
Bulg~ristanda Da Rahatsızlık Var 

Prag Sefii-i Mösyö 
Dorefi Azlettiler 

Ortaya Çıkan Bir j 

Takım Şayialar 

Tekzip Ediliyor 
Sofya 15 - Kırabn bir emlr

name.Ue lldnicitetrbü• blrindea 
itibar etmek kere llulıarlatuıa 

Pr&ı sefiri M. Doref yazlfeıladea 
uloluamUflur. Bu mlauebetle 

lural Ye hllk6mete kU'fl ıuilraıt 

ltazırlandığına dair çıku pyialar 
tekzip ediliyor. ••l6ar lıır•I• •orl• 

lstanbulda Hergün 100 
Bin Torik Tutuluyor 

iki 120 Bin 

... lld ayd••"•rl ıelatimbdea 1 •• ... ., lemde 120 bla 
Ynuiltaa Ye Bulıariıtaaa kal- lira ıibl blylk bir 11net ı .. 
Uyetll miktarda bahk lhracati tiren bu bereketU 1erli malaıull .. 
ltatluuıtJr. Ba nae, balak IM>Ji. rimlsla, enelld ... •• din flat• 
lufu ve ,ezeDitl laarlçte ltlse lamada derlaal blylk bir dllf-
ltirçok plJualar açq111, ihracat klallk arla obaaftur. Balak tlc
İtl bu ....... de çok faal ltlr de.- carlanaua llyledildwiae stlre. 
ny• ....-... Y aptıtama talald- çifti 25 kal'llflaa Daraç edil• 
kata ,..., bu ilaracaba B.ııarı.- babklarıa baza ıuetelerde HhirU 
taala elan lüıaa. claha ziyade olaaaıaa dair çaba yamar derhal 
tabı muameleıl lzerlade de••• flab 10-12 kanıp cllil111Dftlr. 
etmektedir. Birçok Yaaa n Bulpr ahc:dan 

Aaadola Feneri •e Ku,. De ha ftziJettea aİJacl.Ue •km .. ler 
lna ara11nda laersla batulaa ha- Ye aa....ıelerlnl mltmıtlardar. 
J.ldana alktan 50 lala çifti liaJe EJ161cle ltatla1aa balık •e•al-
malltacbr. la•lar torlktir. Torik- minele balıklar cifti 530 kunattaa 
lertl• hly&k bir kıımı Yunallil- mumeleJ• tirmif, 80 k1İnl ola
tua, diler bir lnımı Bulıan.tana rak Wr ., ...... et.lttL lllte-
.h~• kala•lar da memlebt ...,_ ba 11.t 10 brata bclar 

'he, lullr, S.m•n, Ankara, dllfmlfba Y ahalarama K•,., Buaa ... 1r Jerlere .... ' _. 
kec1Umekte6. Geç• 1enelere J9D1 Mr, Mleamu, liatltm IO • 25 
lliapetle ha ıeae laarice 1evklyat lmnfa Jlbeltmlftlr. 
daha blyllk bir faaliyet allBlfbr. Budaa batb Alaaa1a1a, 

Balak me•ılml bqluııcıadaa Romaa1a1a Ye ha11a1a ela ••lli
flmtllye kadar dıf&nya verdljimls Jat Japalaaktatlır. Aldajımu ma• 
balak, aemlekete 120 itin lira- llmata ıın ıeı•• HD• çifti 
elan falla blylk itli Hnet teala 4 • 4,5 ldlo pi• terikl• ita 
etmlftir. ... 1,5 ldlo kadardır. 
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Romanyada Büyük Tevkifat 
Evvelki Gün Bütün Memlekette Bir 

Anda Araşbnna Yapıldı 
12000 Kiıi Yakalandı, Bunun (4000) Tanesi Bırakıldı 

Blkr... 15 - Ma..ıllla zabit l 
ve jaadanaa kanetleıl Ro•aa-
Y•J• iltica etmft yahancı tetblt
çllere karp umumi bir teYldf laa
reketine ıeçmfttir. Dlin Qledea 
aonra Bllkrepe bat 'ıyan bu hare
ket, ayni zamanda memleketin 
lav tarafında ayni -tta yapıl
IDlfbr. DahWye Nalll'l memleke
tin ıllphell •• Jolaaz aDIUl'larclan 
temizl••ul için tatbik edilu 
umumi bir tedbir mevnabalil ol
dajuna 11,lemlftir. 

