
, 
( 

1 

'f 

r . . , .. .. .. . 
BtTGUN 

4 12 
SAYIFA KURUŞ 

~~==========================================::::=ıı===:===:=====:=::=::=:===::::::=;;===:::==::====::c===================~s:e:n:e=:d'.4~S~a:y~ı:l9~3~8~==~ 
~elefon: 23872 6 Birinci klnun 1934 PERŞEMBE 

Başveki 1 i r.-11 iz 
Trakyar11 ıza 

güzel 
gidiyor 

GUzel ve değerll Edirnemizden dört görUnUf: Saat kulesi, B:tnka Meri4j ve Selimiye, 

Arif Oruc Bulgar ismet Inönü belki 
~~~~~--~~~~~~-

nutuk 
~ e d re set ül ne v-v a b' a hoca tayin söyliyecek 

~ulgar Arif Oru4j 

edeceklermiş 
N ık B l d t Ettirne, Başvekili karşllamıya 

e ç ar, u gar os - · 
ıarımız arasında Hayvanları! · hazırlanıyor 

böyle bir dilşkün de K Ankara, 5 (Telefonla) - Bat-
0 r u nı a vekil Jeneral ismet lnömü, hu bulunsun K Urum U akıam saat 7,05 de hareket ede-

Sofya muhabirimiz dün ıu ha-
cek olan hususi ekspresle Trakberi verdi: 

Kuşların serbest yaya geçmek üzere lstanbula lia"Bir kaç ayJanberi Pariste bu-
bırakıımasından reket edecektir. Baıvekile Trak-lunan Aril Oru~, bu ayın bCZ§ında 

ya mebuslarından hazılan da re-
~-Qf=frJ,nam e9:t:;r;;i;: tl';n- . "hıllel mcs. 

disinin Bulgar hükumeti tarafın. nünün bir nutuk söylemesi muh· 
dan Şumnudaki Medresetünne- temeldir. 
vab' a muallim tayin edileceği 
söyleniyor.,, 

(Dvamı 10 uncuda) 

"' * * 
General ismet lnönü bu sabah 

saat dokuzda Haydarpafaya gel -
miı, İstanbulun ileri gelen memur· 
larx tarafından kartılanmıfhr. Ge
neral ismet Haydarpaıadan bir 
motörle Heybeliye gitmi§tİr. Öğ • 
leden ıonra lstanbula inecek ve 

(Devamı 2 tncl de) 

Amerika 
Dentz silAhlarmı 
kuvvetlendirmlye 

karar verdi 
Vat ingtondan bildirildiğine 

göre, Amerika da bahriyeaini 
kuvvetlendirmek, hiç olmazsa 
bugünkü muahedenin kendisine 
gösterdiği seviyeye kadar çıkmak 
niyetindedir. 

Bahriye nazın Mr. Svamon 
.... dütiillceyi teyit etmittir. 

1934 senelik raporunda l>unu 
açıkça söyleme~edir. 

Amerika bahriye nazm, ayni · 
zamanda tuna da iıaret etmek. 
tedir: 

"Eğer devletler, deniz kuv
vetlerini indirecek olurlarsa A· 
merika da indirmeğe liazırdır.,, 

Mr. Svanıon, L"ondradaki U• 

cu bucağı gelmiyen deniz konuı
maları üzerine bir ıey söyleme . 
mittir. 

lCanunuıi hedefi: 
inkıl8bı bitirmek 

Yunan gazetelerinin bunu dost_\ 
luğu sarsacak mahiyette 

9östermeleri doğru olarİıaz 
.\r 

hayvan hekimi 
Jak Saranga 

Hayvanları himaye cemiyeti 
yakında umumi bir toplantı ya
pacak ve §İmdiye kadar yapıl • 

(Dvamı 10 wıcoda) 

Doğumda annelerin 
ölümüne sebeb? 

\ ç.ırıa. 5 - Yunan Baıbakanı ni bildirirse yarınki toplantı iki 'l ldariı; Harbiye Bakanı Ge- üç gün sonraya bırakılacaktır. 
'11r l<ondiliı, . Bahriye Bakanı Atina, 5 (A.A.) - Dıt Bakanı 
~iltı al liaci Kiryakos ve Müt - M. ,Maksimoı, hükumet koalisiyo
~~ fırkası reisi Metakas ile nuna iıtirak etmiş olan siyasal Ji. 
~ h Ukten sonra siyasal fırka • deri erin toplantısında ruhani el • 
't a11~tkantarını yarın saba:h sa • . biseler meselesi hakkında Ankara 
'-lıtıtı a ~evkalıide bir toplantıya hükumeti nezdinde yapılmı§ olan 
~ httı l\ga karar vermİ§tİr. Girid- te§ebbüslerle Türk hükumetinin 
'~~nan M. Venizelos da hu cevabı hakkında izahat vermiştir. 
~ı:.a gelmek için telgrafla Perıembe günö, muhalefet fır-
\.._ ş_)ett;:;. . ... katarı da dahil olduğu halde bü-

()1\~ · Venızelos, gelecegı • tün siyasal fırkalar ba§kanları bir 
t n111Hıınnııııı11ıııuınmmrı11111111ıırııııır11111111ııım t 1 t ki d 't\I. op an ı yapaca ar ır. 

'" Ytıcularımızdan Yunan gazeteleri 
s t dileriz ne diyor 

"--~le kağıdımı k 1 Atina, 5 (A.A.) - Fırka farkı 
L.~~, . zın, o uyucu arı- l .. .. 
:"el tl Rördü .. ·· ·· f l IA o makıızın butun gazeteler, ba§ -l 'tı d gumuz az a a a • l 
~ olay1 bı"tm • b .. b .. makale er:nde Türkiyede dini el-",..,f esı, ızı ugun . . . . 
~ -1ı a çıkınak t' d b bısenın gıyılmesi yasağından do -
ı._ · )ot ız ırarın a ı-

""tiitı · kağıdımız gelir gelmez layı duymakta oldukları gücenik· 
t)ı h "ereıneğimiz on altı sayı- likten bahsediyorlar. 
~~ta i~~nde bir gün vermek- Kathimerini gazetesi "Tehli
tı ... ,~egız. Özür dileriz ve ke,, baılığı taııyan haımakalesin
t... ~a,t ""ıırnızın, gazetemiez kar de diyor ki: 
-~Itıt~;~ik~eri alakaya ayrıca "Dün patriğin bundan istisna 

u hır ~orç biliriz. edilmesiyle hasrl olan ilk müsait 
(Devamı 2 inci de) 

.................................................. ·-·-···i 
Atatürke ve 

Meclise 
Ankara kadınları
nın teşekkürleri 

Dün Mecliste T eıkilatı esa
siye kanuniyle mebus intihabı 
kanununun bir kaç maddesi 

• değİftİrildi. Kadınlara seçmek 
ve seçilmek hakkı ile ayni za
manda Meclisin yenilenmesine 
karar verildi. Bu münasebet
le Ankara büyük bir sevinç 
içindedir. Ve gene Ankara- : 
nın bütün kadınları, bugün 
Halkevinde toplanarak kendi
lerine bu hakkı veren Meclise 
ve Atatürke teşekkür ve tazim
lerini bildireceklerdir. 

Kanunun müzakere ve taf si
l atı 10 uncu sayıfamızdadır. 

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

İngiltere bu sebebi bulmak için 
ciddi bir sefer

berlik açtı 
Olilme sebeb annele

rin iyi 
beslenememesi mi? 

Avrupada cinayet, kaza ölüm
lerinden batka, sayısı artan bir 
batka ölüm daha var ki, bunun 
hemen önüne geçmk eiçin, yüz
lerce doktordan mürekkep büyük 
bir grup hazırladılar. 

lngilterede senede 4000 genç 
kadın çocuk doğururken ölüyor. 
Sıhhiye nezareti, "Ana kurtarıcı

lığı,, adı verilen yeni bir sefer • 
bertik açarak bu ölüme neyinse
bep olduğunu ara§tınnağa karar 
vermittir. 

Doktorlar seçilmiıtir. Bunlar, 
bilhassa memleketin en düşü~"
sıhhi ıeraitten mahrum ve kazan
cı yerinde olmayan semtlerine 

giderek orada ara§tırmalara gi
riımişlerdir. 

Şimdiki halde, önce bu muhit
leri karıttırıyorlar. Çünkü bura
larda çocuk doğuran analann ö
lüm sayısı daha çoktur. 

!Devamı 10 uncu da). 
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'yunan gazeteleri j'""A~k;;~ .. ;;;;;ı;;;j 

ne diyor? erler r~·i;be',""""';·p··"~r 
(Baş -taralı 1 incide) 

intibaı hafifltecek daha sarih ha- Kadınlar klüpierine .
11 berl~:g;!::~ıi;~in olan altı aylık Ulu Atamız Şanlı 

1 1 
ki gire bilecek mrr 

istisnailigyin yenile!llirilmesi, Is - At• il Aı. Asker dem o aca ar "'iil· ' 
l:' mezarı Ankara, 6 (Te!efonla) - ~ tanbul eı:miyet müdürünün elin. ı anın Ankara, 5 (Telefonla) - Bu- tür bakanlığı beden terbiyesi ırıu • 

de olakcatır. rada bazı mebuslar arasında !ta- 't • 
allim1erine bir tamim gönderJll1 

Bu 48 saatin Türk - Yunan dmlarm mebus seçmeleri ve se- . 

dostluğu için pek nazik olmasın - Macaristanda yüz yıllardır ara- çilmeıeri hakkında konuşmalar tırau tam=m-:
1 

mektepliler ara•'"" 
dan korkuyoruz. Türkiye Büyük • b 

1 
d v yapılırken, kadınların bu hakla- d h . b raC.• 

Millet Meclisi tarafından hu dost· nıyordu. Şimdi U Un UQU rını da aldıktan sonra geri hiz- fabelr nevı sp?rul~b~e u tate itı' 
ut o ün en verım ı ır sure 

luğun esaslarına indirilmiş olan ·ıdd·ıa ed·ıı·ıyor . metlerde kullanılmaları için as- kiıaf edebilmesi icin alınması ıa: 
yumruk o kadar beklenilmez ve kerlik haklarının da verilmesi 1 db' 1- · b"ld. ·ırııesı 

zım ge en le r erın ı ırı 
o kadar a~rrdır ki, bundan dog"" an mutaleasında bulunanlar görül- ı 1 d. 

o ıstenrne.de ır. t 1 Z ele d.. Budape•te, 5 (A.A.) - Yüz husustaki eski yazıları ve asarı a • mu··ttu··r. I ele• sarsın ı ya nı n unyasmın l:' Bakan ık diğer taraftan, JJ1 
hislerine münhasır kalmamakta, yıllardan beri aran.makta olan At- raştıran Macar ressamı Josef Tor- teplerde spor iflerin~n düzeltiJıı:t' li 

.. h f'ld d k. ı tilanm mezarını kaplayan esrar bagyi Novak'ın da fikri hu yolda • Hu su s-ı s·ı ıa.A. h h•' resmı me .a ı e e a ıs er uyan • si için miih 'm bir taliıpatnaıne 
dırmaktadır. yeniden Macar ve yabancı bilg·n - dır. Torbagyi - Novak, bir Bizans f b •k 

1 
zırlanmıştır. 

B h f 'l d b' . 'f k lerini ve bilgin ocaklarını •iddetle imparatorluğu murahhas heyeti Ü· a rı a arı b h d ··g"iiıt' d u me a . , ostane ır ıttı a l:' Bu sa a kcn isile görüftU 
h ··ı k ld k b alakadar etmeğe ba•lamıştır. En yelerinin bahsettiği Attilanın •a - k 

1 
bak bazı• u yasına apı ı tan sonra, un· :r l:' ü tür anı Bay Abidin 

dan böyle dost milletin kendisi • yen nazar~yelere göre, Attilanın tosu ve karargahının Felegyhaza Vatington, 5 (A.A.) - Silah tunları söyl i: 
· • .. k 1 k mezarının Csongrad eyaletinde, •ehr yakınında Yakabszallao na- ticareti tahkikat komisyonu önün- M k l'l d 0ruıı nın en aamımı anaat arına arıı l:' - e tep ı er arasın a sp 

b k d · ·· · • Tisza ile Csanytelek köyü arasın· hiyesine bg""lı bir tepe üstünde bu- de dün yapılan iftaatı hülasa e • . J"'ııJIS u a ar az rıayet gostermesını yayılman ve ilerlemesi içın a 
ff · k ı y ·ıı · da bulunması kuvvetle varittir. Bu lunduiiunu iddia etmektedir . den komisyon reis vekili M. Nye, I ~ıı-a elmıyece o an unan mı etı- gelen bütün tedbirleri a acaıs 
· " h' 1 · · · d'l demittir ki: k et' mn umumı ıs erın!n tasvıp e ı - Yen iden kurulmasını yükse ıP ··~ 

memesi karşısında eskisi gibi mu- Tür. k,Alman klerı· ngı· "Harbiye ve Ticaret Bakanlık- lise teklif ettiğimiz dört müdürlı.J 
tat gayretle çalıımaya devam e • larmm silah fabrikalarının emrin- ten biri bu itlerle meıgul olacak"'~ 
demiyeceklerdir. itte bu sebepten hf k ı de bulunmuı olduklarına dair, eli- lan heden terbiyesi müdürfiigtr 
dolayı Türk - Yunan dostluğuna, ma UZ a ıyo r mizde pek çok delil vardır. dür. Bu müdürlükten azami "'e-
onun ehemmiyetine ve bu dostlu- Tahkikat sırasında bize tevdi rim temin edileceğine kaniiıf1· 
ğun Akdenizde komfu iki devlet Al f. . . kt t b k B olunan, "Dupont ve Memur,, tir • Mekteplilerin spor klüp!er:rıe 
için zaruri olduğuna iman eden m an se 1 rı 1 1 sa a an 1 •ay keti müdürlerinden birinin bir girip giremiyecekleri meselesi~' 
bizler, Ankaradaki taraftarların • c 1 - , t • t d • mektubu 'Var ki, M. Huver'in, ti - gelince; orta mektep talebelerİ11 ıı 
dan bu dostluğu kuvvetten dü§Ür· e a e em 1 na ver 1 caret nazırı bulunduğu esnada si- haricteki klüplere girmesinin dol" 
memelerini rica ediyoruz. Ankara, 5 (A.A.) - Alman ;ı. müzakerelerin 24 eylul 1934 ta • lah ticaretini tahdid 'çin 1935 de ru olamıyacağı kanaatinde bulu' 

Yunanistanda bu hadisenin in- çisi M. Von Rosenberg Cenapları r:hli ALman döviz kararnamesinin Cenevrede toplanan konferansın nuyoruz. Zaten yeni alacağı!Osl 
tibaı o kadar acı olmuttur ki, beraberlerinde sefaret müsteıarı doğurduğu vaziyetle alakadardır. "Amerika silah fabrikalarına ket tedbirler buna :htiyaç ta bırakdl~ 
Türk· Yunan dostluğuna bu dost· M. Fabriçyüs ve Berlinden gelmit lki taraf mevcut Türk-Alman kle- vuracak kararlar almasın, mani yacaktır. Mektepliler arasınd~ 
luğun uçup gitmek üzere b~h• • bulunan Berlin Dıt Bakanlığı mü. ring itilafnamesi hüküm icabları. olduiiunu gösteriyor. spor münasebetlerin;n azami de• 
nan ruhunu ancak Türk devlet a- dürlerinden M. Raff bulunduğu nın tamamen mahfuz · kalacağı "Dupo;-:.t de Nemur,, §İrketi recede yayılmasını temin ede'" 
damlanmn hüsnüniyeti iade ede - halde dün Ökonomi Bakanı Celal noktasını teyid ederek dostane ay_ !o:tradan gazetelere beyanatta hu ğiz. 
bilecektir. Biz, bu hüsnüniyeti Bayar:'ı ziyaret et:nliı ve Dıı Ba • rılmıılardır. M. Raff bugün Ber • lunarak, Cenevredeki her hangi Bununla beraber yüksek mektd 
iman ile bekliyoruz, çünkü Tür - kanlıiından ticaret i1leri umum \ine dönmek ~z.e~e ehrimlzllen bir konferansın azaları üzerinde talebelerin1n ~or klüpler:ne ~!· 
kiyeyi idare edenleri tanıyoruz.,, müdürü Bedi Arbel de hazn· bu - hareket etmiştir: ... -;.+ hiç bir vakll rrnaıı nuruz eum:gc- k"11.esıtt:eı~v1'1:k)'iiet"i<lmek~kıAaıırc::an.rıunc::dgaub, u"'JtJll-

çalısmadığını iddia etmitdir. '% 

Bütü.n diğer gazeteler, ayni lunmuştur. Geç vakte kadar süren • Bu tirket, yalnız harp mühim-

mealde makeleler yazmıılardır. matı ile ticaret emtiasının birbiri· 

HABER -Türkiyede kıyafet- Verem evleri 1 Ceneral ismet ne karıştırılmasına mani olmak is-
ler zapt ve rapt altına alındı: Ra- (flaş tarafı ı incide) temi!dir.,, 
hipler arhk sokaklarda dini kılık- Heybelide ev halinde 

bu ak§amki Avrupa ekspresile E
larile gezemiyecekler, bu elbise- hastahaneler yapıl 

• dirneye hareket edecektir. lerini a'lcak mabedlerde giyecek- dil ÜDÜ)Ü 
lrdir. ması Ş yor Bugün Batvekille b:rlikte Sıh-

Aldığımız malumata göre Sıh- hat Baknnı doktor Bay Tevfik, 
Memleketimizde fikri soru - hat Bakanlığı müf etti§leri tara • 

lan bir çok meıhur papaslar bun- fından lstanhulda "Verem evle
dan memnun olduklarını söyliye- ri,, intası etrafında tetkikat ya-
rek cevap vermitlerdir. pılmaktadır. Sıhhat bakanlığı 

"Kıyafetin dinle alakası yok- veremle mücadele meselesi ara _ 
tur.,, demitlerdir. sında bu iti de ehemmiyetle göz 

Fakat, kılık inkılabımızı, hu- önüne almıştır. Bu evler, ha~ta
dudlarımızın dışında yanlıı anla- nede yatmak ve aile arasından 
yan ve bizi sevdikleri halde bu ayrılmak islemiyenlere mahsus 
hareketimizin aleyhinde bulu • olacalrtır. Hastalar ve aileleri 
nanlar oluyor ve bunlara Yuna- bu evlerde yatacaklardır. Bu ev
nistanda rastlanıyor. lerin gene doktorları, hemıirele-

Onlara şunu söyliyelim: Kı - ri olacaktır. Hastnlar, hastane
yafet inluliibı, yalnız hristiyan lerdeki disiplin altında tedavi 
dininin mümessillerine tatbik o- göreceklerdir. 
lunmuyor. Bu, ink~labımızın üs- Bu evlerin yeri için Heyb~li-
lubunu tamamlamak içindir: ada münasip görülmektedir. Tet-
Müslüman dininin ruhanileri de kikat ynlnndn neticelen~c~ktir. • 

Halk Fırkası Umumi Katibi Bay 
Recep te §ehrimize gelmi§lerdir. 

Edirnede sevine; 
Edirne, 6 (Hususi) - Başve

kil ismet lnönünün Trakyayi zi. 
yaret edecekleri burada büyük 
bir sevinçle karşılandı. Bütün E

dirne Başvekillerini kar§ılamak 

için sabırsızlık içindedir ve bü -
yük bir kıvançla kar§ılamağa 

hazırlamyor. 

Haz1.ıe müsteşarlığı 

Ankara, 5 (Hususi) - Paris -
te bulunan komiser Ali Rizanm 
Hazine müsteınrlığına getirilece
ği haberi tcevyüt etmemektedir. 

Ingllizler Gandlyl 
menetti 

Bombay, 5 (A.A.) - Genel 
vali, Gan<lhi'nin sınırdaki kasa • 
baların yeniden inta ve imarı le
hinde bir propaganda turnesi 
yapmak üzere Pi!avere gitmek i
çin istemiş olduğu jzni vermemit-' 

Mahatma, beraberinde Pitaver . . 
li iki tahrikatçıyı götürmek ıste • 
ğindeydi. 

Genel valinin bu suretle izin 
ve::'lllesini haklı gösterecek bir ni· 
zarnname mevcut olmadığından 
Gan-:Jhiniı. huna karıı ne suretle 
hareket edeceği beklenilmekt~ -
dir. 

Fırka kongresi 
Kastamonu, 5 (A.A.) - ViJayet i

çinde fırka ocak kongreleri bitmi~tir. Na
hiye kon~re i iki r,ün ıonrn vapıln~ltt·r. 

dini kisvelerini yalnız mabedler
de ve merasimde giyeceklerdir. 
