihsalinin güzde altmış ka
dar bugün Donets kömür 
havzası vermekte, ve agnı 
ıamanda bu havza. memle
lcetin di;er mümasil haııza
larına ve teıelcküllerine mo 
de/ile vazifesi de yapmakta 
dır. Sovgetler Birliğinin 
diğer kömür havzları da bu 
arada Stalcanvist çalışma 
tnetodlarını tatbik etmek ve 
•ospalzim alanında müsa· 
~katta bulunmak suretiyle 
,,..ndi istihsallerini büyük 
ltai/cgasta artırma;a çalış
lraa~dırlar. 

T. A. 

/ YEN/YOL/ 

Ziraat bahisleri 

Tavuk meraklılarile bir hasbihal 
Bitlenmiş tavuklar nasıl temizlenir - Tavuları 

nasıl semirtmeli ve hangi çeşit tavuk beslemeli 

Bitlenmiş tavuklara çare:' yolda semirmekten kaldık· 
. . . /arı görülür. Bir gere ka-

Tavakların ıyı heslendık- panarak beslenecek tavuk 
feri halde hem YLmu.rtlama /ara onun için daima pek 
maları. hem de semırmeme çeşidli yem yedirmek lazım-
/eri ~kseriya tavukl~rm. bit- dır. Bundau başka böyle 
lenmış olmasından ılerı ge- beslemede tavukların yağı 
lir. Bitlenen tavuklar bir ile eti kaynaşmadığmdan 
türlü rahat edemidiklerin Lezzeti ve kokusu fenalaşır 
den, aldıkları yemi yok ye· liizce en güzel besleme yolu 
re harcayıp ne et tutar 'l'e tavukları serbest gezmiye 
ne de yumurta yaparlar. bırakarak sadece yemlerıre 
Bôyle tavukların k ô'mesle /uzla/ık vermektir, Bunun 
rine 24 saat bir kükürt tü- için başta mısır olmak üze
tsüsii verdiktın sonra temiz re bilhassa sofra artıkları 
bir badana yapmalı. Ondan ve hele barsak ve işkembe 
sonra do tavukforı hususi kırınrıları pek elverişlidir. 

bir banyodan ~eçirmelidir: Gezinen tavukların iştahları 
Bu banyoyu hazırl•mak için kapanmıya, cağından veri
ô'nce bir litre ılık suyun lecek yemi severek gerler 
ıçıne üç gram ( Flörit dö ve vücudlarına siniştirirler. 
Sodyom ) ilacından atıp Yirmi günlük serbest besi 
eritmek lazımdır. Ondan kafidir. 
sonra bitli tavukları bir bir Hangi cins tavuklar 
yakalayıp - bu lzesab üzerine daha iyidir. ? 
kararınca hazırlanacak olan Bunu soran okuyucumiiza 
bu ilaçlı suya batırmalı ve kestirme bir cevab verile
elle tüylerinin arasını ka- mez, Her cins tavuğun ken
rıştırarak burada ikı dakika dine göre bir iyiligi vardır 
tutmalıdır. Banyodan çıkarı Takib edilecek maksada gö. 
tavukları rüzgarsız bir yer- re seçilecek cins degışır, 
de kurumıya bırakmalıdır. Her cins tavuk kendi yur
lcabederse bir kaç gün son- duna göre yetiştırilmiş en 
ra bir banyo daha yapıla iyi tavuktur. Bızim şartla-
bilirse de çok defa buna ha rımıza az çok uygunluğu 
cet kalmadan tavukların le- bulunan cinslerin başında 
mizlendiği görülür. Her hal ( le/zoru) gelir. çok gumur
de tavukların gezindikleri Lalar bir ırktır. (Rot ay/ant) 

cins de kırmızı renkleriLe bahçenin bir köşesinde ince 
gösterişli bir tavuktur. Hem 

kum, kül ve kömür tozun- yumurtaya, hem semİI meye 
dan ibaret bir eşintiyi dai- elverişlidir) ırkı kışın yu· 
ma bulundurmayı ihmal et- murtlıyanlardan olduğu için 
memelidir. tavsiyeye değer. 

Tavukları nasıl ( Plimut rok) cinsi bizde 

semirtmeli ? 
Tavuklar ya serbest vega 

kcpalı surette beslenerek 
semirtilirle: Kapalı beslenen 
tavukların çok defa · iştah
ları da kapandığından garı 

çok yayılmıştır. Yavruları 

çabuk büyür, piliç yetiştir

meğe iyi gelir. İs/ah edimek 
şartile bizim yerli tavukla 
rımız da her arzuya elve
rişli tavuklar olabilir. 

Çi/tci 

Kapah zarfla ekmeklik un eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 

1 - Erzincan garnizonundaki kıtata (450000) 
· dört yüz elli bin kilo ekmeklik ununa ihale gü
nünde teklif edilen fiyat gali görüldüğünden 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 23-2 teşrin. 936 pazartesi günü 
saat 11 de Erzincanda tümen karar kahı binası 
içinde satın alma komisyonunda yapılacakdır . 