Te•klf edilen ldmHlerla aclecB 
( ı 2 ) bbacllr. Bualarclaa ( 8000 ) 
kiti haldaaclaki l••ldf kaiara 

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

Olarak 
Yakalandı 

R•••· IS - Franm zabıta- puaportumda da kayltHcllr. Ayni 
llDID MarıUya fadaaı mlaueb.. ... Brenaer Jolile lta11a,. pt
ti1le yapbj'I tahkikat aetlcell tim. Hudut ltalyaa .. marlanna 

mak llzere •• Fraa1m abda• ulite bir Çek puaparta ~.,. 
Dlll lateğlle C..OY&'da Dokt• dlm. Ba puaporbl tafa8aldaa 
Mile Budak W.U bir Hanat m•kNdam korkamd.... Ça.kl 
teyldf eclllllliftlr. Ba aclamaa ela bir defa beal lldlnaü 'zh'mif-
Manll1a faCiUlle a)Ab11 bulun- lercll. Fakat ltalpp pclildea 

dutu zanaecllllyorda. Doktor Badak 1oara ba puaporta mu ettim 
••dltl ifadede fODlan llJI~. •• dopaca bnmm mta ...... 

•• - E,lllla 20" ad. Blrla- duta Boloa7a phrlne ~ 
clteırlaln yedialae kadar Wçblr Bolmyadaa da C-oYap ...... 
Jere aynlmabızan Berllade bJ. Ailemle beraber barMa otan, .. 

ı N eh•. Berllne MaylllD m Mldsla. n-. ManilJ• mlkaetW Boloa~ 
Bir ngi1iz azırını .. ..-ıtt1-. 1eraberl•d• .... .. blihmclaiaa u•a• ,..1e1 .. 

tazam YuıOllaYJ& puaporta Yar-o ti• ljnndlm. Ba ....... hl~ Mühim Sözleri ................ 1m ..... ıc.ı.;. bır ...... 1aaberlm ,._. 1a 
Loadra 16 ( A. A. ) _ Lordlar W. ...... ~ Al.... itle •11kacler ldm .. a.ı. ele ml-

K'ama,.._ Barb17e Nuınadıo ...:':•:Jl::terk:=::ett:i::m.=E=IM=•=a=aolda=::;;;::•:•:betı.:;=:=:::'o::k:tar=. ====t la~ .. ....., deaia, kara ve -; 1 
ıa bnetin• muJıtq olduf11 10rul- 1 Meosim Havadisi •• mqtur. Jlarltl1• Nasın Lord Haili- '--_______ ......,, ____________ _ 

ham aıd terakldleria ea)ri ıilihlann 
elaemmiy•tİDİ lait te azaltmadıfmı 
ıö1lemittir· Nazır, hattı harp ı•miaiain 
harp fi)0111D1ID eauh unıuru olduğu-
811, h•nlardan 11kilerin.in hemea , .. 
niJeıtirilmeleriDİ ıö1lemiıtir. Lord, 
deni• keafel'UllDID ı•lecek HDe 

topluahilee•ğiai tlmil •Wiiai lray~ 1 
dea.iıtir. J 

Amerika 
l•rar Etti 

Loab•, 16 (A. A.) - Amerika •• 
t.,ws maraWaulan deais ıilllalaraaı• 
tala.tltlla• alt J••I bir slrlt•• 1ap
aıtJard11. Amerika •ua ... .Jan, 
Vafiart• •uüe.tealadeld alapetin 
• ...,.... laallUUllda •ar •mitler· 
dlr. ~ aur•••ııan iM lld1• 
•JiÜfttlarthr, Bealan Ametlkamn 
, ...... taraftar ........... _ -



kın Sesi] 

Yeni Meb'us 
Seçimi 
Ve Halk 

Yeni mebuı 1ec;imi hakkında 
efkarı umum.iyede huıl olan 
intihaı dün ıu oekilde teıbit ede· 
bildikı 

Numan Bey ( Yeniköy İıkele cad· 
deııi 43) - Meb'uı seçiminin yenilen
mesine karar nrildi. Bu mllnaaebetl• 
yeni s eçim ıek i laakkında birçok 
ihtimaller ortaya atıldı. MClnt~lıibl 
aanİ•İz Ye bir dereceli meb'uı Hçil
mesi ve yeni mecliıe kadın ar:a 1rlr· 
mesi de bu ihtimaller arasındadır. Ben 
bir dereceli intihabı halkçılık rejimine 
daha uygun bulurum. Halk reyini va• 
a hısız: iatediğ'i adama verebilir. Ka
dınlardan meb'us yapılmdı mı, yapıl· 
mam lı mı meıele8ne gelince; benim 
bu hususta kat'i bir fikrim yoktur. 
Bu hususta bizden evvel meden·yet 
yo una girmi' olan garp memleketle• 
rin"n örnek olarak alınmuını tav.iye 
ederim. 