Sokaklara, onlar da, cübbe ve 
sarıkla çılanayacaklardır. 

Keza, sporcular da artık eski
si gibi, gelişi güzel alameti fari

r
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Sabah ~azeteleri ne diqorlar? 1 
kalar takamıyacaklardır. 

Hulasa, fes, abani sarık, ye
§İl sarık, derviı külahı gibi hiri
hirine bcnzemiyen elbi~eleri u

mumi manzarası içinden silen 
inkılapçı Türkiye, bu son hareke-

. tiyle, asla kimsenin hürriyetine 
tecavüz etmiş olmuyor. Bilakis, 
toprakları üzerinde yaşıyan bü -
tün in~anları ayni kisveye bürün
dürmekle demokratlık, laiklik ve 
vatandaşlar nra,sında müsavat şi
arlarım tatbik etmiı oluyor. 

KURUltı,' - /Jay Asım Us bugün 
başmakale yazmamıştır. imler köşe

sinde Sadri Etem fıkrasını kadınların 
meb'us olmalarına talısis etmiştir. 

Razı iddial<ıra rağmen kadınların 

lıiç bir zaman erkcklc.rden geri olma -
dıl.Zarını ve pek cila memleket işlerin
de de erkeklerle birlikte çalışabilecek
lerini söylüyor. 
~JILLll'ET - rAhmet Şükril Esmer 

baş yazısını iki kısma ayırmıştır. Bi
rincide l'Jlarsilya suikastı nıünascbc

tiıtle Yııgosl<rv!lanın Macaristana ver
diği notayı mevzuu bcYlıfl"dcrck son :a 
manlarda lnl'ilterc ile Fransanın Av
rupa sullıiinii mulıafaza için J"unos -
lavyaya ithamlarını Tıalifletmcslni 

tavsiye ettiklerini söylüyor. 
ikinci kısımda Sar meselesinin al

dığı son şekli mütalca ediyor. Ve müs
bet bir rıetice vermesinin dünya sul -
im için çok elıemmi!Jclli olduğunu Uci
vc ediyor. 

ClJJJfHUllll'ET - "Bulgar saldın
şı karşısında Balkan andlaşması,, ser-
lcivlıalı başyazısında Yunus Nadi Bey, 
Bulgarların, Yunan topraklarından 

çezıirrliklcri şelıit Tiirk ailelerini tek
rar J'unanistana teslim etmelerini ve 
l:endilerinc kfıfi miktarda tazminat 

ı·ermclcrini ileri sürüyor. 
ZA • .YAN - Ebü:ziya Zade de bu· 

giin Rtılgar~ardan balıscdlyor. l'e Bul 
garların Tlalkanlnrda bir çıban başı 

olduğunu söylüyor. Bu çıban tedad 
edilemediği takdirde bunu temizle
mek vazifesini gayet kolaylıkla başa
rabileceğimizi iltiııe ederek başmaka
lesni bitiriyor. 
AKŞAM - Başyazı /Julgar - Yu

nan hududundaki hadiseden bahsedi-
yor. lJulgarların bu hareketleri tenkit 
edildikten sonra makale şöyle · biti
yor: 

"Biz Bulgar - Yunan sınırına kan
la yazılan 11anyı okuyup anladık. Rul· 
udr kom!fulannıız da b11 yazının sö: • 
lmnl aflkmcl· hte6inl g6stcrir1ers~ n~ 
mutlu onlara..,, 

SON POSTA - Başmakale yoktur. 

yoruz. 
Aynı soy adına alanlar' 

hakkında , 
Ankara, 6 (Telefonla) - oeJı 

let Şurası tanzimat dairesi soY'·r 
nizamnamesinin tetkiki işini b'l~f 
mittir. Nizamname bugün uıP" 
heyette müzakere edilecektir. • 

Haber aldığıma göre nizaııııı' r 
mede esaslı değişiklikler yapılııl'ııt 
tır. Bu deff şiklikler soyadJarılld' 

·ı· .. k 1 dl'' tescı ı, mu errer a ınan a ., , 
rüçhan hnl:kımn aidiyetine dll1 

dir. 

Cielen muhacrrıar rı-' 
Ankara, 6 (Telefonla) - ıı" 

zım vapur'le evvelki günKöste ., 
den gelen hin iki yüz altı ınuh•'d• 
Çanakkaleye sevkedilerek ot' r( 

yerleıtirilmişlcrdir. Bunlar, ı,efi' 
berlerinde yEz yetmiş altı at, 
beı araba getirm · şlerdir. efıe 

Önümüzdel<i haf ta içinde I t.ifı 
·ıe 11 

Köstenceden Adana vapurı 't 
J<ll. 

'kadar muhacir daha gclece 

Yeni maarif te~kil•1teııi 
Ankara, 6 (Telefonla) _. ·ıııts 

maarif fpşk'Jatı kanun ·~r~if • 
Büyük Millet Meclisine verı ııııı'• 
lir. Hafta içinde müzakere 0

• bil• 
caktır. Yeni teşk'l edilece~!~~tla" 
clirdiğm güzel san'atlar ııı1.1 Jetiıı' 
..... 'k. t• t cube gu muın ı ve ıya ro :s-

ait olacal<tır. ~ 

SONDAKi~ 
66 kişi id8rr'I 

ediidi .. t..,, 
Moskova, 6 (Fransızca Jı:11'·ı~ 

bul) -- Kirofun katli .dod 661'1 
· ın e • yapılan tahkikat netıces ıe . 
l ılıPf 1' .,. 

tinin suçu olduğu an aş 
29 

1'1 

ningratta 37, Moskovada ·ıtir• 
d·ıoı• muhakeme ve idam e 1 

lı 



e 

, 

.. 
, 

lı:"ltrı yapmadan, haydi baka· 
de-,:~.''girdap,, sözünün tarama 
l..o~1tc/eki kar§ılıklannı ortaya 
/1 , da işin içinden çıkın •.. lı· 

Jıo.-,,,,, . .. 
l . 

a, ;- Aklağı. 2 - Aylanma, 
111flcr ctlrcıç. 4 - Bukulaç. 5 -
lrı.iQ eqn. 6 - Burgaç. ? - Bur. 
"ııtb "· 8 - Burlığan. 9 - Bu
ı. l:IQ" l "4. • O - Cevlek. 11 - Cev. 
lJ....._ Çevluk. -12 - Çcvren~cç. 
~l'içevrik.14-Çevrilti.15-
~I>' '>l. 16 - Çevrinti. 17 -
&~ •Qll, 18- Cölck. 19 Dölem-

~i~ 2
0 - Dö!~nk. 21 - Dö-

}\ t, D.. 22 D ·· k "" ......._ oneycn. - one . 
~S ......._ g~nehlc. 24 - Dönerge. 
tft tınen. 26 - Eğreh. 27 -
t
• '" ı.... ' 28 - E ... . ,_ 29 - E" -''l, J gnı:. g 

~~'>tb O - Eyrim, Eyrüm. 31 -

~s....._ ;t.32 - /ğrim. 34 ltrik. 
~ btQI> l7>'1. 36 - Opkan. 37 -
•J • 38 o ô 
9 ....._ O - ryan, rycn. 
l ....._ }' .Vreme. 40 - Ôyrüme. 
&~ tıthım. 

~ ı::," gibi kırka yakın, kırk-
'ı- Q k"'r J "' l • " t4ı "et,. "4 §ı ıgı o an nıce 80Z· 

>-t/.ti~e ·tı Bütün yazarlarımız, e. 
•e~ :V~rcık, bunları gelişi gü

~' d~cgc lzoyulurlarsa, türkçe 
rı.1. •• oner' K' k' . 1 .. t' "ll 1. 1 • • ım ımı an ar~. 

'ıı .. "ftı e,,. • 
I(_ qe b. 1 {Jıbi olur. Bu $eçi-
~Q~ığ ır Yolu olsa gerclltir . 
'1 bi,. ~ 'Tnız ö!çüclc, bunu bQ§-

1>1). ~i '111ızda anlatmaaa ca -
~Q J -

·~. 

Ali Cenani'nin cenazesi 
dün kaldırıldı 

Avukat Ekrem Cenani, Harici· 

ye vekaleti memurlarından Ke • 

mal Cenani, avukat Cemil Cena • 

ni, doktor Anife Cenani, Robert 

K~llej talebelerinden Rasim Ce

naninin baba!arı eski Ayıntap 

mebusu ve Ticaret vekili Ali Ce • 

nani evvelki gece sabaha karşı 

dörtte ölmüştür. 
I 

Cenazesi dün öğle üzeri T etvi· 

kiyedeki evinden kaldırılarak 

Edimekapıda Şeh'.tler mezarlığı -

na gömülmi.!ştür. Ai!esine, arka • 

<laılarına teessürlerimizi bildiri • 
riz. 

Dükkanları kapadıktan 
sonra alış veriş 

Bazı t' carethane ve dükkanla

rın munyyen saatte kapandıktan 

sonra gene kapı aralıklarından a

lış ver:ş yaptıkları görülmüştür. 

Ge)'.en ay kırk ticarthane ile dük. 

kandan ceza alınmıştır. Kontrol 

devam edecektir. 

Menenjit hastahğı 
Fatih cihetinde bir mektebde 

menenjit hastalığı görülmü§tür. 
Sıhhat müdürlüğü tarafından i • 
cap eden tedb:rler alınmıştır. 

Sağır, di'siz, kör~eri ko
ruma cem ·yetinde 

Sağır, dilsiz ve körleri koruma 
cemiyeti yarın saat on dörttte Şeh-

zadebaı;m da Letafet apartma • 
nında yılhk kongresini yapacak -

tır. Cemiyet idare heyeti, azaları 
toplantıya çağrılmaktadır. 

Beraat etf ler 
Hero'.n yapark satmaktan suç

lu avukat Asaf, Afro, Eskinazi, 
Karlo, Y arasimo, Haralambonun 
dunıtmaları dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde dün bitmiş, kendi· 
]erine suçları kanunen ıabit gö • 
rülmediğinden beraat kararı veril
miştir. 

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

'::;) 

- Nasıl oluyor da karınız rok §ık 
gezdiği lıaldc siz kılıksız dolaşıyor-
sunuz? 

- Gayet basit: Karım mndaya gö
re giyiniyor, ben biitccye göre". . 

- J'alı zavallı dostum! Nihayet 
lolı:anta garsonu oldun ha! 

- O kadar acınacak halde deil· 
lim, yemeklerimi burada yemigorum/. 

bildirmiştir. 

Antalyadaki . madenler 
tetkik edilecek 

Antalyada T ekirova mevkiin
de madenler üzerinde tetk'katta 

bulunmak üzere Belçilı.ad~n bir 
maden mütehac::ıısı gelmiştir. 

Dovcz isim!i elan bu rnütehas

sıs, ' bu aktam bir arkade§İyle bir· 

likde şehrimizden Antalyaya yo • 
la çıkacakdır. 

İnkılap deı sleri başlıyor 
Üniversitede inkılap dersleri • 

ne bugünden itibaren başlana • 

caktır. Bugünkü dersi Cümhuri • 

yet Halk Fırkası umumi katibi 
Receb verecektir. 

Dersler saat on yedi buçukta 

başlanacak, lstanbul radyosu ta • 

rafından ca nakledilecektir. > .. 

Uavetler 
lstanbul müddeiumumiliğin • 

den: 

\ lstanbulda bulunduğu anlaşı
lan Elaziz ağır ceza mahkerr.esi 
azasından Suphi Beyin acilen 
memuriyetimize oüracaatı. 

Bir tavzih 
Ankara Ziraat Bankası tefle

rinden Talat imzasile bir telgraf 
aldık. Talat, dört gün evvelki 
sayımızda zevcinden kaçtığını 

bildirdiğimiz Fatma Aliy~nin, 
zevcinden gördüğü fena muame· 
lelerden dolayı kendisine iltica 
ettiijini ve kendisinin Fatma Ali
yenin dayısı olduğunu bildirmek-
tedir. · 
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Zamirler 

Yazan: ıAlma ve başka dıfe çev· roı 1 Yazan: Kadir Can rto.18 1 Aka GUndUz rlo.3 e Devlet vasasmca \<o ı u 'udur 

Yusuf teklif etti: "Bir sandalla 
gelir, gemiyi ateşlersin ! ,, 

Zamanımızın ihtiralarından ba- •••• Tok ıeıli bir zabit akıam Zeus'un penbe benzi birci 
zıları, hayret verecek mahiyette- guetelerinden birinin ilk yapra· re limon küfüne döndü. Atıldı 
dir. Meseli tayyareyi söz önüne jındaki bilimleri okuyor, ötekiler bağırarak koıup mülizimiıı b'f 
getirin. 1909 da adamın biri, uçan dinliyordu: nuna sarıldı: 

Kara Yusufa yaklHtı· 
Yumruğiyle kafasına vurarak 

küfür eder gibi §unları söyledi: 
- Çabuk dütün ! ... Ne yapmalı? 

Şimdi bulursak ne ala; bundan 
sonra sizinle ya görütürüm, yahut 
görü~emem ... 

Küçük Hüacyinin yanma koıtu. 
Ona da aynı sözleri tekrarladı. 

Vardiyan, Alinin yanıb&§ında 

kollarım ka vuı turmuf, batım yu • 

karıya. doğru kaldırmıf, ıururla 
bakıyor ve sırıtıyordu. 

Kara Yusuf cevap verdi: 
- r""'ı gemiyi yakab:lir misin?. 

l ıtc o zaman hem biz, hem de bü· 
tün !Uradaki yoldaılar, kurtulu • 
TUZ ... 

- Siz de yanarsınız? ... 
Vardiyan Kara Yuaufun omuz 

ba!larına bir kıraç vurdu. 
Onun Paolinaya sert sert cevap 

vermesine kızmııtı. 
Kara Yuauf gülümsedi: 
- Vur çelebi! •.• Bu aenin inıal· 

lah son vurutun olacak!... Elbet 
bir gün elime geçersin! •.• 

Ali Kara Yusufun kafasına biı 
yumruk vurdu: 

- Şimdi bunun zamanı deiil !. 
Nasıl yapmalı? Onu söyle!.. 

- Gece yansından sonra ge · 
milerde ve tersanede in cin top 
atar. Nöbetçilerin de uyanık du
racaklarını sanmam. Çünkü bu 
makarnacılar rahatlarını çok se • 
viyorlar... Şimdi seceleri ay da 
yok. Bir sandalla gelir, gemiyi tu· 
tuıturursun... Bize de bir balyo:ı 
getirirsin, onunla bet dakikadıı 
bütün zencirler kınlır ! ... 

- Sahi be!.. Haydi, Allahas
marladık .. Sizi çok bekletmem ..• 

Son defa hepsinin de kafaları· 
na kuvvetlice birer yumruk indir· 
di: 

- Gözlerinizi açın, ulan!... Bu 
fırsat bir daha ele geçmez! .• 

Vardiyan: 
- Bravo Sinyor Paolina ! .. He· 

riflerin kafalarına epeyce yumruk 
ıalladın ! Fırsat budur. Vur!. Qel· 
ki bir daha ele geçmez! .. 

Diyordu. 
Ali de, korsanlar da gülmemek 

için kendilerini zor tutuyorlardı. 
Paolina, merdivenlerden k?

,ar gibi çıktı. GüYertede ıentf 

bir nefes aldı: 
- Ne kadar can sdncı yer! ... 

Annem, ba\,aİn aklıma ıeldi de. 
fena oldum ... 

• • • 
O sün Venediiin üstünde, kara 

yağmur bulutları vardı. kanallar
da, denialerde ve biraz ötedeki 
kiiçük adanın etrafında gondol· 
)ar pe k azdı. Akıama doiru ha
fif hafif yağmur yajmaia baıladı. 
Sular, büsbütü.n 11sız oldu. Hele 
gece yanıma dojru bütün Vene 
dik duvarların ardına kapanmıt 
tı. 

Dııarıda hiç kimle görünmiyor· 
du. Bazı evlerin, konakların pen· 
cere aralıklanndan uzan çalgı ve 
kahkaha ... ıeri, kanalların dur • 
gun sularında titriyor, hayata ka • 
nat açarken ölümün kollanna dü • 
ten TUhlarm iniltilerini andırıyor • 
du. 

Zifiri kennlıkta yabıa bir ka· 
yrk bGyük kanaldan dqanya dol· 
ru hafif hafif ıüzülüyordu. 

Bunun içinde yalnız bir iman 
:vardı. 

Kürekleri çok yavaı çekiyor, 
en küçük bir gürültü çıkarmaktan 
korkuyordu. 

Yürüdü ..• 

bir cihaz vücuda getirmiı, onunla - ••.. Alman gazeteleri yazı- - Ben varım! Ben varrJllr 
Man, denizini geçmiıti. Bu yüz- yor: Btilıarlar; Balkan savaıının ıuz mülazimim! Eıoesle ı&Jll 
den bütün dünyayı heyecan kapla- ıon günlerindeki birlf1İklerine oda vereceğim. Orada iyice 
dı. 1927 de Amerikalı ibr genç kartı yalpaklık, döneklik etmeıey- lacakaınız. Ondan sonra ıen 

s ... ~ına, soluna, ardına, önüne, tayyaresine atlıyarak Atlaı Ok- diler, ne deniz ordumu~zan kal kalacaksın, Esoes de üniverıi 
aık s1k bakarak kanaldan çıktı. yanusunu geçti ve Pariı civarında dırırdr, ne de buıün Falgenhaym ne! 
Uzun rıhtımı açıktan dolqtı. indi. Tanınan, tanınmıyan, nice bırakıt dilerdi. Sonra kollarını havaya kal 
Yağmur hala serpeliyor, sula - nice zekalar, uğrqa, uğraıa bu Fransız gazeteleri yazıyor: Ar- rak hıçkıra hıçkıra haykırdı: 

nn i~:;tüne dü§en damlalar, yavaı büyük it in bqarılmaaına yardım tık Almanya yoktur. Klemanso - Ne öldürebildilerse öld .. 
yavaı akan bir derenin sesi gibi, ettiler. Ve daha sonra bu iti ileri- gerçi bizi kazandırdı ama, cumur- ler. Oldüremiyeceklerini ani 
tatlı, kalbe yakın sesler çıkarıyor· letmek için çalıımaktan durma- luk bqkanlıiın• geçemez. Çün- ca, yaraladıklarını sokaklara 
du. dılar. kü kaplan çok ihtiyarlamııtır. yorlar ! . 

Bu biraz da kayığın ki: "'?klerin- Fakat böyle akıllara hayret ve- ltalyan gazeteleri söylüyor: E- Hasta evi iç müdürü ilerlecl1= 

den çıkan gürültüye benziyordu. ren ihtiralar, bizim devrimize mun ğer biz, lzonTnun altıİıda tutu- - Zeus ! dedi. ağzından Ç 

Bu kayık, Sen Mark meydanının hasır değildir. Binlerce, belki df! nabilmek pcunü ıöateremesey- ları kulakların i§itain ! .. 
hızasını geçince biraz daha açıldı. yüz binlerce yıl önce, İptidai in • dik, anlqıklar yenilirlerdi. Genel - Yıkıl buradan! Yıkıl, Ol 

ikide bir duruyor,· uzakta yanan sanlar da· akıllara hayret veren savaıı biz kazandırdık. Onun için gibi sırtlan yıkıl! Dört yıldır, 
ıtıklar, ancak duyulan çalgı ses- ihtiralar yaptı. Yalnız bugün bu Fran11zlard&ki koca Savua vilaye- için boğuıup yaralananların . 
lerine göre yolunu düzeltiyordu. ihtiralar bize çok basit görünüyor. tini isteriz. Korıikayı, Tunuau, Ce- lerini, ekmeklerini çaldın! Ş İ 

T eraaneye sapan mini mini ve O kadar ki onları ihtira bile say zairi, Jskenderiyeyi, Portsaidi ve de politikacılık mı ediyorsun, 
daracık kanala girdi. mağa dilimiz varmıyor. Halbuki, Hartumu isteriz. Kahire lngiliz- çak! 

O kadar yavaı gidiyordu ki, bir ağacı keserek, kestiği kütüklerden )ere kalabilir; bizim mandamız ikisini de kendi giydirdi· 
adım ötesinde duran bir inaan bi· bir çift tekerlek yapan ilk insan. altında olmak tartiJe.. jıtlarını yaptırdı. Bir ot 'I 
le onun varlığını anlıyamazdı. muhakkak ki, bir deha idi. Sayı. lıtanbul ıazeteleri bajınyor: ıetirip kötküne götürdü. ~lt .. JI 

Zaten gece çok karanlıktı. in · ları teker teker saymayı bırakarak Milli ekmekçiler tirketinin para • ta büyük bir oda düzenlettı. ~ 
san, burnunun ucunu göremiyor · onar onar ·•:ıymayı ketfeden adam larmı ittihatçılar qırmadan biz kurdurdu. iki saattenberi ~ 
du. da öyleydi. lıim yerine zamir kul itilafçılar paylqmalıyız. Ameri • daki patırdıdan, gürültüden _,.. 