3 - Tahmin bedeli aitmiş yedi bin beş yüz 
liradır. 

4 - ilk tehminat dört bin altı yüz yirmi beş 
liradır. 

5 - istekliler ihale günü tecim ve enüdstre 
odasında kayıtlı bulunduklarına dair vesika ib
raz edecekler. 

6 - artdırma ve eksiltme ve ihale kanun 32-
33- 34- maddelerindeki esasata uygun olarak 
isteklilerden verecekleri teklif mektupları ihale 
günü saat 10 a kadar komisyona verilmiş bulu
nacakdır. 

7 - bu unun ihalesinde takarrur edecek be
delin üçde biri nisbetide ve teminat mukabilin
de mütayidine avans verilmesi şart konulmuştur 

8 - şartnameyi okumak isteyenler bir adedi
ni 338 kuruş mukabilinde komisyonumuzdan ala 
bilirler. 

11-14-17-20 

M USİKİ 
VE TE KNİÔİN 

SON HARİK ASI 

11 ·71 YD ILO 

- 'l 

7 

9 

6 
A. 

İlk mektepler için bastırılacak 

evrakı matbua eksiltmesi 

Vilayet daimi encümeninden: 

Örnekleri daimi encümen kaleminde saklı ve 
her isteyenin tetkikine açık bulnnan ilk okullar 
için bastırılacak ( 16 ) çeşit defter ve evrakı 

matbuanıh mu'h~mmen bedeli- ( 697 ) · liradır. 
25-11-936 tarihine çatan· çarşan1ba gün.ü vilayet ı 
makamında toplanacak olan encümende ihale I 
edilmek üzre açık eksiltmeye konulmuştur. fJlu- j 
vakkat teminatı ( 53) liradır. İsteklilerin her gün 

encümen kalemine ve ihale günü daimi encüme- ı 
ne muracaatlan ilan olunur. 14-17-20-23 

R OMA TlZMA 
LUMBAGO 
SİYA71K 
Ağrıları teskin 
ve izale eder. 

Her eczanede arayınız. 

• 
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D 

, üphesiz en iyi gramofon bu markadır .. 
En yüksek artistlerin okuduğu şarkılar 

Sahibinin Sesi plaklarında bulunur .. 

İlôn Oğlu halim reis vereseleri tar- taksim edilmek suretilc malı 
lası şimalen yol cenuben sahibi iken vereseledne intikal eyle-

J'rabzon tapu mUdOrlilğUnden: senet Hasan çalılıgı ile mahdut miş ve bu suretle de veresele
ıısonai bala köyUde vakı tarla ve şarkan Ayşe hissesine rlnln tapUS!JZ olarak tasarrufla

uu Hıılil hissesine kalan kalan tarla garben İbrahim lıis- rında bulunduğundan bahisle 
Idık gurben Ali hissesine sesine kalan çalılık şimalen sa- tapuya bağlanma ı istenilmekde 
n fı.ıdıklık ı;.imnlen bacl hibi senet hissesine kalan tarla olup 29-11-936 pazar günü saat 

ı Sılleyman bini Ali verese- cenUbet kUrt oğlu Osman vo on dörtde mnhulllnde tahkikat 
fındıklığı cenuben irmak kürd oğlu Mehmedin tarladan yapılacağından bu yerlerle bir 

ı mahdut bir fındıklık ile Ş!lf· mütehavvil çalılıkları ile mah- ayni hak iddiasında bulunan 
Ayşe hi~scsine kalan tarla dut: Hacı oğullarından Buseyi- varsa mahallinde bulunac3k me

" ben Abdi OğlU molla İbra· nin öğlu Basanın pederinden mura ve ya tapu miidtlrlüğlır·e 
ve hissed:ıri sari Mehmet , intikal ve kardeşlerile haricen ınuracaat eylemeleri ilan olunur. 
--~--------------------------~--------...:_ __ __ 

makinelerinin n mode !erini en ucuz Hatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin;z .. 

o 
Cep ve kol saatlarının en fanta 

ve en son şekilleri gelmi'ştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres: TRABZON H . K f N Jb f 
Kunduracılar caddesi Cml Ve ema Q ant ar Mağazası 

~~~~~~~~~'Wll 

SİHİRKAR BEYİN .... . 
SİHİRKAR GÖZ .... . 

SİHİRKAR MUSİKi ..... 
Tekmil bu hususiyetleri· 1937 Radyo 

Kıralı 
O an ... 

• 
• 

Mak· a 
bulacaksınız. 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 
muzafferiyeti. 

R.C.A. 
t a 1dnalcnnı görünüz, dinleyiniz 

Hay ret edeceksiniz ... 

HARUNLAR MÜES ESESi 
~~~~~~~~ 

!Mil ıiiılf~~lıılii(~~.uııllııüiı lıb;.diJıUiı!llıodı!~lııiiilllıWıllıMı __ ... _, ·-.. 

m
~ı;ıı. ~ıı;ıııı;ıı~~u~aı;ıı~P;ıı~ ı;.ııııı;qııı,:•a•;ı "'•ı ıı;ıı ı;ııı;ıııı;.eqp;ı;~ıı;ıı~ ıss~~:;:.;ı,. 