"' Naci Bey (Qenberlitaı Turan kıraat-
haneıs ) - Cumhuriyet idarui Tlrk 
kadınını peç41 Ye kafea arkuından 

kurtararak bayata attı. Tilrk kadınını 
timdi her aahada erkek yurttaılarile 

leraber yanyana ve baıbaıa çalııırkea 

görllyoruz:. Şehir mccl" ılne ye Beledi· 
yelere aza olan muhtar seçilen, me• 
mur ve bikim olan birçok hemıire

lerimb Yardır. Bununlaberaber tarih 
muhtelif çatlarında Tilrk lradınını 
temiz bir ana olarak kaydetmlıtir. 

Atalanmız bu hakikati yunyı diti 
kuı yapar dSzlerjJe bize kadar yetit
tir mtılerdir. Yeni meelia için kadınla
rın da Mebus ıeçilip aeçilmiyeceği 

h r.kkın:la bir karar verilecekmiı. Bu 
kararın uzun bir tetkik neticealnde 
veri1eceti çok tabiidir. fngilterede 
kadın mebua o•uyor. Fraasada kadın· 
lar mebus detil, Belediye azası, hattı 
hlkim bile olamıyorlar. Dlter birçok 
Garp memleketlerinde de kadıaa 
umumi meclislerde lakemle Yerilme. 
mittir. Biz bu husuıta CGmhuriyetçi 
Fransayı mı yokıa İmperatorluk İn
giltereyi mi lSrnek alacağız:? Bunu 
yakında lJtrenmek ıuretile merakımın 
tatmin edecefiL 

Daniş Bey ( Şelızideha91 İmaret 
ıokağl 12) - Biz garp mec!eaiyetini 
yeni aldık. Bu medeniyet kadını hQr 
bir vatandaı olarak tanır. Biz de 8yle 
yaptık. Eskiden bizde kadın tabiaha 
YerdiAi ziyadan ve handan bile iati
fade edemezdi. Blr zevk aleti gibi 
evlerde kafu arkasında ıaklanırdı. 
Fırka yeni mebuı seçimini kararlaş
brdı . Bu mllnasebetle Tilrk kadıaıoın 
da mebuı ol.,.bilmeai ihtimali ileri 
ıürilHiyor. Biz garp meneniyetlni al
dığımız için bu huıuıta da garp mil
letldrini tetkik etmek lbımdır. Fran• 
aada kadın mebuı olamıyor. Hitler, 
hükumeti eline alınca kadını eve 
çaA-ırdı. Zannedersem İogilterede 
kadın Avam Kamaraarna girmittir. 
Hizde kadın mebuı olunca Tekil de 
ol11bflecektir. Bu, çok ince bir ittir. 
Benim tahsilim ve görgüm l:u buıuıta 
kal'i olarak evet veyahut hayır de
miye müsait beğildir. Bunu fırka ve 
hükumet erkAnız daha iyi diltOnOrler. 

Sahte Altın Sürücülüğü 
Bir Genç Bu Suçtan Dolayı Mahke

meye Verildi Ve Tevkif Edildi 
Ofta mtiddelumu~lliğe, Fatihte · Retadiy• ote

linde yatıp kallcbğuu aöyllyen Mes'ut Yatar iımfnde 
bir genç getirilmiıtir. Bu genç ıaat çalmaktan 
(eski gllmtış ikilikleri altın diye 1ıürmekten ıuç· 
ludur. Sultanahmet Sulh birinci ceza hakimi önüne 
çıkarılan bu genç kendiıini §Öyle müdafaa etti: 

para lıtedim henUı: glSndermedf. Yanımda otuz 
liralık bir saatim vardı. Onu bir kuyumcuya (3) 
liraya rehin ettim. Bir hafta aonra (4) lira verip 
alacaktım. Alamadığım için beni hırsızlıkla lttiham 
ettiler. Sonra Kadıköyllnde bir kuyumcuya da çok 
aıktldığım için altın suyuna batırdmış ikiliği ıata• 
caktım. Yakaladılar. Benim kimsem yoktur. Burada 
aefil oldum. ,, 