Meçhul kayık kanaldan süzüle- lanmayı ketfeden ilk adamı da bu kan mandasının iıkembeıi, lngi • lan babası indi, ıomurta ıortl'-
rek geçti. Tersaneye saptı. dahiler aırasmda saymak gerek •· liz mandasınm gövdesinden daha ıordu: 

Orası da karanlıktı. tir. aailamdır, onu iıteriz. Babılli - ·Bunlar da kim Zeuı?! ~ 
Yalnız gemilerin arka direkle- Gerçi bütün zamirleri, bir tek memurluklannın yarısı hürriyet - Bu.. Bu mu? Bu, üni~ 

rinde yanan ölgün ıtıklar, ancak adamın ketfettiği söylenemez. Fa· itilafçılara, yar111 kör hançercilere arkadatmı ve kabinenizin bo'; 
kendi bulundukları yerh bir adım kat beteri ihtiraların hepsi de verilmelidirler. turduğu yeğit Esoes ! Öteki d,.. ~ 
kadar aydınlatıyordu. az çok öyledir. Tayyareyi de tek Eaoea yükae!t aeale konupbili • genç mülizim de .. Bu mu? Sil~ 

Meçhul kayık bu fenerlerden en bir kiti ihtira etmedi. Onun için yordu. Sordu: .· kolıuz bırakıp çekildiğini• 
yüksek olanma doğru süzülerek zamirlerin ihtiraı da uzun bir za.. - Bant olmut mu, barıı? ! cam 1 • ~ 
sitti. Geminin kıç kasarasma ya- man aürdü. Ve Mmlar ,..~ ~ - Olmut. Yann Venayda top- Babaaı, kızını iyi tanı~~ 
na~tı. Dilmen dibine sindi. vaş tamamlandı. Bununla bera- lanacaklarmıf. •"- ~.aM44...uA•ua. ., ........ ,"" ' 

Bir kaç dakika öylece durdu. her zamirleri, dillerin en büyük Hasta evinin iç müdürü içeriye müttü. Kızı ile de bozut~, 
içindeki karartı biraz doğruldu. ihtiraları arasında Aymak lizım- girip haykırdı: kalırdı. Çünkü varı yofu, n~ 
Eğer birisi onun yanına sokul- dır. Çünkü bunlar sayeainde aö- - Efendiler! yarı sağalmıılan nesi yoksa hepsi kızınındı. fj 
d ·· l ·nı·n foıfon·:-tda o- d ld. k b tık anne bab"'•ından kalmı•tı ve say ı ve goz erı • zümüz, yazımız üze ı, a a • çıkaracağız. Kabine deiitti. Büt • artık yı· ,;i dört yA•ınd~ydı. 

111 
nun gözlerini hiç olmazsa bir sa- tan, biçimsizlikten kurtuldu. Aynı çede açık göründü. Zeus kürük y~k salon~" 
niye için aydınlatsaydı. tanımak· isimleri, birbiri ardınca tekrara TıNI! Saat batı! u ~ ku d d Jlr 
ta güçlük çekmiyecekti. Çünkü lüzum kalmadı. . kitilik bir sofra r ur u. ~ 
bu karalb, Alinin ta kendisiydi. Eaoe9 diifündü. Henüz gezıp ğün yemekte yarınki kolsu• 

İngilizcede zamirin ilk iti iımin r•h-bilecek kerte dinçleımemit • 1 1 be l' dd' Ali, buraya gelinciye ~dar göz r- Y- casını kendi e iy e s ıyor . 
d . . k 1 y 1 yerine kullanılmaktır. Fakat bu ti. Ne yapacak? Nereye gidecek? r--·,·gene do··rt yıl o"ncekl. _IJ )erini iyi en ıyıye aran ıga a ıt· r..av~ ~i 

tırmıttı. Onun için hayal gibi de tahrif onların yan kıymetini bile Onivenite kapalı. Eıki panıiyon- kinliğini takınmııtı. Sanld,~ 
l d göstermeğe yetmez. Çünkü bu • cuaı:nda bot oda yok. Yenileri de dan bunca •eyler germenıi•lJo olsa etrafı sezebi iyor u. -s ~ s 

rada Zamı·r yalnız bir ismin yerine onu tanmıa• l -• Pozcidanın güvertesinde bir •• Üniversitenin açı maıı .... 
deiil, bir isimle beraber onun ma- D k ı ilamıtlan d • karaltı gördü; ıeminin batından ° tor ar yarı sa liyor ve sobanın önün en 
nasını oeniıletmek için kullanılan k · · · · -"•diler Zeua kırına doiru aiır ağır ;eldi ve • seçme ıçın ıçenye •-ül . • d. mıyordu. ~, 

~ bütün kelimelerin yerini de tutar. d be be d. Gen ··izim ır ..-' ıitti. a ra r ı. ç m , - (Devamı 

Uzakta belediye dairesinin saa· Şu cümleyi okuyalım: seklerindn kopuk, yarı:n kollarını lllımıııtfllllllnııııııtııt"""11tın111ııımtHll1t1111ııı ~ 
ti gece yansını vurdu. Ali, ken- The pretty bittle houae İn Dit- sallıya sallıya haykırıyordu~ "Artık girdi,, diyebileCH~J 
di içine üfler gibi söylendi: ching iane; the one with the that- - Ben nereye ':1dec~iim. · Ben kıtın ıofuiundan ve bu ıo~ 

- Erken ıelmitim !... ched roof and the lattice window, ne olacainn? Benım hıç kımaem getirdiği hastalıklardan 1~ 
Oturdu. Gene etrafı ıözetlemİ· was burnt down yesterday. in yok! yurttaflarımızı korumak b ~ 

ye, dütünmiye bqladı. half an hour it was a complete Herkea ıustu. Doktorlar olduk • zin boynumuza borçtur. Bo 
Bütün varbiı kulak kesilmitti, ruin. lan yerde kalakaldılar. ödemit olmak için kulla 

Etraf tan gelen en küçük bir ıürül- Manası: "Ditcing sokaiındaki Kolsuz mülF-.-rimin yanık ıesi ğmıız eski çamaıırlarmı~ 
tüyü bile kaçırmıyordu. süzel, küçük ev ki saz çablı ve ka- durmadan soruyordu: cuklarmıızm eskilerini ti 

Gecenin seaaizliğinde yalnız gü· fesli pencereli idi, dün yandı. Ya- - Ben ne olacağım? Benim Etfal Cemiyetine verelilll· 

vertede dolaıan ·nöbetçinin ayak rmı saat içinde ev tam bir harabe _:k_i_m_s_e_m__:_yo_k_! ---------=--------- --= 
sesinden ve biraz daha hızlanan oldu.,, 
yajmurun ıüriiltüsünden batka l~nci cümlede "it,, yani "o,, 
hiç lrir teY yok gibiydi. da evvelki cümledeki "Ditçing ıo-

Böyl~e yarım aaat, bir saat kağındaki güzel, küçük ev ki saz 
geçti. çatılı ve kafesli pencereli idi,, ke- 1 
Yağmur yeniden hafifledi. limelerinin yerine kullanılıyor. ı 
Nöbetçinin ayak sesi duyulmaz Bu mini mini kelimeciiin bu · 

oldu. kadar vazifeyi ıırtlamaaı mühim 'ı 
Biraz daha geçti, bekledi. değil mi? Bu "it,, kelimesi ingiliz-
Etrafı dinledi. Bulunduğu veri. cede en çok it gören kelimelerden 

ilerisini, gerisini, geminin bordu1· biridir. 

nı iyice tasarladı. Zaten lnsilizcede bütün zamirler 
Belediye dairesinin saati, ikiyi h 1 .Jl.:'-1 1 fevkalade mü im it er.;.. .... er. 1 

wruryordu. (Devamı var) 
Saatin son vuruıları Venediiin ===========~=~ 

ıNızlığında halka halka dağıldı. tan kötkünün dibine ıeldi. Orada, 1 
Gündüzleri bir çılgın gibi eile- kayıjın içine doğru eğildi, oraclu 

nen, çalkanan ve gürültüden laf&n bir ıey aldı. 
ba tehir, timdi bir ölü ribiydi... Bu bir ipti. 

-Tam umanıdır... Ucunu-i1İıııildedi. 
J>iimenia JWlldaD aınldı. kap .<DemiRWİ 
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Her parç ısı ayn bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık. kuvvet, aşk ve ıeyahat romanı 

ASLANll HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika no.106 

i ~~K ~: ~:;;;: ~: ,~ 
1 MilAno 215 Varşova 24 

Urükscl l 17 lfadapeşte 26 E ıi::·y· .. 
8
·•

2
···.··n···: .. I - li d b J d b" · ; - Bizi hiç kimse kıtkırtmıf de-~ ayır, sanmam... Yoksa; a ~ unmasay ı, ır me7.&t •1a- : A tina 24 50 Biıkrt'Ş 17 50~ 

ı.:.;. Ur, hunları tamamiyle siler, relı olduğuna hükmederdim., .. :t Cenevre 818 Beıgrat 58 lf ğil.. R 
~ırdi. Dirayet Hanımın yeğeni ce • Sofya 24 Yokohama 36 - Bana hücum için sizi toplr· i ıza 1 
b ~.i.r, .. ne kadar sük.· unla müta- vap vermedi. Bu silik ve mana- ı Amsterdam 84 Alan 931 yan kim? i Şekip İ 
L. ~...-uluyordu. Lakın, mu ata- sız gı ı uran a amı seyre ıyor- : .. ·-··---· ~'iri~-.!• h 'b" d d d" 

1
. Pıag IOl Mecidiye 41 -Reiiiıniz. • ı 

"\ 0111._ Srokholm :-12 Bınknot 240 ı _ Reisin izin adı ne? Pek Al"' -.: -ıı bu tafsilata verdiği ehem- du. r a a .• 
~)et d'' N d · b" h ı· 1 Çekler (t<ap. Sa. 16) 1 - Ba•iyamanza •• Reisin oğlu· Merzuka bir müddet durdu; e lhkat etmedi. e e esrarengız ır a ı var- it 'S' 

b~ 4.pta) herifin biri ... Kqif me- dı. Her hareketinde bunu ifp edi ı= Londra 624 00 Srokho'm 3 0875 1 dur. Kendisi hasta yatıyor.. sonra ilave etti: 
""'1111. d" d" ·· ·· d d Ncvyork c 792930 Viyana "4.316 I - insan eti yeınek~ndir. - Biz Abdullah ile bir ıeye ka· ıa_ •• ıye uıunuyor u. yor u. 

QQ ı d h f M h d d" d Paris 1293 Madrit 58075 Vah•ı· Aslanlı H•/'cümdarın bu d'k d d' tı.L. ıra a, ilim, da a öte tara - a ir evam e ıyor u: 'S' rar ver ı , e ı. 
~ •·-I MilAno 9 2950 Berlin 1,9737 · d" F k t A d ? ı._ -t arı muayene ediyordu. - Hele bu iıaret, rast gele ,. sözüne cevap verme ı. a a s· - Ne ir o. 
~,L :1 Bıüks~I 3ı391S Vaışova 4195 t lanlı Hu"ku"mdar, geçmi• günlerini S . ğ" L .-. biri üzerinde de, ilkine her ta•ın üıütnde olmaz. Bakı- A . 83 -65 8 d gc - 'S' - em götürece ız .• 

""Ilı :s- i una ,.ı u apeşte4, l " : l d ku l 
er bir tebe§ir i§areti buldu. nrz bir çark... Bu çarkın di,le- g Cenevre 2,4161 Bükres 79,2636 İ hatırladı. Onların e in en rtu a- -Beni mi g_ötü~ecekciniz?. 

d' - Hakikaten pek f&§ılacak §ey! rinden biri, tafın köıesini gös- : Sof ya 65 6336 Belgrat 34 997 5 : bimek için n-eler yapmamıf lı. Da· _ Evet .. 
~h söylendi. Hakkınız var, Nuh teriyor. Burada minimini bir ra- il t\msrrd3ın 1,1723 Yokohama 2,6822 ~ ha pek küıük yaıta idi. Ormanda _Nereye:. 
'i;;! Bu.itaretleri, buraya, çocuk- kam da görüyorum. Eğer al - _P_ra_g ___ ıs __ 9_17_o __ M_o_s;...ko .... v_a_ıo_s_9_7_5 l kend'ıini yapayalnız bulduğu za· -Biz nereye gidersek .. 
J'aPnıamıf... danmıyorsam bir (4) rakamı.. İ ESHAM ~ manlarda yolu Niyam Niyamların _Siz gidecek misiniz?. 
'
1
Uh: Adnan taşın kötesini muayene ! 1 c kasabasına düfmüttü. Bu beyaz _Evet .• 

- " ; Ş Bankası 9:; U. Sıaorra 00 t "' k ld'"'' • ·· ": ı a ... Siz de bu lo:anaate geldi- ile me'"guldü. - A J 1 27 75 ,., körpecik çocugun çı age ıgını go _Ya! • 
... ~ .. : na 0 u ' Bomonti 12 10 i b 
"'' 

0 Ylt mi?.. Çocuklar yapma- - Evet... Dört i~areti, dedi. İ Reji 2,90 İ ren vahfilere ıün doğmuı, ayram Aslanlı Hükümdar hiçte böyle 
'!ha? Bir an durdu: : Şir lfayriyc: 15,50 Tramvay 31 50 ; olmu,tu. verilmit bir kararla karırla§acağı-M Hayır ... Çacuklar yapmamı§. - A ... A... Görüyor musu - ~ Mcıke?. Bank 58 Çimento a~. 12 70 E Onu ne kadar ehemmiyetle, ne nı ummuyordu. Bunun için garip 

" ·llh~.t:ıbına dönerek, hül:ün1 nuz? Taşın ~teki kö,esinde de ~ istikrazlar Tahviller İ kadar titizlikle saklamıflar, ken· bir durgunluk geçirdi .• 
~r Ribi: bir i§aret var. ı -------r-------- diıine ne kadar <güzel bakmıtlar· Merzuka •uh bir tavırla: 

"'ltrı.._ u iıaretlcrin belli başlı ma- · Mahir, alakadar olarak: -. dı. Bunun manasını ilk günlerde _Hiç böyle bir karar beklemi· B 

1 
.. 139 Türk Bor.12760 Tramvay 31,75 ! 'S' 

Od b. . t LAk' " " "1126.45 Rıhtım 17.30 İ H kü d 1 
var. - a ır ışare .... a ın 2 AnaJolu I 45.45 1 Aslanlı ü ··m ar an ayamamıt· yordun değil mi? 

~Lk?h, Adnan beyin alime müs- başka türlü yapılmış bir rakam. ı= " " "Jll 2
6 8 

Anadolu il 45 45 .., tı. Fakat, her bir kulübenin içinde _Hayır .. YaJnız bir ıeye üzül-
dQ11ı1yane bakmak istediğini gör- Romen dedikleri tarzda yazıl - :istikrazı Dahilı97 OO Anadolu llI -.,- ; insan kafalarıyle, insan kemikle- düın. 
~ bundan dolayı ıinirlendi. mıf... iki kö9eyi de dikkatle 1 Ergani lstikarzı97 O Mümessil A . 40 aoı riyle kaJ1ılatınca akibeti daha pek _ Nedir? 

t veriyordu : gözden geçirelim.. çok ifleyemiyen küçücük beyni _ Buradan, l:;eJden memnun 

td - Bunları size aynen tercüme Adnan: l R A D y o_JI_ içinde çakmıı, biran evvel kmtul- kalsaydınız böyle bir karar ver-
~~e.~. Fakat tunu katiyetlfe so

1
"y - Diğer kö,elerde ba,ka hiÇ ---._;,;.==---.---~ ....... -=---==·===ı manın çarelerine bat TUrmuftu. • mezdiniz .. Demek ki ıizin istira-

'llt . ırim ki, buraya tesadü i o a·, bir fey yok, dedi.. 8 u 9 u n Allah kendisine yardmrebnİfti hatinizi temin edemedim. 
~•ıilmit değillerdir. İhtimal kil _ Vah vah.. Bu, bir tarih ısrANBUL: de kurtulmuftu. Yoksa timdi Aı· -Yok yok •• Bu da naır1 li.kır-
~· bir ipret alfabesi olduğunu manasına gelmit olabilirdi. Bu 18 den 18.30 a kadar Almanca den, lanh Hükümdarın yerinde yeller dı .• Ormanın tehlikeli olduğunu 
~ l}'orsunuzdur:·· Be~nelmilel l· Romen rakamı ekseri~ _bir ay 18.30 dan 19.30 a kadar lıtanbul kon - esecek, körpecik etleri vahti mi· gördü. Senin de böyle tehlikeli 
~lnhe .... Canıler, kabller ] ipreti manasına gelcbıhr .. Öy- mvatuvan tarahndan oda mus;ı.ı,; ve delerinde çoktan hazmedilmit bu· bir yerde bulunmanı istemiyorum. 
da..._"71'a benzer karanlık ruhlu a- leyse, sekizinci ayın dördüncü Şan, Bayan. Nimet Vahit, Seyfettin, Se- lunacaktı. Onun için bizimle beraber gelme-
,~~'bu İşaretleri tanırlar ... Bu- günü bur.ya işaret olunmuı. zai, Ferdi, Möıyö, La§inıki, 19•30 dan Bu ıırada mağaranın kapısm• nı' ı"ıti"voruz. 

b a 1 d P • 20 ye kadar DGb baher1eri 20 den # 

a ir ostum an attıy 1
• o- ;,,:_~~~~~~~~~~2::~=~~~.nıiiiiıi....;iiiilii=wiii9ftim!iiiifti~-=t--~~~~..,~Mı~~~~..,.ıliıiiiT~~ &iılı Haldlmdar cevap yerı-

~~ ~i;·-:vin d:-;~~1:·~ çizUe~·bir ~ıımuılll'ı11nmmımnıJ11nıınıı11111tıınmıııunuııı11111ıılll!lııımı111tmııııııllııınf dan Rus sigan havalan, ve Rus dans ha- müşlerdi. Merzuka hail hasta ya- ne ya1nız bafmı iki tarafa aalla-

..:._'""tle, bu adamlar~. oranın. ne. za- f Asr"""'ı sı·nema i,, valan, 20.30 dan 21.15 e kadar plak neı- tan Ayşeye yiyebileceği yemiş ge- makla iktifa etti. Bununla hiç te 
-~ •l.. _ -· riyatı. 21,15 den 21,30 a kadar Anadolu t" • d d 
K.. ~Qnda bulundugunu bırbırle- ----= • • =§ ırıyor u. ormandan ayrılmak niyetin e ol-

"11111 d b ajansı· Boraala·ı 21,30 dan 22 ye kadar uk A 1 1 H"k"' d 'nlatırlar. =-= Eu akşam anıtı aren s._ Merz a, sanı u um an madıg"'ı anla•ılıyordu. radyo orkestrası, 22 den itibaren radyo d 'S' 

' .. fı bir daire ile çevrilmit j vı ~ URICE C t' EVALlER jEA j caz ve tango orkeıtrasr. vahtinin batı ucun a görünce: (Devamı var)" '-\iç rakamı, bir evde üç ki- ~ NET fE MAK CONALD ve~ -Ne o, dedi. Vahtiyi sorguya 
'-, Oturduğuna alimetmif. it- ~ O LY DA VılTA tarafın-:!an ~ sıs Khz. Btnmıı;ş, S64 m. mı çekiyorsun? 
~ .l~ı.nız_' fU ta .. '·ı·n üzerin- =_-_§ Senin 1 e bir saat =§ l3 Haberler - pllk, 13,45 haberler, 1',15 -Evet •• Kendilerini kııkırtanm 
~ ~ b t haberler, H,40 pllk, 18 radyo a&ıon orkea- kim olduğunu anlamak istiyorum. 
""t Ole •• ır .•.fare go.ruy .. o.r.sunu~. ~- Unutulmaz Fransuca söz ıü fılm ~-- traın, 19 haberler, 19,15 orkestranm deva· 

d d b l 1- mı 20 k--• 20 20 k • - Kı'm olacak elbette reisleri--.....~ •• ,'Ustun e e ır o um. a a- =~ ile JOEL MC CREA ve F.A y ~-= • wueran.ıı, , on.erans, 20,35 
~ B d lb b CDfe Mectstemnger von NUrnberg) fshnll el' 
' unun a e ette ır ma- ~ WRA Y tarafmdan temıil ~ Richard Wagnertn opera temam, 23,30 ha- ır. 1 h 8 
~~ar. Onu, yaprakların al- ş edılen § berter. - Reis eri astaymq.. u se-

' lce~f:ttim. Öteki İ§arett~ ~ insan ! ftS Khz. VARŞOVA, ıu5 m. fer oğlu kıtkntmJ§ .. 