~ aşrada bulunanlara müjde! 1 : 
! Tekmil dünya istasyonlarını pürüssüz zapteden ! 

t ! akimülôtorlü radyolann en mükemmeli .. 
+. .. . .. . .. . .. . .. . .. 

! Markalı a ize gelmiştir. ! 
! Bu markanın sayesinde artık akimülatör ve pillerden kurtulmuş ! 
+ olursunuz. Çünkü makina ile beraber verilen 1000 saatlık Every- f. 

•:.~ body akmmilatörü bir sene hiç bir şeye lüzum kalmadan maki- ; 
~~ nanızı çialıştırmaktadır. R A D YO N E Ahizelerini T. 

[•l . .. 
• H A R U N L A R Müesseseaind .. Din yiniz. • 
• TAŞRA SiPARiŞLER/ DERHAL GONDERLIR· : 
~ ~J!;!4 ~ı ıı:.~ıııı;ıı~ ~·ı:...ıııuı;: ~ıı:.oııııı;ıı:ı.;ııııı.;ıııı;ıııı;ıuı;ıııı;~ıı:ı;ıııı;ıı~ıı;ıııı;ıj)i;ı:uı:;:ı~~uı• ııııı~aı~q~ıaı~ııı~!'.'..:~ 
.~;;;;:.o=;;:ıMıınıı:::: ı lihdıl:IMl!hıuı!1 hı (b;,ııJ fttl 1ı,.ııllıınııl!ı .odlhı lınıll!ıi.oıllıin lbttııRı.ttıtfllı..ıl[lıhdlr.th..Sılıiıii'llb;;dl!ı •ılllh..ıdlıi;;jdbınfl!lıi,;tı!lıh.ıı!lııo.ııllıhdı•ı d"ı,;;ıııı;,otııtıı;iıh......,._ 

İcar artırması 
Köy veya 
mahallesi Cinsi Metruke No. 

Souksu Emlak ve arazi 
Sıra No. 

14 
Tabiiyeti 
Rus 

Esvak Mağaza 
İskender pş. ,, 

Defterdarlıktan : 

103 
147 

,, 
Ermeni 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkulatın bir senelik icarları artırmaya çı
karılmıştır. Talip olanların yüzde 7,5 dipozitolarile birlikte 30-11-936 
Pazartesi günü saat 14 de defterdarlıkta toplanacak komisyona müra-
caatları 14 - 18 - 23 - 27 

İlan 
Trabzon Tapu MUdllrlUğUnden; 

Masonai bala köyUnde vakı 

şarken dere şiınalen ınarabut 
oğlu Hnseyin fındıklığı ğarben 

haci oğlu Hüseyin vereseleri 
çalılığı ccnuben murat oğlu 
SUleyman vcreseleri fındıklıgı 
ile Şarken dere ğnrben ve ıt; .. 
malen hnci oğlu Ömer veresc
leri çalılığı ğarbeu kUçUk mc· 
miş oğlu veres~leri çalılığı 'e 
cenuben marabut oğlu HUseyiu 
fındıklığı ile mahdud diger bir 
kıtn fındıklık aherden satun 
almak surelile yetmiş seneden
beri tapusuz olarak baci oğlu 

hasan bini hUseyinin mali iken 
vereselerine intıkal eylemiş ve 
\'ereselerininde yine tapusuz 
olarak tasarrufunda bulundu
ğundan bnhisle tapuya bağlan

masi istenilınekde olup 29 • 11 -
936 tarihine mnsadif pazar gU
nU saat on iki de mahallinde 
tahkıkat yapılacağından bu yer
lerle bir ayni hak iddeasinda 
bulunanlar varsa mahallinde 
bulunacak memuru ve ya tapu 
nıUdrırlllğUne muracaat eyle
mP.leri iltln olunur. 

İlan 
Trabzon Tapn MUdllrlUğünden: 

Olbabdaki kanuna tev!ıkan 

idarei hususiyeye devredilmiş 
olan MUhlddin maballeslode 
kaslın ~deler çıkmazinda kaio 
12 rakkami ebvabll arsa tabu· 
ya bağli olmadığı halde Trab· 

zon VilayetlncEr155 llruya te01el 
kasim oğluna satıldığınden ta· 

puya bağlanması istenilmekde 

olmasina binaen 28-11-936 cuma 

ertesi günü saat On bir de 

mahallinde tahkıkat yapıla~· 
ğindan bu yerle dir ayni ba1' 
iddeasinda bulunanlar varsB 
tahkikat mahallinde bulunacalı: 
memura ve ya tapu Mudurtn· 
ğUne muracaat eylemeleri 1140 
olunur. 