- Benim ıimdiye kadar hf çbir mahkumiyetim 
yoktur. Lise mezunuyum. Anadoludan Üniveniteye 
girmek için geldim. Tıp fakültes:ne dinleyici sıfa· 
tile devam ediyorum. Henüz talebe yurduna kay· 
dedilmediğim için otelde yatıyorum. Babamdan 

Hakim Reıit Bey oteli kanuni lkametgAh olarak 
kabul etmediği için genç hakkında tevkif karan 
verdi. Ayın yirmi altısında muhakemeaine devam 
edilecektir. 

Tahsil İıleri 
Seyyar Satıcılardan Vergi 
Ahnmıya Baılanıyor 
Dnkkin kiraaı ve vergi ver· 

memek için son zamanlarda aey· 
yar esnaf adedinin arttığını yaz· 
mıfbk. Maliye Vekaleti Istanbul 
yeni teşkilabnda seyyar memur· 
lar kabul etmediği için bu it 
ılmdiye kadar şubelerdeki ıablt 
memurlar vaaıtasile yapılıyordu. 
Tabıll mildfirlerinln hazırladıkları 
rapor Vekaletçe tasdik edildiği 
için latanbul tahsil mildUrlüğU bu 
husuıta bir haftadanberi memu,. 
lara muayyen zamanlarda izahat 
Yeriyordu. Memurlar hakkile ten
Yİr edildiği için yarından itibaren 
aeyyar teıkilit iıe baılayacak ve 
belediyeden clbdan almıyan ve 
vergisini vermiyen ıeyyar 11mafı 
takip edecektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Bostanbaşında kahveci Ethem 
Efendinin kızı 3 yaıındaki Ha· 
mide, evin önünde oynamakt 
iken 3 metre yüksekliğindeki ıet· 
ten dnıerek ağır surette yaralan
mıftll'. * Haiköyde Salibattin adlı 
bir çocuğun attığı bir laf, orada 
oynamakta olan Orhan Adlı bir 
çocuğun batına isabet ederek 
yaralamı,tır. 

lf. Gabriyel adlı biri Şiılide 
sarboılukla düşerek yaralanmııtır. 

lf Fenerde arabacı Rıfat tara· 
fıodan iatif edilmekte olan demir· 
ler orada oynamakta olan Naim 
adlı bir çocuğun llzerine dnıerek 
yaralamıştır. 

lf Trabyada amele Hiiseyin 
bir alacak yüzünden çıkan kavga 
net~cesinde Salihaddin Efendi 
Adlı birini taı ile batından yara• 
lamıştır. 

lstanhuldan 
Bir Agda 958 
Vapur Geçti 

Şehrimiz Ticaret Oda11, geçen 
ıene iki aylık liman faaliyetini 
gösteren bir istatistik ha:ıırlamıı· 
br. Bu istatistikten anlaşıldığma 
göre, Ağustos ayı zarhnda lıtan· 
bul limanından 798 vapur gelip 
geçmiştir. Bu rakkama, transit 
geçen gemiler de dahildir. 

Buna mukabil, Eylül ayında 
958 vapur geçmiştir. 

Bir Günde 
Muhtelif Semtlerde Beı 

Hırsızlık Oldu 
Fmdıkhda Peyyaz adlı biri 

Hayri Bey adlı birinin para, yil· 
zük vesaire etyasını çaldığından 
yakalanmışbr. 

lf Nuri adlı biri sebze halin· 
de öteberi çalarken, Htıınft adlı 
biri de ayni mahalde Hasan 
efendinin 1 lirasını çalarken tu
tulmuşlardır. 

Cemile ve Lebibe adlı iki 
kadın KaragUmrilkte Zekiye ha· 
nım iıminde bir kadının cebin
den parasını çaldıklarından yaka· 
lanmıılardır. 

'1- Hakkı adlı bir camcı Fa
tihte cam yapmak için girdiği 
Riza efendinin evinden bir palto 
çalmak suçile yakalanmıştır. 