~t lu aıbı, bunda da, ok, Dı- ~ 8VCISI ~ 1&,45 pı~ - ders, 18 sahne tıldrtertntn - Ben Ayıeye yemit getirdim •• 
'-.. tt lianımm kö!künü gösteri- ~ E h k d f l . ff 18

'M sözler, 19•15 piyano koruıert, l9,'5 '.Acaba bunlan verıem dokunur 
:11t it•~ ük' •• 1.. IA • :: srarengız ve arı uli e ı mı !§ edebiyat, 20 oda mwıiklal, 20,30 pllk ue mu? 

.. ç o um a ameline ge- = _ . D . d = Macar mustklat - Mlzler, 21,o:s hatıt or-
• 

(
. Q"oster lıyor. aımı en un -~ k t 

il_.. ~ es ra havalan - haberler, 21.M ~zler, 22 Aslanlı Hükümdar Merzukanm 
~~tc:a d I N h· fiyatla en iyi fılm'er ~ Fenlandya muslklst cııentonik), 2u:s konte-
' n a o an u · e a raııa, 23 rekltmır konser, 23,l:S dana dersi, elindekilere baktıktan sonra: 
~ On, un da bir manası ola - 1 Bu akşam: ~ 2S,3:S dana mustklsl, 23,4:5 a6zler, 24,05 dana - Hayır, dedi. Yalnız ıuyunu 
"llt d d • = - muslklaf. , İi· e 1

•• 1 Büyük tombola i içıin .. 1lıniyo~... Eğer bura- 1 lı-nı.11111111ııın~n----ıl M5 Khz. BUDA PEŞTE, MI m. 

~,:• b.iletıe bırbirınden mu ıteşem · Birb rinden kuYvetli görül
e111,, derecede mnthi, •e hevecanh 2 büvük hım birden 

Görmek için 1• p E K Sinemasına 
cu".?Un Koıulmalıdır 

ı..ı.1- Siyah Gölgeler 
lıı Antil adalarında Y•t•nmıı, halıikı muazzam Ye miitbiı 

~ film. (Fransızca SözlOdOr) 

~ ~ Or-manların Hikimi 
,,,~tının balta gırmemıf korkunç ormanları arasında 5 avcının 

~i P•bııına, pek ço' fedakirlıkJarJa çevrilmıı bilyük aüperfılm. 
a.~•tlırda ( Franıızca sözlü fOX filmi) Fiyatlarda 

Yolcıur. ıam yo <tur. 

18 Ziraat, 18,80 pltk kOD8erf - ~zler, 
19,25 salon musiki.si. 20,10 harlct ıdyuet, 
20,30 Budap~şte overasmda verilecek temsi· 
il nakil, 23,30 Çingene orkestrası, 2f,10 Fen
landfya Ctrkestrur. 

8Sl KlıL BERLtN, S5'7 m. 
18,30 Kanftk kora konaerl, 19,03 yeni 

Balladlar, 19,!SO çocuk ne§?iyatr, 20 mını 
ne§rfyat, 20,Sı5 haberler, 21,0:S Gllbbes tara· 
fmdan konferana, 22,30 pl~. 23 haberler, 
23,30 dana muatldat. 

re:-:::-s;R-;,;ı 
~nema~nda 1 

f.mil Zota'nın meşhur eseıkrinden ) 
a ınmış, şuh ve arzuyu tahrik ede , 
bir kadının ha ... :ıtını tasvır eden (Üni
ted :ırtiı:t in l<'ran~ızca mükAl~melı 

l •t NANA er 1 Z de yenf açılan Fılminin ilk ir:ıesimünasebetlyle.Müs-
l Lisan kurslan ıesnı Gala: Oynıyın: Sın~ının en 
~ Gtkre F ( ·ı 1 ~ A sehhu ve di ber \1 ld17.1 •il' Mu' ransııca, ngı ı:rce, taly-.ca, imanca v. ı. 

AMELESi baıtamıştrr. TecrObe dersi meccanendir. AN NA S T E N 
~c:> ""KARA ISTA"BUL 1 FOX JURN~L de: nıı:ter man~aralar 

l'lya Cadd 1 373 1 tlklal d '~r:sı,da Parıstc Berber mek~cbı yt>n• es ' s ca . lı.;;.;. m1.1dalırını takdım edıyor. 

FatoQraf 
Haberleri 
Bugünçıkan (6) mcı nüıhanı

nın yazıları ve resimleri çok zen
gindir. 

Mahmut Yeaarinin '(lngiltere 
kralının oğlu nasıl evlendi?) ya
zısı ile (O. S) in (Niçin öldür • 
düm) hikayesi ve Hikmet Feri
dunun çok dikkate değer bir re
portajı vardır. Okuyucularımıza 

• tavsiye ederiz. 

1 

Hanımefendi: 

Para saadetin anahtandır. Mes'ut 
olmak için zengin o1mak şarttır. 

Zengin olmak için de bir Piyango 
bileti almak llzımdır .. 

Behemehal bir Y sl~ Piyang@ 
bileti alınız.. 



• 'C' HABER - ~ Poıtaa :rn 

:::~!~"' At martini ı(lr--Ç~ Çok Bilir 

~~:;-~al~~ ~=DD.-:::::1 Seyahat Notlar 
m:.mu.;m de tam vakti, l>iliyor ~~:;eri :k.·izin ko1Df11dan Cava'da hır· gu·· 

0 - Evet, saat aekize ıeliyor. EYVell kızın iami Leyi& delil, •• 
- Hanli film ailzelmit? Fatmadır. Saniyen orta halli bir 
- "Patiska,, sinemasını metbe- ailenin hizmetçisidir. Saliaen ra • 

de ede bitiremiyorlar. "Borçauz a- hataızlıiınm sebebi anlatbiından 
dam,, isminde bir film V&rllllf. bambatkadır. hri sün eyvel, evin 

- Bırak canım, hakikatta olnıı- beyinden mütliit bir dayak yedi 
yacak kadar aaçma mevzular4ian de! .• 
hoılanmam. Palavra aazını ıene Recep al· 

- Ben de. dı: 
- Acaba "Şeytan,, da ne oy- - Elimdeki yaramı aoruyor • 

nuyor? sun?. Şey, bu aabah yataktan 
- Berberler f&Dlpiyonu.,, kalktıion za;,,an, odamı her va • 
- Vay, Filorinah Nazım bey kitldnden sıcak buldum •• Meğer 

artist mi olmut? bizim aptal uf&k, kalorifer topu • 
- Gene gevezeliğe batlama da zunu, aon numarasına kadar çe • 

bir karar verelim. Yirmiı. Hemen fırladım. Serseme 
- Bence "Kamer,, sinemasına iki tokat qkettim. Elim bu esna

girelim. "Söz bir Allah bir,, oynu- da yaralanmıı olmalı .• Maamafih 
yor. aptal herifi deıthal evden kovdum. 

- Bravo, onu ben de görme· Sevıilisi: 
dim. Hem de Türk filmidir. - Ah, ketke bunu yapa1ay • 

• • - • dm.. Yazık adamcatıza .. 
- Ben önümüzdeki kızı tanıyo- _ Aman, canım sendr.~ee, dü • 

rum, mahallelimizdir. tündüiün 19ye bak!. 
- Yanmd-10 delikanlı da bi • - Vallahi ıünahtır, tekerim, 

zim komtumuzdur. etme, eyleme! 
• • • - Y ooo, billahi olmaz, o bu • 

Sinema ..Jonu karanhla 13-
mülüp te, film bqlaymca; ıenç 
adam, sevgilisine büsbütün aokal
du. Batbata wrdtler. Ve tatlı bir 
aohbete daldılar. Delikanlı kıza 
anlatıyordu: 

- Evet, ıüzel anladın, ~il • 
cıfım; midem ağrıyor. Fakat ca • 
nını sıkmamak için, aana bundan 
bahsetmek istememiftim. Biraz ev· 
vel söylediğim gibi, dün gece klüp 
te toplantı vardı. Arkadqlar is
rar ettiler; lüzumundan fazla tam
panya içtim; sonra vücudumcra 
bir kırıklık hiuedince otomobile 
atladım, eve ai"8n• llık ~o 
yaptım ve yattım. Şan1a bak ki, 
hili rahatsızım •.• 

Arkadqım bu eözleri dinler • 
ken, kahkaha atmamak için ken • 
dini zor zaptediyordu. Sebebini 
aordum. 

- Azizim bu çocuk bititilimiz. 
de oturur. Resmi bir dairede ha
demelik yapar. Alacaldılan, ka· 
pılarındaki tokmaiı qmdırdılar. 
Rahataızlıimm sebebi anlatbiın • 
dan bambqkadır. Bu 1abah an • 
nesine yüksek aeale çıkqıyorclu: 

- Elimize ayda yirmi \;ef kl
iıt ıeçer; açlıktan mafsallanmız 
tutmaz; alac•klılar köte 'batlum
da pusu kurar, aonra da bütin han 
lar yetipniyomut ıibi, hanımefen
di fıkaralara ekmek dağıbr. 

Annesi: 
- Ya midelerimizi doldaracak 

bir ıey bulamadıtımız halde, ae· 
uis çifter, çifter elbise yaptırma· 
na ne diyelim ••. diye aorunca, büs
bütün atetlendi. Söylendi, söylen
di, en nihayet: 

nalı evime aolca••m .. 
- Benim hatırım için •• 
- Bak hele, kandll'lll&lını na • 

sıl da bilir. Pek ill affedeceiim!. 
Arkadqım yüksek sesle gülme

meie çalqarak, bana izahat ver· 
di: 

- Bizim milyoner bu 1abah an
nesine batırdı: 

_:Ayaz itkembelerime kadar 
itledi. Oduıı, k&nür yok diye tit· 
riyecek deiilb ya.. Ne mi yapa· 
catm- .... -.- imam, lld 
gün olsun ısınırız .. Ve balta sesle
ri dayulmaia bqladı. Kapı par· 
çalandı. PUçalandı ama, s~julda 
yapılan bu muharebede, delikanlı· 
nm parmaklarından biri de yara-
landı. 

iki aeqili konutmalarına de • 
vam ettiler: 

Recep Fatmaya - Vallahi Ley· 
licıion, Şiılide pek ııkıldım. Tak
sime taımmak niyetindeyim. 
Arkadqmı bana: 
-Akaarayda otmur. Şiılinin ne 

tarafta olduiunu, ıeçen gün ek
mekçiden öirendi. 

Fatma Rece)>e - Aman teke • 
rim, rica ederim elini sırtıma koy • 
ma. Bu aabah muörüme telefonla 
haber ıönderdim. Utanma• adam 
çırainu ıindennif. Çocuk acemi 
olduiu için arkamı fena halde a-
cıttr. 

~ ,. 
Ben ukadqıma - Vay bamr, 

kabbe va1; halbuki, penceremden 

1azamte sirdim; miaafır odumı 
ailiyordu. Nuh p•epmdan kalma 
bdife koltuklan eofaya yalmz 
bqma tqıdı. Satı ba Hhepten ai· 

_ itte ıene ite, bir dilim ek· nyor ... 
mek yiyemeden lidiyonnn. Kar • Recep Fatmaya - Eyet, daldi· 
nım açlıktan bel kemilime yapq • lolanmın ildaini de kovdam. Ar
tı ..• Böyle devam edene, bir bç tık tüpbe Ye meraktan lmrtaldum 
süne kadar ahreti boylamm mu- demektir. Niçin mi, yol Yerdim?· 
kakkaktır ... diye batırdı ve kapıyı Çiinkü ben yalancı inaanlardan 
tiddetle çarparak, daireye yollan- hiç huetmem. Onlana her sün 
dı .. Şimdi rahataızlıtınm aebebini türlü bahanelerle, itlerine ıeç ıe-
öğrendin ya?. lir, erken pderlerdi. 

_Evet, evet... - Bunda hakkm nr tekerim. 
_ Dur bakalım, sevsilisi bir Ben de yaJ&ncı in1anlardan kati-

teYler söylüyor; dinliyelim.. yen hott.mnam ... 
Kız anlatmaia bqladı: ..- Elbette aeYpim, elbette; )'&· 

_ iki sündenberi bende de müt lan dünyanın en k&tl, en m~n~ 
hit bir kmklık var, Recepçi~. teYidir:· Şamı iftiharla ~lıyebi
Eneliai pce Yat ldühünde ıdik.. lirim ki: ''DotdalUiıı ,lalrikadan 
Sabaha kadar danaettik, aonra la- ba ane lradu, alaauclan ufak ta 
tanbula kotra ile döndük. Rahat· olaa bir tek yalan çılnnamıfbr.,, 
sızlıiımm aeı;ebi banlar pliı;..? Delikanlı, t&dinü henüz bitir-

Kromodimeco ile Simiaouimi 
halvet olduktan, birbirlerine sev
silerini anlattıktan aonra artık 
nik&blamu ~la karar ver
mitlerdi. Çünkü Cava adasında 
idet bö1ledir. 

Daha yirmi 1aıma henüz ıir
mit olmakla beraber, koca, yani 
Kromodimeco adetleri biliyordu. 
Zira, timdiye kadar doğru h,eaa
bını bilmiyordu amma, bet Y&· 
but ta alb defa evlenmifti. Çay 
mevsiminde on altı yqma gİrmit 
olan pzel Simiaouimi kocası ka
dar bu itlerin uatuı değildi. Bu • 
süne ıelene kadar yalnız üç defa 
evl•nmif, kalbini üç kiıiye ver
~! 

mitti. Kocw,--.iaine it ara••· 
ia yabancı yerlere ıitmit, lider· 
ken de onu bopmqtı. ikinci ko
cası ölmilftü. Oçüncü kocası ise, 
tüzel Simiaouimi'yi, Kromodini· 
eco'nun betinci veya altıncı karı· 
sı ile deiifmitti. 

Kromo ile Souimi birbirlerini 

Cavada bir dU§Un alayı 
mitti. Biraz ilerde daha küçük bir 
oda yapılmııtı. Burası mutfak va· 
zifesini görüyordu. Ocak olarak 
ta dört taf, üatüate, konmuttu, o 
kadar ... Kocaman kazanlarda ba
lık çorbası yapdıyordu. Genit. 

Cavalı bir dana8r ve 
iki dana8z 

befenmitlerdi, birbirlerinin ol • 
mutlardı. Bu taze qklarmın ne bildiğimiz balıkçı sepetleri gibi, 
kadar süreceiini dütünmeden bi • sepetlere, Hindistan cevizleri. 
le, nikahlarını kıymaia karar ver- muzlar, ananaslar ve bqka ye
miılerdi. Bunun için clüiüne bir mitler konmuttu. 
çok ahbaplannı, akrabalarını ça- Bağdq kurmut bir ~aziyette 
iırdılar. Büyük bir düiün yap· halka halka oturan davetliler bir 
mak için ne lizım• yapblar. sün ve bir ıece yiyip eilendiler. 

Kromo ile Souimi öyle pek Kazanlardan çanak çanak balık 
debdebe sever kimseler değiller- çorbaıı içiyorlar, kimisi ça! ~": • 
di. Büyük bir düjün yapacak ka- pıyor, kimisi Hindiıtan cevızının 
dar da paraları yoktu. Yalnız Ca- sütünü içiyordu. 
ya' da bir ldet vardır: Her düiüne Çok kalabalık vardı. Erkekler, 
daYetli olan, eilentilere bq- bqlannda bir ne'Yİ aarık, ve kö
lanmedan eYVel, ortaya konmut tü kadifeden fakat çok alaca bu • 
olan bir Hindistan cevizi içine laca renkli elbiselerile, kadınlan 
bir altm veya gümüt para koymak alakadar etmeie çalqıyorlar, ka· 
mecburiyetindedir. Bu aebepten, dınlar aarı bebekler ıibi, uzun, 
yeni evlilerin, bir çok davetliye zeytin, yallı ..çları, gülen sözleri 
ihtiyaçları nrdı. Çünkü bütün Kromo ile Souimi saadet için
mal .. mülkleri, iki yatak, biı: ile dedikodular yapıyorlardı. 
kaç kap, bir deste iskambil ile iki de idiler. Kendilerini tebrik eden
çocuktan ibaretti. Biriıi Kromo' • lerin iltifatlarını, ırklarıU mah • 
dan doimut, biriıi de, gene Cava aua hiaal mahcupluklarla kabul 
da idet oldpiu veçhile ödünç a • ediyorlar ve kızanyorlardı. Mem• 
llllllllfb. nuniyetleri, davetlilerden birisi • 

Düiün bir orman içinde, ge- nin getirtisini duydukça artıyor
nit bir meydanlıkta oldu. Aiaç • du. Zira, getirmek, buranm adeti 
larm aruma üç tarafı dallar ve mucibince, ev 1ahibini sevindirir. 
yapraklarla kapalı büyük bir oda Şimdi, bir çalgı çalmaia bqla
hazırlanmııtı. Burası düiün aalo- mqt. Hiç deiitmiyen yeknelak 
mı, e41ence 1alonu idi. Yere, ~nk-ı binini veren bu çalgı, konupna • 
li Ye ınce örgülü hasırlar seni • lar arasında hazan kayboluyor, 

mitti ki; "Söz bir Allah bir,, fil
minin sevimli komili Hizım, tam 
zamanmda tarkıya bqladı: 

At mGJ"fİnİ Debreli Recep, 
Yer sölı inlain .••• 

AD. FE 

hazan ıükat fasılaları yapıyor, 

aonra tekrar duyuluyord çal
gı saatlerce ıürdü. Nihayet, inaa
nm sinirlerinde mülhit bir ıerıin
lik yapıyordu ha çalgı. 

Bu çalgı, fotofrafçı ıeldili za. 

man kesildi. Şimdi herkes, 
sine bir çeki düzen veriyordtlo 
dınlar boyalarını tazelediler, 
kekler, büyük bir nezaket 
larak, Kromo'nun üstünü 
düzelttiler. ltite kakıta resİJll 
kildi. 

F otojrafçı lider ıitmez, 
bqladı ve alqam, birdenbU. 
tü. Buralarda aktam, bıçak 
aündüzü keser. Derhal e 
petrol lambaları yetittirildi. 
balar etrafı tamamile ayd 
yordu. Fakat bu, daha iyi 
Şimdi, dekor deiiımif, ta 
mit oldu. 

Birdenbire sisler arasınd 
fener yükselir ıibi, birili 
Bu bir danlhdü. Danah 
ooyıu, ınce TUcuuuycıu. 

boyanmıfb. Elbiseleri .. pek 
Omuzlarında altm renkli b" 
vardı, vücuctunu bu tül 
du. Karnı ÇQ)laktı ve ıö 
bakırdan iki memelik vardı. 
maklannm ucundaki kızıl 
ıükler, gafip bir manır.ara 
yordu. Dumanlar arumda, 
söz bir hayalet gibi görünü 
Erkekler susmutlardı. S 
lardı. Kadınlar, alakadar 
memek için ıittikçe kon,.. ..... 
rmı arttırdıl&f. Çünkü, 
iki üç itıkı vardı. Bu, bqb 
ondan nefret etmeie kafi • 

Bununla beraber ona 1' 
tılar. Dansöz bekliyordu. 
recede yer açılınca gözl • 
re dikti, kollarını kaldırdı 
vada iki yılan dolqmaia 
dr. Vücudu, kıvnlan bir 
bi idi. Etrafına pl{imair 

· fif hafif olduiu yerCle 
du, danaediyordu. 

Hemen ayni zamanda 
ıeldili belli olmıyan 
pbi bir aea duyuldu. Hasi'lf 
b bir miyavlama. Sonra.. 
detlendi. Sertletti. Bu ~ 
bidanaözdü,ayniza~ 
.aylemeie bql&mlfll· 
söylüyor, heni oynuyorcto. 

Çalgı tin-tin-tok Jad 
nirl~ri ıermekte devdi 
du. Duman çoğalıyordu
rm ıüründükleri kokulat 
kendilerini daha aid' 
yorlardı. Çocuklar ı..-~ .... - · 
bqlamqlardr. Herket. 
mifti. Garip .• Çok prtP 
ler görüyordum, haJll', 

dum.. • ·ıad• 
Karıqalıktan ~ ... .; 

kendimi dlf&rl ~iS 
tını. 



Kedi, civcivlerin dtişmamdır, derlerse inanmayın! Bir nevi Kana
da l'e Hollanda kedileri vardır ki kUçtik hayvanlarla arkadaşlık yap • 

'1aktan hoşlanır. Bizim Van 'kedilerinde de bu istidat vardır. Vaktile 

\?an gölü etrafmdakl köylerde kedi ve köpek yavruları bir arada bü· 
>1lrler ve birbirlerine dişman olmazlardll-

'-••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 Ş~-ndan b-undan ! ....... ___ .. ______ ......... _____ _ 
. 

HAfıza Ulçtlstl 
Okuduğunuz ve gördtiğilnüz şeyleri 

iyice hahrlıyabilir misiniz? 

Bunu ne ile ve nasıl ölçmeli? 

Herşeyden önce okuduklarmızı ha· 
ırlJyahilmek için, okuduğunuz şeyle • 

rin bir deftere hulAsasını kaydetme • 
!isiniz! 

Bundan sonra mühim bahislerin 
dlhr başlarını, vak'alann kahraman. 
:annı, mucit isimlerini muhakkak su • 
rette ezberlemelisiniz. 

Hullsasını kaydettiğinfz bir dersin 
hf'hemehal umumt hatlannı hahrlıya· 
caksımz! 

Evvelce öğrenilen dersler unutul • 
mağa başlayınca, arada sırada bu def. 
terinlzdeld hullsalara fiylece bir giz 
atmakla derslerin esasını da hahrla· 
mış olursunuz. 

Zihninize girmlyen çetrefil kelime
leri iyice bellemek içn br kaç defa tek· 

rarlamak, o kelmelerl uzun zaman ka· 
f anız içinde saklantağa yardım eder. 

Avrupada musikiye istidadı olan çocuklar kUçtikken seçilir ve isti· 
datlarmın açılmasına, ilerlemesine çab§Ilır." Bizde de son günlerde kil· 
çük çocukların musiki istidadı yoklanarak bunlardan muzike kabili
yeti olanlar ciddi bir ihtimam ve prensiple yetiştirilmektedir. Küçük 
musikişinaslar yetiştiren (kurtuluş muzik dershanesi) bu kabDden bir 
müessesedir. . ....................................................................................... , ... _. ... .. 
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Fıkra milsabakasma gelen ceveplar ( ::;::!::r;:h~s·:;1::~~~e~1:i~~e-:!: J 
- 3 - l ni mi, yoksa mevzuu mu unuttuğunu- =,-

0RHAN1 N CEVABI ~--_=_ Z1I tetkik etmells~ '= 
Bu suretle kafanızın içindeki bllgl-

Muallim bey derıte bütün ıımfa sordu: i leri de kontrol etmiş olursunuz. l 

- Yankesicilik ne demektir? ı:aldıra· =--~-:=-~= ---·------------:= _=_ı_ ... ' Kim1e cevap vermedi, muallim bey küçük Orham K Bir dlJ"D"llaf ,.. 
lllc:: . • 'l&9 

- Orhan Efendi timdi biri, size biç göstermeden elini cebi- _===~~--~-=~~=- 3==-=--==---~=~= llize ıolı..aa ve cebinizden siz farkında olmadan 20 kurut aba ne 

h.pmıı otur? 
- Hokkabazhk yapmıf olur efendim! 

Fıkra mtlsabakamıza gelen cevaplar 

- 5 -
TABİAT DERSiNDE 

Sıcak bir aünde muallim dene baılamadan sordu: 
- Çocuklanm, vereceiim dersi iyi dinleyiniz ki 

pencerelerden uçup bota sitmeain ! 
sözlerim 

Sınıfın geveze ve afacan bir talebesi olan Aliemt cevap verdi: 
- Öyle iıe pencereleri kapayalım efendim... • 

lzmir: Eski Bitpazarı No. 11 Makinacı . 
ALI FUAT. Yedikule No. 32 c l 

________ __.~....,..,.........,.7-'W'-:.t.fji..-'1 ....... Nı. .... .--""4W... ~ ........... ..-... 8-

Adı çıknıış' Çocuk aklı 
Küçük Yılmaz ıinetnaya cirecekti. Giıenin önüne gitti, bilet 

"eren memura sordu: 
·-Amca, on iki Yatındaki talebeler sinemaya kaç ku. 

~ta giriyor? ' 
Biletçi: 
- On kuruıa yavnım. 
YıJımaz bir aaniye düfündükten soma: 

~il - Ben altı yqındayım, öyleyse bet kuruta gireceğim .. de-
111 ~i?. 

Il. Mektep S. 4. No. 709 
NiMET 

da ~ikkat! <?üldü~cü_fık~) müsabakamıza taşta okuyuculanmızm 
"-lştırak edebılmclerı i~ın müsabaka müddetini bu ayın sonuna kadar 

tJyoruz. Gelecek f ıkralan numara sırasile her hafta bu sayfada ya
~z. Fıkra sahipleri fıkra numaralarını muhafaza etmelidirler. 

ı 

1 
1 
H = 

l 
i 

' ~ = li 
'i 

' 'i 
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•••••• ............................................................................. 
Bftyttk bir istidat: Kemal Toneel 

.._ ~Çuk okuyucularımızdan Kemal '1'unçel bu yıl henüz on bir yaşı· 
~~an :"·Kendisinin şiir ve musikiye sonsuz istidadı vardır. Yann 
>'ot, ıreırıtrslerini ilerletmek üzere annesile birlikte Almanyaya gidi
' al Tunçel her hafta gazetemize küçük arkadqlarile bir ko-

Ya»acak Ye yazısmı Avrupa.dan gönderecektir. 

Kalif orniyada kaplana benziyen 
bir kedi ile bir maymunu dövilştilr· 

müşlerdi. Bu dövüşte kedi galip gel • 
miş ve maymun, kedinin elini öpmUt
tOr. Bu sırada yanyana çekilen iki dö
vlişçünfin resimlerini dercediyoruz. 

Bugünkü bilmece 

1 1 l 2 l 3 I' 4 15 16 11 l 8 I 
Sekiz harfli bir mabet imıiyim. 

1 ve 2 harflerimle gökten ıtık ıa. -

larnn. 4, 5, 6, 7, 8 harflerim bir 
devletin hükUmet merkezidir. 2, 

3, 4 harflerimle kederlenirsiniz. 
3, 4, S harflerim iskambil kağıtla· 

rınrlan biridir. 

Hedi~lcrimiz: Doğru bulanlar· 
dan birinciye çok tık bir el çanta· 

ıı, ik;nciye bir büyük albüm ve ay• 

rıca 150 okuyucumuza da muhte· 

lif hediyeler veriyoruz. 

FUlmece müddeti 15 gündür. 

HABER 

Çocuk Sayfası Kuponu 
6· 12-934 

Cevat bir daha hırsızlık yapmamağa yemin ebnitti. 
Sınıfta muziplik için Cevadm cebine blem koyuyorlar ve: 
- Muallim Bey, Cevat kalemimizi çaldı! 
Diyerek ıikiyet ediyorlardı. 
Cevat bir gün bu tikiyetlerden usandı .• Bir baıka mektebe 

nakletm~ğe karar verdi. Mektep müdürüne gitti: 
- Bir nakil tezkeresi yazar mısmız, müdür bey? 
- Niçin oğlum .• Mektebimizden memnun değil miıin? ! 
AhnıP.t güldü: 
- Cebime kalem koyup beni liınız aiye ıikiyet ediyorlar •• 
- Kendinden ıüphen var mı? 
- Hayır .•• 
- O halde bir 'dalia tiklyet eden olursa, '( çaldiğmu iören-

ler ayağa kalkım!) dersin. Sınıfta takacı çocuklar vardır ama 
ummam ki yalan yeTe tehadet edecek bir arkadaşın çıkım! ' 

'-.ana: 
Ni,ant&f: MAiDE SERTELLl 

= ........................................................................................... 

ispanyada heyecanlı at oyunları 

ispanyada bu yıl içinde dört bUytik (at oyunlan mtisabakası) ya, 

pıldı. İSJ?8DYOilar, at koşarken yere sıçrayıp kalkmasında, at tisttind• 

bir çok meharetler göstermesinde Amerikahlan geçtiler • 

Resimde ftrkek bir at 6stilnde tehlikeli oyunlar ıapan binicinin sür

atli atlayış orunları göriilü~or. 



_6 Bi~ kanun ~ 

1 Meraklı Fen Bahislerı 1 Kaçakçıların hileleri 
B·r tayyare nasıl 

imôl edilir? 
Yapılacak tayyarenin ana çiz· 

gilerini etüt bürosunda mühendis· 
ler hazırlarlar. 

rek hepsinin üstüne, cinsi her f ah· 

Kaçakçılığın önüne geçmek için 
11e lJapmak lô.zımdır? 

Çabuk uçacak bir tayyare mi, yük 
taşıyacak b:r tayyare mi, yahut de
niz üzerinde uzun mesafeler kate· 
de::ek bir tayyare mi yapmak la· 
znn? Bu meselenin şartları birbi
r' n -len çok ayrıdil'. Bunun en iyi 
şeklinde halline yarıyacak unsur· 
ları etüt büro~uria getirecek olan, 
baş mühendistir. ' 

Halledilecek meseleler umumi· 
yetle ~onlardır: Taşınacak yükün 
ağırlığı, varılacak sürat ve maki
nen:n fanliyet sahası ... Bu üç nok· 
tayı, bugi\nkü fennin makul ve 
mi.imkün hadlerine sığdırmak, tay 
ynrelerin kalitesini iyileştirmeğe 

uğr~.şanl~ua aittir. Çol< acele ede· 
rek mutad usullerin dışına çık

mc-k delilik olur. 
Ba~mühendis fU söyledikleri· 

mi:::e dayanarak, kendisine en 
rasyonal görünen yapı usulünü se· 
çip muvafık bir proje hazrrlar ve 
bunu tayyare inşasını çok iyi bilen 
b:r mütehassısın idaresindeki etiit 
bürosuna verir. 

Etüt Bürcsu umumi bir plan 
hazırlar. Bundan sonra teferrüat 
ve bilhassa yenilik ve değişikliğe 

uğrıyacak parçalar daha büyük 
bir dikkatle gözden geçirilir. Umu 
miyetle her biri ötekinden bira:z da 
ha cüretknr olan bir kaç usul ta• 
savvur edilir. Her usul mucibi ya
pılması lazıN gelen parçalar yapı· 
lır ve en iyisi hangisiyse o alınır. 

B5ylece umumi plan kati olarak 
bitirildikten sonra tayyarenin de· 
ğişik parçalarının eb'adını resmi 
servisler o.nlatabilmek için bir he· 
sap dosyası yapılır. 

Aerodinamik projenin yapılma· 
sında kullanılan hesapların doğ· 
ruluğu, tayyarenin küçük bir ma· 
keti üzerinde kontröl edilir. 

Bir taraftan da ressamlar tay· 
yarenin parçalarının yapılabilme• 
si için her par~anın resimlerini ha· 
zırlamağa başlar. Tayyarenin muh 
telif parçaları resimlere göre ayrı 
ayrı kurularak, ufak parçaların p
lanlan hazırlanırken yanlışlık ya· 
pılıp yapılmadığı anlaşılır. 

Bundan sonra, evrak memuru 
tarafından res'mler kopya edi
lir, numaraların · ve tasnif 
edilerek imalat merkez büro· 
suna gönderilir. Bu büro
nun şefi her resmi, imalata alışkın 
bir işçiye tetkik ettirir. Her resim 
için bir fiş yapılarak, imalatta kul· 
lar..ılacak maddenin cinsi ve ima· 
latın muhtelif safhaları bu fite ya

zılır. 
Parçaların bazıları tahtadan, 

bazıları madendendir. Atelyclerde 
buna göre ayrılm~ştır. Her atelye, 
resmi yapılmış olan parçaları; bun 
ların yapılması için lazım olan i

mal usuliyle yapar. 
Madeni parçalar vidalarla ya· 

hut c!ektrikli lehimle birbirine ek
lenir. Tahtadan parçalar da çivile-

' f ••• - ' . . . ' ' , . 
nir veya vidalnnır, ayrıca da tut· 

ka Ua yapıştırılır. 
Kanatların tahta veya maden 

çerçeveleri, yekpare yahut araları 
açık iskeletlerin etrafına geçirilir. 

Kanadı teşkil eden ufak parça· 
lnr ;::yrı nyrı yapılır ve sonradan 
çerçevelerin üzerinde b~rleıtirile-

rikanm imal usullerine göre deği- Her yıl milyonlarca liramızın leket içinde kalan kaçakçılığın bir 
ıen bir kaplama geçirilir. yabancılar eline geçmesine, türlü ıeklidir. 

Tayyarenin göğdesini veya ka- kötülükler olmasına yol veren ka - 3 - Yukarda sayılan bu kaçak-
natlarmı teşkil eden pıırçaların ya- çakçılık üzerine geçen günü An- çılığın okadar çok ve batdöndürü· 
pılması bitince, mütehr.ssıs iıçile· kara radyosunda bir konferans ve· rücü hileleri vardır ki bunlar ne 
rin çalışbkları Atelyeler de taya· rilmişti. Bu karanlık iti eyice ay • böyle radyolarda söylemekle ve 
renin monetajı yapılır. dmlatan konferansı okuyucuları • ne de gazete ve kitaplarda yaz • 

Tekerlekler de ayrıca yapılır ve mıza ver'.yoruz: makla biter ıey olmadığı gibi bu 
sonradan da tayyare takılabilir. "-Kaçakçılığın, devlet hazi • h'.leleri açıkça bildirmek de doğ -

Kanat beziyle kaplanmıı tay- nemize, ökonomik hayatımıza, u - ru olmaz. 
yareler yapıldığı zaman, keten be· lurnn sıhhatine, ahlakına yaptığı Kaçakçılığın memleketimizde 
zi yapan hususi atelyeler ~ardır. pek fena teiirleri anlatmadan ev - yaptığı fenalrkları ıöyle kısaca 
Zaten tayyarenin kaplaması kon· ve? kaçakçılığın ne ıekillerde ya - anlatayım: 

trplake tahtadan, kanat bezinden pıl~ığını kısaca söylemek istiyo • A) - Kaçakçılık, bütçemizin 
veya madenden olsun, bunun üze· rum: hemen yarısına yakın tutan, güm-
rine ayrıca ince bir boya daha yap 1 - Dııardan içeriye ve içer rük ve inhisar gelirini azalttırdı • 
mak lazımdır. Bunun yapılması i· den. dııarıya ve bir de yalnız içer· ğından devletin çalışma bölümünü 

. çin bir çok hususi usuller vardır. de devlet inhisarına alınmıt mal· ve iş çıkarma düzenini bozar. Ge -
Nihayet tayyare montaj halle· , lar üzerinde yapılan üç çeşit ka • lir:mizin azalı!t ulusun her yoldan 

rinde tamamen kurulur. Tayyare· çakçılık vardır. yükselmesine çalışacak kolların 
nin gövdesi tekerleklerin üzerine Dışardan içeriye yapılan ka - damarlarım keser. Vatan mü~afa
konulduktan sonra motör de takı· çakçılığın başında gümrük kaçak- asına yarayan silah, cephane ve 
lır. çılığı gelir. Bu da dört şekilde ya· aletlerin istediğimiz kadar alın -

Makinistler bütün boruları, e· pılır. mauna engel olur. 
lektrik tellerini ve motörle tayya- Birinci şekil: Yaban ellerinden B) - Kaçakçı dışardan getire-
renin işlemesini kontrola yarı· alınana kaçak m!llları gümrük ka- ceği kaçak malın kar§ılığını, mem· 
yan saatleri, müş'irleri ve aletle· pılarına uğratmadan kara sınır - leketimizden kaçırdığı ecnebi dö • 
ri yerlerine takarlar. Böylece tay· larımızın açık kalan yerlerinden vizleriyle ve kendi altınlarımızla 
yare kanad takılmağa hazır bir her hileyi kullanark ve ekseriya ödediği icin bir çok güçlüklere kat 
hale gelir. geceleri kollayarak silahlı, silah • lanarak elde ettiğimiz ve ancak 

Kanadlar da takılır. Bunların sız, hayvan ve insan sırtındamıem ulusun °Virlığına yarıyacak yaban 
kenarlarındaki ufak dümenlerin lekele sokulmasıdır. malları satın almak zamanına ka· 
idaresine yarayan teller, pilotun ikinci şekil: Gümrük kapıların· dar üzerinde titriyerek sakladığı· 
bulunduğu yere rabtedilir. dan girdiği halde çok resim veril· mız dövizler ve paramızın kıyme-

Bundan sonra tayyarenin aya· mesi lazım kıymetli malların ya tini tutmak, ökonomik gidiş!mize 
rı yapılır. Uçuş vaziyetinde duran hepsini kıymetsiz diye veya kıy - düzen vermek için elimizde kal • 
gövdedeki "hücum zaviyeleri,, metli malları kıymetsizler araeına maunı istediğimiz altınlar yaban 
kontrol edilir. İrtifa ve istikamet giz iyerek hepsini az kıymeti mal ellere kaçakçı eliyle akıp gider 
dümenleriuin ayarı da yapılır. ve diye gümrüğe uydurma beyanna - C) - Toprağımızda çıkan ve 
etüt büro!u tarafından ver:Ien ta· me vermek, gümrük memurlarını kendi emeklerim:zle yapılan yerli 
limr lın yerine getirilmiş olması- kandırmağa çalışmak yolu ile mu- malalrımızı korumak, ilerletip bü· 
r· · kat edilir. amele kaçakçılığı yapmaktır. yütmek için buna benzeyen yaban 

lar da bitince, fabrikanın Üçüncü ıekil: Kara, hava ve mallarına kar~ı koyduğumuz güm· 
!~er..'i uçuş meydanı varsa, tayya- deniz yollariyle ecnebiden gelen rük tedbirlerini kaçakçılar hüküm
re tecrübe uçuşunu yapmak için yolcuların gilmrüğü verilecek eı • süz bırakmağa uğratır ve bu yüz • 

hangara gefrilir. yayı açıktan söylemeyip bunları den yerli malı yapmakla, yerli mal 
Şayet tayyare ıehir içinde bir sandık, bavul ve çantaların ayrıca satmakla geçinen, yüzü gülen, va· 

fabrikada yapılmışsa, yelken be- yııptırılmış g"zli yerlerinde, elbi - rmı ;oğunu bu yolda döken bir kı
zinden yapılmıt parçalar sökülür, selerin astarları arasında ıakla • sım halkımızı diikkanları kapalı, 
gövde hususi bir arabaya yükle· mak, vücutlarına sarmak, kıymet- elleri böğründe bırakmak ister. 
tilir. Kanadlar da tayyarenin iki li kumaşları eyreti teyel ile tuttu· D) _ Hük\ıınet'miz~n ödeme 
tarafına bağlanır. Sonra bir trak- rup elbise teklinde göstererek i§ini denk getirmek" için memle -
tör bu arabayı çekerek tayyare gümrük resminden kaçırmağa uğ· ketten çıkan mal parası kadar dı • 
meydanına götürür. Burada sökü· rasmaktır. §ardnn mal getirmek yolu üzerin· 

.d l · ta • Dördüncü şekil: Ecnebiden de geceli nündüzlü uğra~ara.k.bul· len parçalar yem en yer erme • b 

kılır. Tayynre meydanında yeni gümrük kapısına gelen bir çeıit duğu çareler kendi menfaatını va-

1 ı nakil vasıtalarının (tren, vapur, tan menfaatinden üstün gören ka· tayyareyi teslim alan pi ot ar te· 
b l . . k b c kürük, büyük tekneler ve tayya · cakrıların memlekete kaçak mal 

sellüm tecrü e erını yapara a:s· rel~r) irinde ve bu vasıtaları iş • s.okm'X aları yüzünden sakatlanır. 
ka ayar edilecek taraf varsa onla- :r 

B d d ·· letenlerin eşyalar:yle üst başların· Memlektimizden altın ve döviz 
rı da gösterirler. un an a go· 
rülüyor ki bir tayyarenin yapılı· da gizledikleri cu·ayı fırsat ko • lcaçıranların yaptığı zerarlar da 

1 d layarak liman veya sahillerin bir tıpkı böyledir. Altın ve döviz ka • şı, bir otomobilin yapı ı§ın an 
H d tarafına kacırmaktır. çakçılı""gıntn iktısadi hayatımıza 

Çok batka türlüdür. er şey en 1 
k d h 2 - Dı•ardan içeriye yapı an yaptıg .. ı pek fena tesirler bir batka evvel, mümkün olduğu a ar a- :r 

b'l ·· inhisar kaçakçılığı ile uyufturucu gu"n daha uzunca anlatılacaktır. fif olmak meselesi otomo ı e go• -
d h ··h· d' maddelerden eroin, kokain ve i • E) _ Kanuna aykırı yollarda re tayyareler için a a mu ım ır. 