>f. Sabıkalı Artin Kapalıçar
ııda terzi Venofun dnkkAnından 
bir palto çalarak ıavuıurken 
tutulmuıtur. 

Meçhul Ceset 
Enelki gUn KandilU açıkla· 

rında bulunan genç ve güzel bir 
kıza ait olan cesedin kime alt 
olduğu henüz anlaş1lamamııtır. 

Kuru Kafa 
Müddeiumumi~ik Tahkikata 

Devam Ediyor 
Sultanahmette Akbıyık mahal· 

lesinde ismet paıa caddesinde 
Rüsumat memurlanndan Cemli 
Beyin oturduğu (38) numaralı evin 
kömürlüğünde bir kuru lnaan ka• 
faaı çıkbğı için tahkikat yapıldı· 
ğını yazmıştık. Tahkikata elkoyan 
Müddeiumumi muavinlerinden Sa· 
Hm Bey dlin bu evde Cemil Bey· 
den evvel oturanlardan beş, altl 
kiracının isimlerini ve hfiviyetlerinl 
tesbit etmiştir. Bu kiracdar içinde 
Tıp fakültesine devam eden bir de 
genç vardır. Müddeiumumilik 
timdi bu genci aratmaktadır. 
Eğer bqan, bu talebe tarafından 
tetkik için getirildiği anlaşılıraa 

o vakıt tahkikat ba9ka noktadan 
derinleştirilecektir. 

ikinci 
Fabrika 

Verilen malumata g6re, Konya 
Ereylisinde kurulacak ikinci pa· 

muklu mensucat fabrikası için 
yakında inşaata haılanılacak, ayın 

20 sinde temelatma merasimi ya· 
pılacaktır. 

Diğer taraftan Malatyada 6 
milyon lira sarfile yeni bir ipek 
f abrH{ası kurulacaktır. 

Yeni sanayi mUeueselerinde 
çalııtırılmak üzere yelli.den 35 
talebenin Avrupaya g6nderilmeai 
takarrllr etmittir. Bunların 20 si 
Iaviçreye, 15 i Almanyaya g6n
der .Iecektir. 

Kahve içerken .. 
Ali isminde bir~si Bepktaıta 

bir kahvede kahve içerken kalp 
sekteainden dtişftp ~lmOıtnr. 

Giiniin Tarihi ~ 

Meb'us Seçimi 
Hazırlığı •• 

Şehir Meclisi Dün T eftiı 
Heyetini Seçti 

l.tanbul Umumi Mecliıl dün 8tle• 
dea •onra toplandı. DOnkO toplan~ 
Teırinlaani devresinin ıon gOnO olmak 
lhımdı. Fakat makam tanfıadan 
gösterilen IDzum &zerine milddet ' 
Jrln daha uıatl)dı. 

Bundan sonra, tekrar makamıa 
bir tezkeresi okundu. Bunda, Millet 
Meclisi intihabatının yentlenmui için 
hazırlıklara batlanmak Oz:ere, intihap 
teftiı heyetinin t ayini isteniyor H 

bu Yazifenin Belediye Daimi EncÜ· 
menine verilmesi isteniyordu. Mecllı 
bu teklifi kabul e tti. Daimi Endl· 
men intihabat hazırlıklarına başlaya• 
caktır. 

İntihap faaliyeti için tehir bfltç•• 
sinden (25) bin lira tahsiıat ayrıl• 

mııbr. 

Bundan sonra, Belediyenin 1923 
senesinde Perye Banka1ından yaphtı 
latikraıa ait ödeme mukavelena meal 
okundu. Verilen izahattan aoara, 

..mukanlename kabul edildi. Muka• 
veleye göre Belediye on 11ene devaaa 
etmek (bere 1enede ( 153 ) bin lira 
vermek suretiJe Pcrye Bankaııına 
olan borcunu ödeyecektir. 

Hlmillerle yapılan bu anlatmada 
bOyGk mil:ıaheret gösteren Baıvekil 
lımet Paıaya ve müzakeralı idare 
eden Saracoğlu ŞükrO Beye ıehif 
namına teıekkür edilme1i de karar 
altına alındı. 

M. Pesmazoğlu 
DUn Pireye DöndU Ve 

Merasimle Uğurlandı 
Bir müddettenberl ıehrimiz:de bu• 

lunan Yunan İktıut Nazırı M. Pe1-
mazoj''u diln Adriya vapurlle Pireye 
hareket etmlttlr. Dost Naamn gidi .. 
tinde merasim yapılmıf, fktısat Veklll 
Vali ve Belediye relıl, Yunan sefaret 
erkanı ye daha birçok ıevat haı~ 
bulaamuılardar. 

iki Yeni Soy Adı 
lkt11at Vekili Celil Bey kendisine 

ıoy adı olarak Bayar ve Hariciye 
Vekili Tevfik Rüıta Bey Ana adlarını 
uıl iıimlerinin ıoolarına eklemiıleı 
ye lmıalarını aoy adlarile •birlikte 
atmaya baılamıılardır. 

Prag MUmessllllğl 
Prag Ticaret milmeHilliiine tayia 

edilen İktııat Vekaleti milfettiılerin
den Cemal Ziya Bey birkaç gflne 
kadar Yeni vazifuine ba9lamak llı:ere 
hareket edecektir. 

Gazi Enstitüsüne 
Talebe Alınıyor 

Ankara, 15 ( A.A ) - Marif Veka. 
leti Ankarada Gazi Terbiye Enatitll
ıilofln riyaziye, edebiyat, tabii ilimler 
Ye tarih, coA-rafya ıubelerioe yenideD 
talebe almayı kararlaıtırmııtır. İkinci 
Tetrinin 22 ıiode İatanbuJ, Ankara, 
hmir, Adana, Konya Ye Sivaa'd• 
mCl1&baka imtihanları yapılacaktu. 
MOaabakaya alb senelik Muallim Mek. 
tebi mez:unlarile L" H mezunları ka• 
bul edilecektir. İmtihan ıartlart 
Maarif MüdllrlDklerine bildirilmlıtir. 
Kabul edilen talebe tahıilden aonr• 
Ortamektep muallimi olacaktır. 

.:. on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 

- Ş • ı...ı b r hir&J 
rum Hasan Ley .• 

•. . G~çen &eAe herkes operete 
ıidiyordu. 

•.• Bu se.1c iş değişti. Operet 
kısmı tenha, fada kıama ajwıa 
kadar dolu •• 

Haıan B. - Sebebini aohya· 
madın mı doatum, adama: Cehen
neme gider misin ? diye sormur 
lar; aylık kaç cevabw vermif. 

Hasan B. 
elli kuruı, 
elli 1. 

Facia kıaını 
operet kıımı ylls 
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Lise 
Ve - . Universzte .. -

Medeni dünyanın her tara-
fında lise tahsili, irfan hayatının 
ikinci basamağıdır. Llieler, üni
versitelere, umumi bilgiıinJ bü· 
ttin etrafile almıı, hazmetmlt ve 
bilgi ile kültür sahibi olmaya 
bak kazanmış talebeler yetiıtirir. 

Lise bir killtür mUesseıesi değil· 
dir. Lise talebesi çocuktur. Nereye 
çekerseniz oraya gider. Orada 
yurt çocukları muayyen bir ter-

biye sistemi altında yetiştirilip 
bliyütUIUr ve gençliğinin ilk dev• 
resini bltirmit olduğu bir oırada 

da üniversiteye ıönderiUr. Ünl· 
vırsiteye yeni geçen bir liae 
mezunu, gençlığln ikinci devre• 
sine adım atmıı demektir. O, 
arbk eıklıl gibi "çocuk., değil· 
t.Hr. Kafa11 umumi bilgilerle dolu, 
21.kası lıleyen, muhakemesi kay
nayan, ıuur &Bhibl bir tam 
aençtlr. Kendi kendine dUtll· 
nür ve bir ıeyler bulur. Li· 
'aede olduğu gibi nereye çeki· 

lirse oraya giden vaziyetten çık· 
mıştır. Kendi serbest görüşlerine, 
L:eadi serbest buluşlarma inanmak 
devresine girmiştir. O, lisede bir 
mürebbi elinde idi ve bu müreb
binin sözünden dışarı çıkamaz, 
onun tesiri altında olgunlaşırdı. 
Fakat Üniversitede serbestliğini 
kazanlllıttır. Üniversite profeaörll 
mürebbi değil, ıadece bilgi ve 
L:Ulttir dağıtan bir ilim adamıdır. 

işte gençler Üniversiteye geç• 
mek suretile irfan hayatının Uçlln· 
en basamağa olan kültür devre· 
ıine glrmlı demektir. Üniversite 
ıadece klllttır müe11esesidir. Ora• 
da profu~r hiçbir kayıt altında 
değildir. Onun bilgisi inanmıf 
olduj-u bilgidir ve inandığını oku· 

tur. Üniversite profesörllnUn kar• 
• ııımdakl talebe da, profesörlln 
ı anlattıklarından yalnız Ye yalnız 
kendi kafasına uygun olanları 
kabul eder. Hulasa; eleve ( liae 
taleb11i) ile etudiant (Üniversite 
müdavimi) ar&1mda bUyUk farklar 
•ardır. 