. çerdek! afyonlarımızdan eroin uyu•turucu maddeleri yapanlar, Bundan başka, tayyare ınşaa· l :s 
. d' yapmağa yarayan ecza ar ve mem satanlar ve kaçıranlar bütün beıe-

tı teknikin çok yeni olması ! m ı- k 
" d d b' lekele girmesi ve çıkmesı yasa e· r'ıyete kar•ı Tu'"rkı'yeyi zehir sa,..an lik aşağı yukarı stan ar ,, ır d ':J T 

k dilen maHarın knçakçıhğı a yu • bı'r yuva gı'bı' tanıtarak yüce ulusu-
tipin tesbitine imkan hıra ma· k l v h 1 k 

karda gümrük kaça çı ıgı a ~ ın- muzun ıeref ve 1•tibarını körletmek 
maktadır. Tayyareler o kadar ça· b k ı k 
buk ilerlemektedirler k:, hazan da söylenen dört kalı a so u ara ve bu uyu§turucu maddeleri mem-

kullanılmadan çok yapılmak~ad:r. lekete sokarak ve memlekt içindQ 
bir tayyare Bizden dı~arıya yapılan kaçak- d x. t k bütün istikbali • 
önce modası geçiverir. . t yapıp a~ı ara 

çıhk ise altın, ve dövız, u.yuf uru:u mı'zı' ellen'ne bırakaca~ımız genç-
Otomobiller "seri, halinde ve f f 

maddeler ~r. yon, mor ın, eroın, l ligvimizi ve dindiğimizi uyuıturup 
binlercesi birden yapılır. Tayyare- esrar) ve b zdenr.ıkması yasak e •

1 

.. .. k • t l 
lerde ise "seri,, imalatı nihayet dilen şeyler olun bı•n lan ayrı ayrı çurutme !S er er. 
kırk elli daneyi geçmez. Bazı A- yapmış kanun hüki:mlerine ay • 4 _ Fenalıkları kısac~ anlat~ • 
merikan fabrikalarının bir günde kırı ohrak clırarıya çıkarmaktrr. f lan bu kaçakçıları devletın hazı ·J 

aynı tipden 10.000 e yakın otomo· Devlet inh:sarına giren mad - nesini soyan, ana vatan südüne ze
bil yaptıkları düşünillürs-:, arada- deleri ve mahsulleri, fohisar ka - hir katan, ulusumuzun varlığına 
ki büyük fo:-h heme~ ".n!~şılır. nunlr.rma •:wlı:ırı yctiş:ir-~ok. ta~ı. ka~te •1cn en müthiş bir dütman o-

f ransızca L' Air gaze~c.sinden mak, satır.ak, satın tt l'l'tlak da mem !::ırak tanımalıyız. 

5 - Bu kaçak salgınını gidet 
mek için ağır hükümlü kan , 
yapıldı. Ve yalnız kaçakçılar 'df. 
yer yer ihtisas mahkemeleri açıl 
Hudut ve sahillerim'zde muhaf• 
za te;kili.tma kuvvet ve düzen~ 
rildi. Üç senelik alınan neticel 
kaçakçılığın memlekette gitt~ 
azaldığını gösteriyorsa da bu 
değildir. Kaçakçılığın tanıaJll: 
kökünü kesmek ve her iyi §eyde 
alan yüce ulusumuz arasında 

h• ı· b çakçı damgası altında ze ır ı 

can ya9amasına, türemesine • 
meydan vermemek için hepi~o' 
el birliğiyle hükUmet kuvvetler• 

}·ardım etmeliyiz. 
1
, • 

Sayılan bu fenalıklardan do , 
yı kaçakçılığın memleketimiz bl 
tında ne belalı ve ne zehirli b:r ~ 
tır olduğunu bilenler bilmiyerılt; 
tekrar anlatmalı, gördüğümz 'fe , 
itittiğimiz bir kaçakçıyı taun 1:- ~'ı
murcağı gibi zehirini b!r yere d e, ,:~ 
}atmadan a•ılamadan ele verıtl ~ 

1 ~ rı•· ğe var kuvvetimizle çalıımah ,. 
Fakat her •eyaen evvel kaçak ıll . )~. 

~ ı• ~ 
h almamağa ant eder ve andııll.,Ji ~~ 
da dayanırsak kaçakçılığı ke . ~ 
kendine eritmjt ve tüketmit ol•~, t~, 
ğımızı ve bu andımızı tutmaı r d . 
kaçak malı alırsak kaçakçının e,., ~ 

, meğine yağ sUren ve bir ya~d , l. 
da vatanımızın kandilini bilm11' ~ 
rek körleten ~e bu ~?l ile kaç1 
nın türemesıne, çoreklenme ~ 
yardım eden bir lnu;"k:e• ortu 

hbına gireceğimizi bilmit olalı'' Ilı 
"' ti. Kaçakçıyı kaçakçı yapan; , 'l 

Çak mal •Üriimünde kolaylık g'O'.A s "ti'ır mesi ve. alıcı bulmasıdır. o .1., "h k d11 
kesilince kaçakçı tezga ı en de' 
ğinden karur. Kara sınırlarıyla b"' 
niz kıyılarımızın, sıtmalı, 11sıı i, 
caklarnda yalçın, dik kayalı ~~le' 
larında, kzgn güne§li susuz ço )ti tıı 
rinde senenin karlı ve yağıtlı "''' ~~ , . e' "it 
zamanında pusu tutan, devrı)' ,r 
pan ve gecenin karanlıklarınd~ ; 
lah topraklara terli göğüsleriııı 11' 

d'l . . b' t prl\1< pııtrran ken ı erını ır o ltı .. .. .ar~ 
ğına benzetmege ugra:s 0 • 

dört göz, dört kulak kaçakçı ! .1 

1 . . "z\ı~· 
\unu, kaçakçı gö gesmı go .• 

1 
• .ıt' 

'f . e u , .. 
ve lazım olunca vazı esı v '• 
ıü yol~nda hiç düıün.medenı ~" 
kinmeden canını veren as~er ,i~ 
memur kardeılerimiz, gerı ~ te~ 
kardeşlerinclen bekledikler'~-~ 

. • le• 
yardım nasılsa icerı gıren tıl 

k k al•' malı almamanız, aca m 
ları yakalatmamzdır. eJıi · 

6 _ Sözlerimi yüce Bat~ ~el 
limizin bur:hn b'rkaç sene :çıtı~ 
Ankara Halkevinde kac• .... •' 

d.... el<~- • 
hakkında halka ver mı P 1,.., 
vetli su ö~ütleriyle daha c.arı 
dırmak isterim: . ., 

1 ketıdl •I' Kaçakçılların mem e e bt 
.. b'l ek 'f M varlığını kırmaga, ı er . l tdleı· 

f kır e miyerek ulusumuz u a .e ~ 
· • · ... etırıe., '~ 

ve memleketımızı çıgn t<lııtfV 

lı$an adamlar olduğunu " 1<"1"" 
· d ıo 

erd;P,i kadar her yer ek"yde ,,-
evde, mektepte ve her . ~.11., 1", 
latacaskınız ve bulabildttılet ıcıs•, 
de yakasından tutup ~e~ ~\t, 

• }' d ksıntZı 1' vetıne tes m e ece ee-e 
k d vazlJeÇ yasamak hak ın an ., 

sınız. hePjıt'1 

Bu tehlikeyi söylemek 

zin borcudur. 
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IZlk düğünleri Gençsan'at arv~ -

EM#) \)ff .... 

kı:ık d .. .... .. l . d l d , ~ ugun erın e, son ::;ama nar a tek tük otomol:iıller ele g:frülüyor. 

olu ın 1 b. . . 1 ·1 . noıu v~ ~1~ ı~ımız ~·azıyo~:. aı ~ler~ ~e d~. l~~j~~rlar meclisin: 1 dekor içinde değil, onun biraz ya· 
hiat ıla~ etı, sınırları ıçıne, verılmı~tır; koylunun pek kuvvetlı mnda, oldukça çıplak bir yerde ya 
~·a~~ değişik güzelliklerinden bir hisle bağlı olduğu anane bunu, pıhr; çünkü kızık düğünlerinin 
t~ d~g; e_ibi; t~p, i\~et. ve ~elak· ! scnen~n ~~yla mevsiminde muay· bu, gün görmüş, kanbl>-t"laşmış bir 
'"' _ol. ccfaıa.r bırbırlerınden 1 yen bır gun olarak doğrudan doğ- gövde ve bir kaç daldan ibaret ka
·~s~rı bir ~ok insan kümelerini nıya tespit etmi}tir. Düğün mera· lan bir çamın altında yapılması 

ınde k' 1 . . . 1 ı~. ~a. cır. sunmm yapı acağı yer, gene ana· gene an'ane icabatındandır .. Ata· 
d~lt b\ bugün s"ze bazı adetlerin· : neye göre, yayladaki aıırdide bir lar cemiyetlerinin de orada yapıl· 

• r~i '\ ~e~c::c~·:ı:ı (Kızık) Nah~- çam ağacının altıdır. mış olması ve çama atfedilen u· 
h's bta.:ın1e.-inin de etraf kö:/ere 1 Senenin muayyen gününde bir ğur, köylüler nazannda ona karşı 

• ~~11.en~erniyen tarafları vardır. çok çiftleri birden evlendirmek e- yüks!!k bir hürmet be;lenmesine 
1\ Vl" 1 

1 >~~İl da;;: al:et ırerkezini ku~abn ' sns old~ğ~n~ ~ö~e, evlene::~lerin s~~ep olmu~tu.r. B~nun için, düğü· 
dtı\ k .. ar n ccnubımu te~kıl e· sayısı hır ıkı çıftı geçmedıgı yıl, nun yakındakı yeşıl çimenler üs
~\;ı1t 111%11 da ormnnlık bir mınta· 1 ihtiyarlar meclisi: tünde, sık ormanlrk arasında ya • 
l~il.11i A.r~~i, yiik::e~ ve d~ğlrktır .. , - .. "?ğu'l~rımız kızlarımız da- 1 pılması teklifini köylü adeta bir 
~tr ... ~~ı ırı yarı, saglam kımı:ıeler- , ha buyumedıler ! .. Gelecek yıl hep· hakaret gibi telakki eder. Bütün 
ljba_ti ısafiri çok severler ... Irk İ· sinin diiğün!erini birden yapaca- gelinler yaylaya getirilince, sabık 

Türkiyede sanat devletleştiril· J clö 1 ':n-:i. r _ c... ... ~ t p 
l"d' d d. r. e, ous-

me : ır, . e ık. Ve bunu derken, s"n, "otorite,,nin aylıklı san'atk5.r-
Ulusal hır ıanati doğurmak için lnrı idiler Ruhen M · d )\• • • • • :ı, arıe e ııe .. 
en ıyı tedbır olduğunu elbette dü- dicis icin Luvr' dak' I · ·· <l""k l .. . .: ı o şa 1eser ış· 
şun u • lkonce garıp gelen böyle lerini yaparken kaselislik etf · 
bir teklif, görüyoruz ki şimdi kök ben 0 knselisligv e kurban 1 

1 

ıse; 
1 d 

w 

1 
v • • • o ayım. 

sa ıyor, ve ogru ugu teslım edıh- Papa için calışan "aylılıl D l l · - " ı ressam,, 
yor. ev et eştırme şudur: Mikel - Anj olmasa idi, alem Siks-

A - Her sanat şubesinde en lin':n o ölmez islerine sahip ı 
d 

w 

1
. l d _ o ınaz 

eger ~ genç eri evlete aylık veya dı. 

kontratla bağlamak. 
B - Kendilerine verilen, yahut, 

Ulusa, inkilaba, Ulusal kalkınma
ya dair olması şartıyle serbest hı· 
rakılan mevzular içinde, şu kadar 
eser teslim etmelerini istemek. 

C - Bu eserleri toplamak, ge
zici sergilere, müzelere, galerilere 

ı 
asmak, vilayetlere dagıtmak. 

Yalnız §U beş üç şart koskoca 
bir iştir. Ve bu İ§ devlet iş:dir. 

Sovyet Rusya gibi bir misal göz 
önünde durdukça uzağa gitmeye 
hacet yok sanmm. Bugün orada 
san'at devletleştir:lmi~tir. En muk 
tedir san'atkarlar devlete kontrat
la bağlı, ve senede şu kadar eser 
vermeye melburdurlar. San'atm hı 
zını, yüksekliğini hiç te bozmayan 
böyle bir himaye sisteminin neti
cesi Rusyada apaıikirdır. 

1 - Kültürü yükseltmek, yay

mak. 
2 - Rejimin propagandaımı 

hem içte, hem dı~ta, ''güzel, iyi 
doğru,, ile temin etmek. 

3 - Medeniyetin en tam ifade
si olan san'atı halka sevdirmek. 

Güzel ıan'atlarımıza yön vere
bilecek b!ricik tedbir olan devlet-

Mısıra baksak, Yunana bnksah 
' 

san'atı ile zengin her hangi devre 
baksak, san'atkarın "aylıkçı,, ola
rak, "otorite,, nin himayesi altın -
da olarak çalıştığım görürüz. Bi· 
zim tar:himizde de Koca Sinan, 
devletin himayesi altına giren san' 
atkarın neler yapabileceğini gös -

terir ıamrım. 

San'atkarı sefalet, açlıkla kar. 
deı yapan o romantik ve kof zih

iyeti atalım. San'atkar rahat ve 
malzeme ister; onun yüksek ham~ 
lesine karşı gelecek her maddi sı
kıntı, yapacağı eserin güzelliğine, 
ölmezliğine baltadrr. llham per:si, 
atölye, boya, tuvai, dinç. kafa de
mektir ! llham perisi san'atkara el 
uzatmak, eserine bakmak ve onu 
sevmektir. 

On beş seneden beri gençliği

mizin öz kuvvetini !U vatana bir 
san'at vermek için çahştığımızdan 
bağırabiliriz ki : 

Plastik san'atlarımızr devletin 
himayesi altına alalım! En değer
li, üç, beş genç ressamımıza, hey • 
kelyontanımıza, maa, verelim, ve-

memif. Diyor ki: 

'-,\_~le t y ·· kf" J A · · w ' d d" ~ 1 • 1 /,..~\ am ur ur er... ynı gız ... ,ı er, ıcer genç~erın ev.en· çamın etrafına, yarım daire şek. 
"l°ı, i•n ..ol~r.a . .k J..urn-ua Lir...t.ülc... elPri.ni cJ.., llir .ae.J?A .aed bır.alcır· inde . .yanyana oturtulurlar.. Za· leıtirme işi bir yazanın hoşuna git-

ltıııb ~nelerını hemen trımamen Jar .. Bazı ıene e yırmiye yakın çif valhların yiizleri 0 derece ka ah 
liı, 11•>a ettikleri ihtimali galip- I ti~ birden evlendirildilderi vaki· 1'.'tulur ki, açıkta kalan tek gö:le-

relim ki onlar da, rahatla, dinç ka
fa ile, ulusa sağlam eserler versin
ler. Fakat dikkat edelim! Bu işt~, 
san'at tufeylilerine, zıpçıktılarına 

yer olmasın! 
I }\.~ı"i • . •. dır. . . . rıle etrafı ancak şöyle böyle göre· 
trdeıı ~ın husus1yetı bı-.şka koy- lhtıl'arlar ~."e:lm evlenecekle· bilirler. Bu sırada davullar zurna· 
~. n lZ alıp \'ercemekle baş- rin sayısını kafi görürse hemen dü Iar co~arlar .. Bir taraf elemlenir -

ttn:ı ve s~ w d'w ..ı·· v.. 1 l kl b 1 d : fh yacagmı ıger \;;U· gun 1azır r arım\ :ı.~ı•:mır. Dü· ken diğer taraf ta ziyafetler baş • 
. e~·~ı- 1( alarma bilhansa riayet c- ğün ı;ünü bütün &elin!er süslenir.. lar. 
'~e·ı' ı::ık düğünleri öyle husu· Yüzlerine kırmızı duvaklar örtü· Bu iş biler bitmez sıra gelinle· 
Ilı ı t!rle el 1 d l · b 1 ·· l ·· Öl ·· b l ~ıt. .c.u ur :ı un arı gor- ur.. -tuz ara a arma bindirilip re hediye dısğıtmak faslına gelir. 

l~~~:~:~n:la sonsuz bir al.~~a u- I dav.ut ~urna ile wyayladaki görmüş Verilen hediyeleı·in ba!a konması 
"lı ~~ .... Davul zurna mus~esna, "~ırmış ç:ım agacmın altına gö- ~ tlct olduğundan bir müddet son • 
''4·!~ ~~nlerin hemen her nokta- türiHür. ra gelinlerin tepesinde -arkala • 
t~ıe~ ır başkalık vardır. Evvclaı 1 Kızık düği.inlerinin yapıldığı rmdaki çam iskletinin eğri büğrü 
~~~ll ~t istiyen her çift i::tcdiği , yaylayı azıcık tarif etmek fena ol- dallarile tuhaflık müsabakasına 
'çit unu yapnmaz .. Hatla bi:- ' mıyacaktrr: Burası yemye-ıil çi- çıkını~ gibi- acayip birer sütun 
~~~rr't dahi olsalar gene bu, ne menlik; büyük ve sık orma~lıktır. yükselmeğe başlar. 
1~ ~\h~ ne ~le ailelerinin arzusuy- Gö!<yüzüne doğru yük~e•en çam- Hediyelerden sonra çamaltı me 
)~•la c edılebilir; anc:ık köy ih- ların arasından zorla süzülebilen rasimi de bitmic sayılrr. Öku"zlerı"· t' tı tn ı · . . k . ' 1 • • "X ~ ~ Ve ec ısının e aerıyet e ka-

1 
güneşın l!Hğı etrafa tatlı bir loşluk nin boynuzlarına kadar süslenen 

"Büyüklerden caize bekleyen 
eski edipler insanlık seviyesinde 
birer dalkavuktan, kase yalayıcı -
dan yukarı yükselmemişlerdi. E -
dip, san'atkar, sefalet çeker, fakat 
ilham perisinden başka kimseye 
minnet etmez, boyun eğmez. O
nun başında hür bir vicdandan 
yapılmış temiz bir taç vardır, eğil· 
mez bir alın ta,rr. Aylıklı bir reı -
sam ancak oda duvarlarını hada -
na elmek için çalışacak bir nakkaş 
olab"lir, bir san'atkar olamaz.,, 

Bir kere bizde san'atın devlet· 
leştirilmesi aleyhinde olmak mem 
leketin san'at vaziyetini bilmemek 
tir. lşin bu tarafından vaz geçtik, 
muharririn san'at tarihine göz gez 
d:rmetliğini işaretten kendimi ala-

mı yorum. 
Büyüklerden, ve ''büyükler,, ke· 

Memleket malı olan genç san'
atkarı kurtaralım. Plastik aan'~tı
mız, sınırlarımızdan dışan çıksın. 
Türkün "güzel,, de neler yaratabi· 
leceğini aleme göstersin. Gençlik 
bekliyor 

Ressam 
NURULLAH BERK 

Yeni Eserler 
Diln ''e \'n.rın 

Tercüme külUyntı 

&1),: 1% 

t ~.arı l'lnesi lazımdır. Bu karar 1 ~erper .. Billur gibi akan soğuk su· bir araba ile evvela en çok hatırı 
)~ll~r~~y~ göre bir çok ltayt ve lan türlü türlü kuşl;ırı dinlemenin sayılan gelin, akrabalarile birlik • 
t~ Siftl ~glıdrr: Evlenmek isti- zevki de l:aşkadrr. işte böyle bir te, hediyelerile evine götürülür. 
t Erl\d~ erın ihtiyarlar meclisi la- yerde, yeşil çimenlerin üstüne u • Bu tekilde gelinler birer birer ev
~ <ılrı:ı.n ~ünasip görülmeleri za- zamp eşsiz bir merasim seyretme- lerine taşınırlar. Sonra kayın vali· 
~:ı~, d: ·!~ h_er~~r bu~I~nn mik ~İn herhalde keyifli bir ~ey olaca· deler kemali azametle gelinlerin 
lı:lil), ~"tn·afı gorulmehdır. Dü- gmı tahmin edersiniz. Fakat her evlerine gelirler .. Onları yalnız bir 

1 tal'· anını ve nerede olaca· ~fhasında bir haıkalık olan kızık odaya kapatıp alr.ak bir iskemle • 

limesi ile bir tuttuğum "otorite,, 
den "caize,, ( !) bekliyen san' at -
l<arm pek yiiksek e!erler verebile- ı 
cefiini b 0 lmek gerektir. San'atkar 
himay edildiği kadar rahat çalışır 

.Dr. Bernard Hart 
Dr. lzzeddin 

Deliliğin 

sikolojisi 
ve e!er verır. 