Şimdi gelelim Üniversiteye 
devam meıelealne; Maarif Yeki· 
leti Üniversite talebeııinin de· 
vam mecburiyeti hakkında koydu

ğu hükümleri günün birinde de· 
ğİftirmek mecburiyetinde kala· 
caktır, diyorum. 

Çünkü devam mecburiyeti Il
ı• talebesi için çok doğrudur, 

fakat Üniversite müdavimini ser• 
best çalışma ve serbest tetkik 
lüzumundan uzaklattıran bir kai· 
dedir. Çl\nkU Üniversite talebesi, 

profesörünün her söylediğini din
lemekle mükellef kılmamaz. Bir 
profeaör istediği kadar Alim ol· 
sun, onun ilmine inanmıyan ta· 
lebeyi onun takrirlerini clinlemiye 
mecbur etmek doğru olamaz. Bu 
1

uıul, kUlttırleşmenin aleyhindedir. 

Eğer Üniversiteden yarı mil· 
nevver ve ıadece memur olabile· 
cek gençler yerine, tam kültür 
ıahibi ve ilim yapabilecek genç• 
ler yetiımeslni istiyorsak ıu 0dı· 
Yam mecburiyeti,, meselesini bir 
daha tetkik etmeliyiz, ve eğer 
Üniveraiteyi lisenin bir devamı 
teklinde telakki edf yonak ona 
ıöyliyecek sözümüz yoktur. Yal· 
Dız son olarak şunu kaydedelim 
ki Garpta ilmin bugünkll dere
ceye yükselmesinin en mühim 
ıırrı facultatif tahsildir. Üniver· 
ıitede talimli tedrisat yapılma
nıa~ı dır. 

ıJouız ortasındasınız. Altınızda küçüıc bır tekne vu. Dır~ 
denbire hava karardı. Simsiyah bulutlar her tarafı kapladı. 
Fırtına, timşek, gök gürültüsü, tiddetli bir yağmur orta
lığı allak bullak ediyor. Ve ıiz bu hercümerç arasında ıa
ıınp bunaldığını:zı hiHediyorsunUz. Çünkü ölöm karıınızda 

sırıtmı yli oaşıamı~tır. 1' akıı.t oiüuıu korkutup kaçırmak ıı • .ııil 

elinizdedir. O hinbir tehlikeye rağmen, bu henr,amede 

mutlaka kurtulacağım, diye bir ıilkinmek kafidir. Bu 
hamleyi yapabilir8oniz öllimtt yendiniz demektir. 

• 
SON TELG ilF HABEWLERI 

Bir Yunan etes· Arnavut
luğa Yürümiye Hazırlanmış! 

Atina, 16 (Husuıt) - Cenubi 
ArnaYutlukta Yunan ekalliyet 
mekteplerinin kapatılması üzerine 
çok gerginleıen Arnavutluk· Yu· 
nanlstan nUnasebetleri en sarsın· 
bb devresine girmiıtir. 

Yunnaistanın her tarafında •a· 
leyan vardır. Selinikte eski Yu· 
nan muharipleri gönüllü asker 

toplamıya baılamıılardır. Çok 
kalabalık bir çete halinde teşek· 
kUI eden gönUllUler ilk işarette 
Arnavutluğa yUrllyeceklerini bil· 
dirmiılerdir. Çeteyi teıkll eden· 
lerden pek çoğu Eplr' mu• 
hacirl Rumlardır. Burada on 
binlerce halkın ittirakile yapılan 

tezahüratta, Arnavutluk aleyhinde 

tiddetli nutuklar söylendi Ye 
Cenubi Arnavutluğu teıkll eden 
Şimali Epir'in tamamen Yunanis
tana ilhak edilmesi istenildi. 