Petrarka, Mikel • Anj, Leonard 
1~ cnne·t salahiyeti ise :ıe düğünleri, maalesef tarif ~ttiğim ye oturturlar .. Gelinler, hiç ses çı· 

~Üt d .. -.... -----"'" ........... ............;....;..:;:= 
11BÜnlerinden birin.!c r;avulcu 

/?adın 

karmadan önlerine bakarlar. Bun· 
dan sonra, kaynanalar iskemlede ·-•ıuuıın ......... , ..... _,,...,.,.U1-•""' .. """".....,.""' ""~ 

oturan gelinlerin arkasına geçer ma yakın oraya bir c;adır kurulur .. 
ve onları koltuklrınm altın1an tu- Geç vakte kadar eğlentiler yapıl -
tarak bir kaç defa silkeler, yerle • dıktan sonra yeni evliler yalnız bı
rinden kaldırır ve oturtur, ayni za· rakılır. Bu ;ekilde, her gece bir 
manda şu cümleyi tekrarlarlar: çiftin "güvey girme,, merasimi kut 

-"Fena huylarını bırak!.. Fena 1 lu
1andığından, bir günde di.iğün -

huylarını bırak! .. Fena huylarını 1 leri yapılanların sıra ile birer gece 
bırak! ... ,, çam altında güvey girmelerini bek 

Bu şekilde, sözde, gelin;n fena lemek l~.zımdır. 
huyları anasının evinde silkilip Bu ltadit çam taalağ'ma yüksek 

1 
bırakı1clıktan sonra. kendiri~e al • bir uğur atfedilmesi r.eticesi, clo -

j lı, ye~illi elbiseler giyd"rilir ve süs- kuz ay on gün sonra, eğer bir ço
lü öküz arabaları içinde güveyinin cuk dünyaya gelirse, ona bütün 
evne getirilir. köylü sonsuz bir kıymet verir ve 

Fakat, güvey gecesinin ~·ayla • bundan ataları çok büyük bir gu • 

1. Vasfi 
ve zurnacılarla ov.•n d k. - ı ,,_ cuı a ı uuu:r · ~am a.lt·n.ı""' yanıl· rur duyarlar. 

maıı an'aneden olduğu için, akta· 

,__ 

1 
, ...... ,, .......... 

"uc ..... E .. ı 
ııt t P~•H 

ht:ınbuJ - J!>3 l 

Fiiitı 50 t<uru.ş 

Dağıtma yeri: Vakit Matbaası 
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Arif Oruc Bulgar 
( JJaş tarafı 1 incide) 

Bulgar hüktlınetinin bize ne 
kadar "dost!,, olduğunu göster
mek için bundan daha kuvvetli 
bir delil llulunamaz. Bulgaris • 
tandaki Türklere bin türlü eziyet 
ve itkence yapmağı dostluğa ay
kırı saymayan, hemen her gün 
bir iki Türk köyü basıp, beş on 
Türk ailesi mahvetmeği kahra • 
manlık sayan kahbe komitecile
rin hareketlerine göz yuman Bul
gar dostlarımız arasında bir de 
Arif Oruç düşkünü gibi biri bu
lunsun, ne çıkar! Onların böyle 
bir al~ğı kendi aralarına alarak 
vatand~lıklarma layık görmele
rine bizim bir diyeceğimiz ola • 
maz; varsınlar hayrını görsün • 
ler ! Hatta "dost,, larımızı iyice 
tanım~k fırsatını vermesi itiba
riyle bizim bundan memnun bile 
olmamız lazım gelir. 

Gospodin Muıanof zamanında 
Bulgar hükfuneti, Türkler aley • 
hindeki tazyiklere, aleyhimizde
ki ne§rİyata hiç ıes çıkarmamak-" 
la beraber gene bir kaçamak yo
lu hazırlar, arada sırada bir 
"dostluk teminatı,, vermeğe lü
zum görürdü. Arif Orucu da bu 
cümleden olarak Bulgaristandan 
dışarı koğmuştu. Anla§ılan Gos
podin Gorgiyef hükUıneti böy
le bir siyaseti faydalı ve lüzum
lu görmemi§ olacak ki ne istedi
ğini, ne yaptığım bilmiyen bu 
sersem, bıı insan müsveddesini 
Paristen getirerek kendisini Bul
gar vatanda~ı yapmt! ve oradaki 
Türklerin başına bir bcia kesilen 
irtica ocağı Medresetünnevab'a 
hoca tayin etmeğe karar vermit. 

Gorgiyef hükumetinin bundan 
beklediği menfaat sadece bir tez
vir çirkefini hudutları içinde ba
rındırmak zevkinden ibaretse 
diyeceğimiz yok. Fakat onun 
Bulgaristanda aleyhimb~ çalı! • 
ma~nndan bir fayda kastediyorsa 
söylemek i!iteri~ ki ümidi boşa çı· 
kacaktır. 

Gospodin Arif Oruç gibi bi
rinin şurada veya burada uluma· 
sına kuJak verecek hakiki bir 
Türk mevcut değildir. Fakat, 
gene it ürecek, kervan yürüye
cektir ve bu kervan da yolu geçe
cektir. 
bu kervanın yolu "' :, ,'..' 1 \ 1 ge. 
çecektir. 

Hudut hadisesi 
Atina, 5 - Hudud~a geçen 

kanlı hadise hakkında Yunan ve 
Bulgar zabileri taraf mdan imza· 
lanan mütterek protokol sureti, 
Yunan Baı Bakaniyle Harbiye 
Bakanı tarafından tetkik edilmit· 

t ... " - -- ...... - . --· 5 Birinci IClnun t934 -----
Kadınlarımız hakiirı;;= k; vuŞt-:Olar Hayvanları korıı 

- ma kurumu 
Meclis teşkilatı esasiye kanunile mebus (B&§ tarafı ı ~~~ 

intihabı kanununu değiştirdi ;~:ui:!~;!:kt~;.ndan sonrak• 
1

' 

30 yaşını bitiren her kadın ve her erkek mebus seçilebilecek Cemiyet, muzir böcekleri 

Ankara, 5 (Haber) - Büyük- ı nin geri vcrilmes!ne dair Batkan· kUr,, kaydı kaldırılarak yerine yen kuılann kafeslerden ıer.ı· 
Millet Meclisi, G:neral Kazım lık tezkeresi okunmuı, askeri ve kadın, erkek konulmuttur. bırakılmasından dolayi fevk • 
Özalpın Başkanlıgı altında, bu • mülki tekaüt kanununun bazı de memnuniyet beyan etınekl' 

·h l Rey verenlerden, rey veril'ken d. C · ku I -•' gün tarı i top antılarmdan birini maddeleri mucibince yapılan te- ır. emıyet, farın pa~. 
hüviyet ve ıahıiyetleri belli olmı· d ı 1 tell' yapmıştır. diyelerin tazminat veya ikramiye a a ımp satı mamasının · 

R d k Yanların reyi kabul olunmaz. b · · h · ı t'"ki uzname e i bazı maddelerin olup olmadığı hakkındaki tefair ve u ııın e emmıyet e .. 
m ··zak k b ı·· d Meclis yarın saat onbeıte top• beledı0yeden ve alaAkadar ına1' u ere ve a u un en sonra, fıkrası ve İntikal edecek istiklal 
General ismet İnönü, Fırka Reisi madalyaları itine Milli müdafaa lanacaktır. lardan rica etmiştir. J 
Receb tarafından, Meclis seçimi· Vekaletince bakılacağı hakkında· Başvekilin Cemiyetin müdürü BaY 
nin yenilenmesine dair olan tak • ki kanun layihası üzerinde görü • k d Saranga dün bu mesele hs. ~ 
rirler okunmuf, alkışlarla kabul §Ülmüf ve onay görülmüıtür. nut un an da bir muharririmize demittar 
•d"lmı· t• - Çı0çek pazarındaki 1"' 
"' 

1 ş ır. Baıvekil ismet İnönü, kadın-
Bundnn sonra Tekirdag"ı mebu· Ankara kadın 'arı M dükanlarındaki kutların ser 

(j lara intihap hakkını veren ec· 
ıu Cel5.l Nuri He Balıkesir mebu • liste söylediği çok mühim nut- bırakılması yerinde bir ittir· ~ 
su Hacim tarafından, T eıkilatı Ankara, 6 (HABER) - Cece yan- kunda demiıtir ki: raate faydalı olan kutların h• ~ 
E · k b dd 5rndan şonra) - Bugün Büyük Mil. d.l · l t 1 a1ı sasıye anununun azı ma e • Ancak arkadaılar, yeni teklifimizle, e ı meaı ve a mıp ıa ı nı )~ 
ı · d k. d .... •kt'kl d • k Jet Mecfüinin Türk kadıal~ me. b. d ... d ""ld. "a erın e ı egışı ı ere aır te • Türk kadınına bu hakkı bir lutuf olarak ır zaman ogru egı ır. J 

1 buı aeçmek ve ıeçilmek haklanna dair d 
if edilen noktaların müstacelen veriyoruz kanaatinde aıla deiiliz ve kanarya müstesna ır. 

aldığı karar Ankarada büyük aevinçle o 
müzakeresine ait iki takrir okun • kimıe bu kanaatte olamaz. Bizim kana· Kutlar, ziraate zarar vere karıılanmııtır. 
mu§tur. Ynrın (bugün) Ankara halkevin • atimiz, bizim inanımız Türk kadmı için cekleri yediklerinden serbelt 

General lımet İnönü kürsüye de, bütün Ankara kadınlan büyük bir böyle nzifelere ıirmek eauen hakkı ol· lunmaları lazımdır. Zabıta 
gelmif, hararetli, en değerli nu • toplantı yapacaklar, Kemal Ata Tür- duğu, ve yanlıt olarak, zulüm olarak murları bu iıi ehemmiyetle 
t ki d b. • · ·· 1 · · çoktanberi seri bırakıldığı merkuinde • ettikleri gibi cemiyetimizin 
u arın an ırını ıoy emı,tır. ke, Mecliı BaıkanJığına ıonıuz teıek.. dir. Diier birçok memleketlerde naııl ; 

Konya mebusu Refik, Şibinkara • kürlerini bildireceklerdir. olduğunu timdi izah etmek istemem. Fa- fettitleri de kutların yakala ,ı; 
hisar mebusu Sadri Maksudi, Si - -~---~-----...... -.=ı kat bir memlekette ki, yurdun her tarafı ıı ve hapsiyle çok .Yakındand,o 

b Edh M . Bunun ardınca ismet İnönü k d ı k d ı ktad 1 Bun vas me usu em, anısa me· iıtiliya uğradıiı zaman, a ın ar ateı a ar o ma ır ar. ti 
bu~u Refik Şevket bu mevzu üze· (Malatya) ile Cemil (Tekirdağ) altında erkeklerle beraber omuz omuza sonra artık kuş pazarı da k1I 
rinde söz almıtlardır. Büyük Millet Meclisinin İntihaba- çal.rıırlar, memleketin geri kalan laımım Iamıyacaktır.,, 'O 

Mebus seçimi kanununun de • tın yenilenmesine karar vermesi· korumak ve beslemek için tarlanın kara Bay Jak Saranga ceıniyetı., 
· dd l ni iıtiyen takriri okunmuf ve itti- toprafından yiyecek çıkarmaya çalııır - dig" er rah•maları etrafında d• r ğıfen ma e eri fun]ardır: lar, elbette bu mevcudiyetlerin yurdun 3' ~ 

1 - Türkiye Büyük Millet fakla taıvib olunmuıtur. Bu ka • her köıesinde ..,. her labakumda izahatı vermiştir: ~ 
M 1. · · 1 · T k d l rardan sonra ilk toplantıya bet f l .. cc ısının üye erı, ür İye eve- ıöz söylemeye haldan vardır. (Sürekli "- Arabalarına az a . (l 

ti halkından her 40 bin nüfusta dakika aralık verlmiştir. alktılar) yükliyen arabacıları, beygır , 
b• k. • l k B Meclisin ikinci toplantısı ya· H ı..-..: b. ··ık d kad lar b k Ur" ır •!• o ma üzere seçilir. ir er .... ._. ır u e e m u •· eteklerine ağır yük vuran ı ·~ 
lntihab dairesinin nüfusu 40 bin- pıldığı zaman Teıkilatı Esasiye dar aiır imtihanlar ıeçirmiııe, orada da cüleri de müfettişlerimiz t~i1 
den a!ag .. ı oldug"u takdı"rde bir m- Kanununun 10 ve 11 inci madde- kadınlar elbette bizim kanunen verdiği· d" S l d aY'" 

.... - • hakJ k caktır ş t r e ıyor. on zaman ar a 
bus sermeg .. e hakkı oldug .. u gibi, lerinin deği§t:rilmesine dair olan mız ara avuıa • ar, evve a I b. b . r•'r>'' 

3'""" h d kadmJan..._ bizim kadmJıX.-- gibi r• • çok ıakat o an ır eygır a J_İ' ·· f k k b. d kı · · kanunun er şey en önce ve müı· _, a•~ ,..... , 
nu usun ır :n en yura sı ıçın tin imtihanlardan ıeçmiı ve daha çok ya kotulduğu için belediye, f 
d ... d k. ı b.k ı tacelen müzak~reıini istiyen tak • e aıagı a 1 muame e tat ı o u çetin imtihanlan ıöiüalemek için bilek. binden beı lira ceza aldı. "~. 
nur: rir okunmut ve kabul edilmittir. 1 • ~ ,alallarnda ,. 

Takririn kabulü üzerine kür. enn •e ,,Urekl-u.c:te ._,,_ müddet sonra hayvandan İf 
55 bine kadar bir .• 
95 bine kadar iki.. 
135 bin kadar üç. 
175 bine kadar dört .• 
Daha fazla nüfuslu intihap da

ireleri için mebuı seçimi bu nisbet 
dahilinde çoğaltılacaktır. 

Bu madde, mebus intihabı ka
nunun muaddel ikinci maddesi • 
dir. 

2 - Mebus inf babı kanunu • 
nun 5, 11, 16, 23, 58 inci madde -
}erindeki 18 yaşını bitirenleri kay· 
dı, 21 yatını bitirenler şeklinde 
dcğiıtirilmi§t!r. Bu maddelerde · 
ki "Zükur,, kaydı kaldırılmı§, ye· 
rine "Kadın • Erkek,, kaydı ko • 
nulmuftur. 

3 - Rey verenlerden, hüviyet 
ve şahsiyeti belli olmıyanların re· 
yi kabul edilı:ı 0

yecektir. 

T eıkilat1 Esas:ye Kanununun 
1 O ve on birinci maddeleri de şu 

'
vet olduğunu iıbat etmiı olmalanclır. de edemiyeceğini anliyan ~. -~ 

ıüye gelen Bat bakan lımet ln • ,-
d hayvanı cemiyetimize getı~ .. ·'' 

önü, bu tadili gözeten maksa 1 en Dog" umda annele- h t 1 ...... ıattı. Biz de ayvanı gaye güzel ifadelerle anlatan ve ayrı • 
ni bir uıulle öl(lürdük. 

ca bildirdiğimiz nutkunu söyle - rı·n o·· ıu·· mu·· ne sebeb _J 
· insani usul, eskisi gibi harrJr 

miıtır. e1' " 
ismet lnönünden sonra kürsü- (Baş ta.rafı ı incide) ları gazla boğarak öldürın 1"'_ 

de birbirini takip eden saylavlar Bu nahiyeler tam 36 tanedir. ğildir. Yeni usulle bir ha Jel 
Türk kadınlığına verilen bu hak • Burada, sıhhi yardımda bulunan iki saniyede ıztırap çekJ11 
kın inJnlabımızın en ~ükıek bir reımt memurları, hususi doktor· öldürülmektedir. ~ 
eseri olduğunu söyliyerek kutlu • lan, ebeleri, klinik bakıcıları- Bu da hayvanın gışayi eetl~ 
lamı§lardır. nı sorguya çekeceklerdir. ne enjeksiyon yapılması j}e ;~ 

Bunun üzerine kanunlar reye Gittikleri yerlerin mıntaka haı- yor. Son altı ay zarfında l-' 
konularak ittifakla kabul edilmi!· tanelerinin bat doktorları ile de hayvan öldürülmü!tür. S&ı" 
tir. konupcak ve bu anaların ölüm dan çoğu kedi ve köpektir· 'I 

Buna göre T etkilatı Esasiye sebepleri hakkında fenni ne ka· Son altı ayda 370 hayvaıı~ 
Kanununun onuncu ve on birinci dar vesika toplayabilirlerse top- kılmıstır. Bunlardan 55 ha el 
maddelvi aşağıdaki şekilde de • lamağa çalııacaklardır. cemi;etimizin hastanesinde t 
ğiştirilmiştir: Şurada ortada dolaşan bir dü- vi edilmittir. ~· 

Yirmi iki ya§ınt bitiren kadın, •Ünceyi karilerimize bildireyim: d b k bel d·ye P'j, 
Y Bun an af a e ı 

1
,,..... 

erkek her Türk mebus seçebi • Şimdiye kadar deniliyordu ki: murları tarafından sokal< il 
lir. "Çocuk doğururken kadınların toplanan köpekler de cetı' ti 

lntihal:ı mebusan kanununda ölmesi, kendilerini iyi besliye · k d" B' b&J" • 
tir. Bundan sonra, Dı§ Bakanın 
da iştirakiyle bir toplantı yapıl • şekilde değiştirilmiştir: 
mıştır. 10 uncu madde - 21 yaşını 

1 gönderilme te ır. ız S' 
da ıcu dccii~iklikler yapı mııtır: memi• olmalarındandll'.,, b ı 

Y • s :s üç gün tutmaya mec uru ... ~e .A' 
intihabı mebuaan kanununun Bu nazariye doğru mu, değil y ,-

muaddel ikinci maddesi &§ağıda midir? araıtıracaklardır. bipleri çıkarsa veriyoruz· he~ii' 
hut da başka bir istekliye T 1 t d Bul · t d · . bitiren kadın· erkek her Türk me· op an ı a, garıs an an ıs • . . 

t ·1 k t · t · t ·· bus seçmek hakkını haızdır. 
enı ece arzıye ve emına go • . . . 
·· ··ı ·· t•• 11 mcı madde - 30 ya§ını hı· 
ruşu muş ur. . .. 

B h '"d" B l k tıren kadın· erkek her Turk me. u son a ıseye, u gar o • h . . 
. .1 • f d . d. k bus olmak hakkını aızdır. 

mıtecı erı tara ın an §ım ıye a· . . • il 
dar yapılmış olan tecavüzler de Meclis f seçkımın yend~n· 

mes ne arzr ver ı 
ilave edilecektir. 1 A k 5 (A A ) _ B·· "k n ara, . . uyu 

Atina gazeteleri, hükumetten, M"ll t M 1. · b ·· K'" öz 
ı e ec ı sı ugun azım 

Sofya kabinesi nezdinde yapa • al ın Başkanlıf;ında birbiri ardın· 
cağı teşe.bb~ıün ~evtek oln:ıa.~a • capiki toplantı ~yapmıştır. 
aını, vazıyetı tasfıye etmesını ıs • ilk t 1 1 ı 

k d
. op antı yapı ır yapı m.ız, 

teme te ır. k 1 · k l ı · men u ve gayrı men u emva ı· 

Burada çıkan Akrapollu gaze- le bunların intifa haklnrının ve 
~.esi:. ~ul~~r askerleri tarafından 1 daimi vergilerin mektumlarını ha· 
oldurulmuı olan Pomakların ya • her revenlere verilecek ikramiye· 
ralarının hep sırtlarında olduğu - lere dair kanunun birir.ci madde
nu, hatta bunlardan ikisinin ka • sinin tefsiri hakkındaki tezkere -
falarında dipçik vuruıları görül • -~---_.......... ... 
düğünü yazıyor. Bulgarlar, bera· ri bahanesiy;le, fena halde döv • 
berlerinde götürdükleri kadınlar - müılerdir. Kadın ve çocukların 
la çocukları da Bulgar toprağına hayatlarından endite edilmekte • 
girdikten sonra, hızlı yürümedikle dir. 

olduğu gibi değiştirilmişt!r: Çünkü, diğer taraftan kendine 
Türkiye Büyük Millet Mecli- oldukça iyi bakan orta sınıf aile- ediyoruz. b'f 

sinin üyeleri Türkiye devleti hal • ler arasında da bu vakalar mey- Son altı ay zarfında 4613,~ 
kından her kırk bin nüfusta bir dana gelmektedir. vana baktık, yani iate ııs'1 
kişi olmak üzere seçil:r. Bu iti tahkika giriıen, sıhhiye Bunlann arasında bir del rıtld' 

Bir intihab dairesinin nüfusu nezareti memuru doktorlar, ra • mun vardır. Şitli taraf a 11 f' 
kırk b"nden a11e.gyı olsa dahi her porlarında azamt derecede açık serbeıt bir halde dolatırk~41,liO 

s eJ11'' t' 
haude bir mebus seçmeğe hakkı ve enditesiz hareket etmeleri i· kalanan bu maymun c ]tıld'" 
olacağı gibi nüfusun kırk binden çin emir almıtlardır. Bu ara ele hami reisi tarafından ba ,.-rıfı 
yukarısı için aıağıdaki gibi mua· geçirilecek meıul doktor veya tadır. Günlük yeınek: J' 1"' 
mele yapılır. klinik memurlarına rutlarlarıa 16 -17 kuruttur. sun ~ ""' 

Elli be§ bine kadar bir, elli bet hemen jurnal edeceklerdir. ka henüz sahibi çı~~y~:rııi 
bin birden 95 b'ne kadar iki, 95 Raporlar doiruca sıhhiye ne· dan fazla köpekle ıkı r1' 

bin birden 135 bine kadar üç, 135 zaretine verilecektir. de bakılma~tadır. ar~'~ 
bin birden 175 bine kadar dört lnıilterenin bazı yerlerinde lıtanbulda köpekler r•~J 
mebus seçilecek ve bu miktardan kadmlann tarlalarda, deiirmen· kuduz haylı azalmasına ,JI 
ziyadesi bu yolda arttırılacaktır. lerde fazla çahıtığı ve analık an- kediler arasında kuduz ıeıı'l~ 

intihabı mebusan kanununun lannda bile li.znn ıelen baknnı çoğalmaktadır. Son. bir dt 
5, 11, 16, 23, 58 inci maddelerin- göremediklerinden, ehemmiyet kediler de görülmeın•f ,eti 

ıı dş ,ti 
deki 18 yafını bitirenler kaydı 21 vermediklerinden, bu yüzden ö- cede artmııtır. Sunu t&Jıı.., 
yaıını bitirenler teklinde deği,ti • lüm sayısının çok olduğu yazılı- bi, kedilerin serbest btJ 
rilmit ve bu maddelerdeki "Zü • · yor. ve çok doğurmalarıdır· 

t 
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HAli.l:..K - Akıam Postası 

500 den 1000 lira arasında bir 
ev satın alırım, doğrudan müra
caat: Beyoğlu Yeni çar§ı cadde
si No. 90 Demos Papadopulos. 

KAYIP 
Tatbik mühürümü zayi ettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Çar§amba Beyces mahal
lesi Tercüman Yunus so-

kağı N o. 21 Ay§e 
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Akşam Posta.~u __.._ __ _ 
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) KOMOJEN KANZUK 
j Kepekleri izale ıqe saçları il besllyerek dökülmesine mani olur 

IU Kanzuk Saç Losyonu mümassilleri gibi yağ' 
fı değildir. Tesiri kat'i ve rayıhası latif 

1 bir losyondur. 

Tanınmış Eczanelerden ve Partümör 
Mağazalarandan arayınız 

........................................................................................................ 
OKSORENLERE: 

1 1 

Kanzıık Eczanesi 
MOSTAHZARATINDAN: ~ 

Pelesenkli\ Kanzuk Katran ( 
1 Hlllasası: Daima Bunu Kullanınız. 
~ımmı111aıımmıınaııııımmıııaıııt1Jlllllnııııımııııııtı111Dıııııtııtmıııuıııuııımıııuııııııı ıınıınuınııııırııı:ıı ı;nıı ı ıtııııııııııııı 

Dr. Hafız Cemal Divanyolu No. 118. 

Dahiliye mütehassuı Muayenehane ve ev telefonu: 

Cumadan başka günlerde saat 22398. Yazlık ikametgah telefo

(2,20 den 6 ya) kadar. İstanbul nu: Kandilli 38, Beylerbeyi 48. ................................... 
Her iş adamının kullandığı takvimli 

Ece Muhtırası 
19·35 

Yılı ile 25 nci senesine ulaşdığmdan en son olgun şeklini almıştır. Doğru takvimi, Türkiye 
Cümburiyetinın bılumum nakil Yasıtaları ve tarifeleri; buna benzer en Jüıumlu bilgi 

ve kanunlar hülasası. 

Herkesin isteğine göre ayrı ayrı boylarda çeşitleri vardır. 
Deposu: Ankara caddesi Afitap mağazası No. 111 M. Sadık 5549 

~Jııı 1111ııı nıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııaımıııııııiuıııııııııı111111111ıımıııııı~ııuııı11111ııııııııııııu1ı1ıuıııı 111,111111ııı11111ııııııııı11111111ııııııııııııııııııııııııı11ıııı1111ıııııınııı11111ıııııııııııı11111111••t1ıı ıııııııııııııı~ 
1111 ... 9111• , ,,..._... •-••eel•ın ~ 

-----------··--·" ,_=== Pasökts •• U,rUAk npatsı!'slleeriptı•k i liastahğı basebıle itidılmesi sabırsızlıkla beklenilen 

b kıymetli mu~annive §Memlekctımızde mümasil Avrupa müıtabzara 
Q A Y A N H A M 1 Y E T'i. g tım aratmıyacak mükemmelıyette yegfıne mü 

~ essir putillerdir. Pastil Antiseptik nez· 
Bu akşamdan f ti haren § ıeyi eyileştirir ve önıer, göğüs boğaz hasta· 

Eski Londra Yeni Türk E. hklarında pek müessirdir. Ses kısıklığında 
'§ tesiri Ani ye kat'idir. Pastil Antiseptik 
~ yo'culukta, kalabalık ve tozlu munitlerde ..-;===================== ~ kışın kapalı yerlerde bulunmaktan mütevellit 

Lolrn ta ,.e Birahanesinde din 1İycceksıniz. 

..... § birçôk bulaşık ncfesyolu hastalıklarının önü· 
D kt Q f · d · § ne geçer. Her eczanede arayınız. Deposu = 

l' 0 Or r anı IS f KanzUk Eczanesidir . . \ 
<>katıiyan karıısı Su terazi 5 Nil apartıman 2 nci kata e, D Ci 'i Ko •std Nasır Il.dcı En eskı nasırları bıle pek kısa bır zamanda ~ 

nakletmiştir. Telef. 43734 E r. ms ll rrı tamamile kö:..ten cıkanr. a .......... •••••••••ll•HmllJI i ~ııımııu111111ııınınııu11111 ıt1ınnııı1111ınııımııııı11111111ııın 1 ıııı1111uııınııııııı1111ııııııııııııı11ı,.F. T 495 ,,cın!ııııııımıtıflllllllUlllıM!""'""""'ıııııııflnnıMıııntıtJlllllllltcnıı..,,_llllımrııımıı1~ 

~ lLAN 1 b ı z B k s t K . d ~~::~~.~r~:ur·~~~~~ ~ta~ . u ıraat an ası a ış omısyonun an: 
~ :._ Uç ıenedenberi sahibi zu- N ıra emh Mahallesi Sol.<ağı Em'a < Cınsi Hissesi Hisseye göre mu· 
a... --qa o sı No. sı hammen kıymeti 
"""1t :ınit~ir. Her kimin ise ev- 1648 Yedikule Fatih Su'tan Mehmet Hastaneler 5 Bostan metresi 7777 112 1200 T. L 
~'0Y.liyerek alması için Be- J 649 ., ,, Dem rhane 2 " 2542 3/32 204 ,, 
'lep lıyatro caddesinde Azal< 1723 Bevoğ'u Kamerhatun Eski kiraz yeniAkkiraz 40 Arsa metresi 17 113 92 ,, 
~ ,. -Partmanında (55) numa· ~510 EdirneKapı Kariye atık Ali paıa Kuyu1u ve Ermeni odaları 8 ., 79 Tamamı 80 ,, 

lt'eye müracaat etsin. 3568 Boğaziçi K•reçburnu Mühendıs Hüseyin 8 10 iki ahş~ p hane ve bahçe met. 2985 ,, 4626 ,, 
{ 3499) 3646 Ist. Mercan Dayahatun Çakmakçılar 17 tüvük Yenıhan at katta bir oda ., 1L00 ,, 

--------- 3647 Edirnekapı Hacı Muhittin Acı çeşme 6·40 Kagir dükkan ve hane 4,5148 263 ,, 
~ 1388 Kumkapı Muhs ne hatun Erdeklı bakkal ve Telli odalar 2·16 Kağir iki di\,~kan üslü odalar 111120 185 ,, 
\l):p •• .... 1055 Ortaköy Ortaköy Çıftlik 10 Ahşap haile l/JS 134 ,, 
(~SURUK 3707 Kumkapı Çadırcı Müslim 6 Kağır Lane 3/16 772 ,, S Yüzde yedi buçuk pey akçelerile iba e bedelleri nakden •eva ga) r mübadil l:onosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayri· 

'ltt - D men .. u 'er açık arttırma suret le satışa çıkarılmıştır. ihaleleri sııı/934 Cumartesı günü saat on dörttedir. Alıcıların Galatada eski 
t'~'tllıtvsirnde 2 örülen insanı • Krerlı L vone P"n1<ası hi"'l<ıında · cı::ıtıs ı..o..,;svonunı:o miir·c- , ları. (78~2• 
'~~:~~eden hatta uy~tmıyan ıı ı1 1111 ın11mınnıııınıın111ınııı~ııınuınmoow•ıı ımnı11ımmını1m llilll 1 : l il! m ~ır.ını ıınıııı ııınııınıııınmı ~ 1 ıın ~ 1 1 nı 

sebebi ve menşei ne 

~°K'i ~Ii ~ 
~ 11

' hemen geçer. 

llhts b u 35 kuruştur. 
~,· 
~ır- kemal 
ilhnıut Cevat 

~~z 
ANEsi - Sirkeci 

25 senedenberi Yenipostane A. Memduh tjcarethanesinin çıkardığı 

1935cEPAJANDALA 1 
nı görmeden başkalarını almayınız. Bu sene çok temiz ve ucuzdur. 
Fiyatları 30-35-40 marokenleri 80-120 kuruştur. Bir de başka yazile"iş defterim,, 
namile çıkan defterde bir senelik takvim, faydalı maltimat. Renkli defterleri 
ve hesap cetvellerini havidir. Ciltlisi 20 kururuştur. 

Cep takvimi 7 1-2 kuruş oturduğunuz yerde bulamazsanız adre-

ı
'I simize yazınız. Parasını da gönderiniz, derhal gönderilir. 

jjll 1lfillil~ 1 ~mı~ ~--10011-11 ~ili 1 illi~ ·ı ınınım lıllill:~~~~iifüunwT:ı~T=iım:Wıllilii uııııı:ııaııııııu 
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Kt1ÇUK lLANLAB 

Okuyucularımıza bir hizmette bu
lunmak gayesiyle bir "Kilçük İlan
lar,, sütunu açıyoruz, Bu ilanların 

satırına beş kuruş ücret almacak-
tir. Bu günden itibaren 4 gün içinde 
gönderilen küçük ilanlar gazetemize pa4 

rasız konulacaktır. 

Her zaman olduğu glbl 

münasebetile de 
Kahve meraklılarının zevklerini 

Bir kat daha tatmin etmeği bir vazife bilen 

RUKAH 'E 
• 

A. 1 H 
Ticarethanesi: 

FevkaUlde fedakArlıkla tedarik ettiği en yüksek cins 
kahvelerden sureti mahsusada ihzar 

etmekte olduğu kahvelerini 

Eskisi gibi 1 kuruştan 

Saygılı müşterilerine arzetmekle şeref duymaktadır. 
( Kullanılan kahvelerin cinslerini arzu eden herkes 

ihzarı esnasında her zaman görebilir.) 
Saht yeri yalnız: 

Istanbul, Tahmis sokak, sahibi olduğu Kurukahvecl hanı altında 

::::::::::::::::::::::::m::.-::===·- • 

" " h 15 ve 20 liraya fi 
~ " 

~ kışlık palto ve i! 
!i pardesü ~~ 
i! :: 
:: Tam takım kostüm ısmar- :: .. .. 
:: lama teminatlı olarak halis :: 
i~ yün yerli kumatlarımızdan giy- ii 
H mek istiyenler Ankara caddesi ii 
~~ Orhanbey hanında Kolaylık ~~ 
i~ terzihanesine buyuraunlar. ij 
liım •• :: • ..::::::==: •• mrm ı: 

lstanbul clörclüncü icra me
mur·tuğund an: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar veri:

len 3500 lira kıymetinde bulu

nan gayri mübadil bonolarını 

10 - 12- 1934 tarihine müsa

dif pazartesi günü saat 1 l de 
lstanbulda dördüncü Vakıf ha

nında borsada birinci açık art -

brma suretiyle satılacağından ta

liplerin mezkur gün mahallinde 

bulunacak memuruna mürar.aat-

lan ilan olunur. (3546) 

Yağ iskelesinde Vasll 
Moraidls efendiye 
Avukat Mhmet Nuri Beyefen

dinin yukarıda yazılı adrese uğ
ramasını rica ederim. 

Nebil Va&ıl 

/inhisarlar U. Mü 
40,000 metre Amerikan bezi satın ahaacaktar. Taliplerin nü

mune ve ıartnameyi ıördükten sonra pazarlığa iştirak edebilmek 

için "9 7,5 teminatlariyle beraber 8 • 12 • 934 Cumartesi günü 
saat 15 tc Cicalide Le.azım 't'e Mubayaat Şubeıine m11racaat 
etmeleri. {8135) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

lstanbul Belediyesinden: 

Seyyah ıeıdirmeyi kendisine iş edinen tercümanlar için ders 

ler açılmıştır. Bu derslerin sonunda yapılacak imtihanı kazanan· 
)ara yeniden nıika verilecektir. Eski 't'esikalar geçmiyecek, ye· 

niden vesika almayanlar tercümanlık edemiyecektir. Derslere 

girmek isteyenler 10 - 12 • 934 Pazartesi gününe kadar· belediye 

Turizm Müdürlüğüne gelip adlarını yazmalır. 

Eminönü Kaymakamlığından: 
Unkapamnda Köprü yanında çöp iskelesi civarında kain numa

rasız belediye malı yüz yirmi metre arsa pazarlık suretiyle kiray<ı 

verileceğinden tutmak istiyenlerin 8 - 12 - 1934 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat on dörtte Encümene gelmeleri ilan olunur 

(8148) 

1 LAN 
Pangaltıda Şehit Muhtarbey 

caddesinde garaj ticaretile mÜ!
tagil lstepan Haçikyan Efen diye 
alacaklıları ile konkordato akt
etmek iizere lstanbl.11 icra daire
si tetkik merciin~en mühlet ve
rilmit olduğundan borçlu iste -
pan Haçikyan Efendiden alacak
ları olan ashabı matlubun 
alacaklarını bilcümle vesaikile 

beraber tarihi ilandan itibaren 
yirmi gün zarfında lstanbul Bah· 
çekapısında Birinci Vakıf hanın. 
da 50 numaralı yazıhanede mu
kim komiser ve avukat Fahrel· 
tin Beye bildirerek kayıt ettir -
meleri ve hilafına hareket eden
lerin konkordato müzakeresin -
den hariç bırakılacakları ilan olu-
nur. (3539) 

HUPDrt 
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1 SOY ADLARI 1 
Okuyucularınıızın so 
adlarını yazıyoru% 

. 
Yazganoğlu - Eski Savacılardan Rı- Çubukçu - lstanbul Nafıa 

za, oğlu: Kadastro mektebi son sınıfın- sinde anbar memuru Mehmet. 
dnn S. C~. Muştu - Istanbu1 Nafıa dai 

Er Türk - İstanbul ithalat gürnrü- odacı Ihsan. ~ 
ğü (3) numaralı anbar memurlanndan Uluç -1\1.l\f.V: İstanbul Eski 
Üsküdarlı Neı,et, oğuJları: Makine mü- Jnrı a},rma Komisyonunda ıt; 
hendiıi Saim, Safer, Fehmi. Sıtkı: Refikası Fatma Saime: 
Doğan Say - Kasnnpaıa Karaman mcsi Fatma Süeda, oğlu: fili 

8 mahaJleıi iplikçi fırını caddesinde 63

1
1\fektebi talebesinden Mehmet 

No bakkal Halil. rettin, 
Ertuğ - Bayezit Tramvay durak 1 • "' "' 

No tütü11t aktariye, ve gazete bayii lh- Yedek Fırka kumandanı 
san , valdeıi: Fatma. 

imanlı (Türkçe değil) - lıtanbul 

Ecnebi gümrüğü tahrirat kalemi mu
harrirlerinden Hilmi. 

•Demir Soy - Şifhane 71 No. Yunuı. 
Er Soy (*) - Topkapı Fabnasultan 

mahaJleıi Kahof bağ sokak 40 No. Ek-
rem. 

(*) Kıvanç - Ankara Türkiye Bü
yük MiJJet Meclisi Poıta Dairesi Me
murlanndan Tahsin, latanbul D. Deniz 
yoJlan lstanbul Acentası memurlann• 
dan Hüıeyifit Kuleli aakeri Liaeıi son 
sınıf okurlanndan 67 No. Saiın. 

Erdem - Ankara Yiğenbey Maliye 
tubesi kazanç memuru Edip, Devlet De
miryolJan Hayd~ap Hareket dairesi 
memurlanndan Neı'et. 

Akman - Beyoğlu Balıkpa.zannda 

Nev'lzade sokak (11) No. da sakin kun 
duracı BattaJ. 

Talay - Evkaftan mütekait, Etye· 
mezli Talat. 

Uysal - Türk Fannakoloğlar birliği 
ka bi Sami. 

neral Kazım, yüzlerce sen 
beri aslen Kemahta Kıvılcııll 1 

8ulları denmekle maruf # 
kütüğünde de yazılı oldu ... 
bu defa da Beyoğlu kaynı 
lığınca da kıvılcım soyadınl 
cil ettirmiıtir. Kimsenin 
soyadını almağa hakkı yoktd'~ 
Koşucu Besim soy aclll"" 

hikAyesinl anlaflyOI' 

Koıucu Beıim ıoyadınıtı ,.Ş 
ye•İni anlatıyor: 

"1926 senesi yazmda A~ 
da Muhafız gücü - GalatsP'' 
atletleri arasında yapılan ti 
metrelik bayrak koıuıunda 

m-;;;ızın kaybettiği büyük ~ 
feyi kapayarak yanıı kl~~ 
kazandırdığım zaman ıe~ 
araaında bulunan Ki.zmı or 
h'ana: 

- Besim! Mecliste Beırl'. 
talay var, Ana d Beei<rtJ'J!f 

T- - latanbul Naf•a daireainde ıınG

hendis Zeki. 
)ay ismini verelim. ~ 

Dedikleri zaman, h'en de O" 
yu bıraktiğnn zaman Besi~~ 
ra•ay ismini alırım deaırof 

daire- Hala koıtuğum için Besim 1' 

Aydaş - lstanbul Nafia dairesinde 
Fen memuru Muatafa. 
Şen Türk - ı~tanbul Nafia daire

sinde Fen memuru Hamdi. 
Berksan - lstanbul Xafra 

sinde Fen memuru Necip. 
Ertencan - lstanbul Nafıa daire

sinde Muhasebe Müdürü Ca,·at. 
Ertan - lstanbul Nafıa dairesinde 

k:'Hio Ragıp. 
~Ökmen - lstnnbul Nafıa dairesin-

)ay soyadım alıyorum.,, 

• 
Kenarları ( "') iıaretli .O il 

rı evvelce baıiaları taralı,,J_ 
lınmı, iıimlerdir. Sahiplerittil' 

de ktltip Nazmi. ğiıtirmeleri faydalı olur. 

--.--.-.. -.... -.-.. -.. -... -.. -.. -.. -.. _-_-__ -... -.. -.--.-_-__ -------._--_-_-_-_-~-.--:::1 
Güzel ve Gürbüz çocuk 

müsabakası 

tlo. 72 - Ahmed tlo. 73 - Dur"11d ;./ 
Güzel ve gürbüz çocuk müsabakamıza giren küçükler~~:;ı· 

nin daha resmini bugün koyuyoruz. Müsabakamıza iftirak e ,,,_ 

. ~~·--· 
~ -s-Aç_L_A_R-ıN-ız-ıN-..---S~O~/v~-!!!Y~A~R~A-:--!!D~/~L~A~/V~~, ..... Ba-r-la-rd-a-, ---d 

Güzelliğini Çaylar ~ 
Görmek Yağsız N E c 1 p BEY Briyantin ini 1 Spor meydanıarıııd~ 

~İSTER 
•• SAÇLARJNJZil J 

MİSİNİZ? T e c r u be Ediniz 1 Hayran olurlar __ ,/,) 

--