NUmaylıçiler .. Kahrolsun ltal· 
ya ve Arnavutluk,, diye bağır· 
dalar. Poliı galeyanın ve karga· 
tahklann lSnUne fıÜçlUkle geçebildi. 

(Arnuuthık Hük4metlnln bu h11auıtakl 
tebUğl be9lncl uyfadadır.) 

Romanya 
Meclisinde 

\J • -ıı Topkapıda 
Aga, Efendı, Bey B. C. t 

Bükreı IS(A.A.) - Parlamento 
dlln Kıralm bir nutklle açıldı. 
Kıral Hz. Ordunun kuvvetll 
vo vazifesini her zaman yapacak 
bir halde olmasına dikkat edlldi· 
ğlni, hariçte sulh siyaseti güdül· 
dUğlintl söyledi ve Balkan anlat· 
mnsımn Balkanlarda emniyetin 
korunması esasına dayandıimı 

Y . Ba e p ır ınage 
erine Y' aıa Topkapıda All adlı bir ara-

y erine General bacı, karısı Hatice Hanimı evine 
götürmek iıtiyen akrabası sabıkah 
Tatar Nuriyi kama ile muhtelif 
yerlarinden ağır ıurette yarala· 
mıştır. 

bildirdi. 

" Cumhuriyet ,, te okuduk: 
Duyduğumuza göre, Paşa, Ata, 

Efendi, Bey gibi ünvanların ilgası ve 
yalnız " Bey ,, kelimesinin aalı olan 
" Bay ,, sözllnün kullanılması yolunda 
bir düoünce vardır. 

Bu sözün kullanms biçimi de şöy
le olacnktır ı Mesela kendi adı "Do-

Yeni s • ğan,, , aoyadı "Orhon,, olan biri şöyle 
e ÇI m çağırılacaktır ı "Doğan Bay Orhon,, . 

l n •• k ·· 1 t•h b t K · "Pata,, IAkabı da kalkacak Ye ye· .o uaun u n ı a a anunu . 
r, rıne " General ,, alSzQ kuHanılacaktır 

Şimdilik Değiştirilmiyecek L _j 
Ankara, 16 (Huiusi) - Da- Devlet Hizmetinde Kulla-

hiliye Vekaleti yeni meb'ue se· l k Kararı Al l 
çimi hazırlıklarına hatlamıthr. nı mama an ar 
intihabat kanununun değiştirile· Ankara, 15 - Evvelce hak-
rek seçimin bir dereceli olması larında devlet hizmetinde kulla· 
ıimdillk bahis mevzuu değildir. mlmamak kararı verHip kendile• 

Bu işleri yeni mecli!in görüşe· rine hıbliğ edilmiyenlerin DevJet 
rek bir karara bağlaması muh· ŞA ltı"raz yolile .. t 
t ld. ur asına muracaa 
eme ır. d b'l ki · d · M C. Halk Fırkası bu seçimi de e ~ ı ece . erı.ne. aır eclise bir 

namzetlikleri için yapılacak müra· layıha verılmııtır. 
caatları kabul edecektir. Türk Vapurları Uzak 

[fstanbul Belediyesinin hazırlıklarına Ş k N kliyat y k 
dair haberler ikinci aayfodadır.] ar a a apaca 

yeni Musiki Denizyolları idare.i Bahrı-
Ankara 16 (Hususi) - Maarif 

vekaletinde husust bir encümen 
Milli muıikl hakkında tetkikler 
yapmıya başladı. 

ahmer sahiJlerine, Basraya, Hin· 
distana ve diğer uzak şark liman• 
larına vapur işletmek, nakliyat 
yapmak kararındadır. 

Tevfik Rüştü B. Ve Bulgar 
Hariciye Nazırı Görüıtüler 

Sofya, 16 (Hususi) - Türkiye 
Hariciye Vekili buradan geçerken 
istasyonda Hariciye Naı:ır'i M. 
Batalof ile bir müddet görllştU • 

Orta Tahsil 
Programları Değiştiren Bir 
Talimatname Hazırlanıyor 

Ankara, 16 (Hususi) - Maa· 
rlf Vekaleti orta tedrisat program· 
larmm baıtanbaıa değiştirilmesine 
karar vermiı Ye bir talimatname 
hazırlamaya baılamıştır. 

Yugoslavyadaki Macarlar 
Peşte, 15 ( A. A. ) - Bütün 

Macar gazeteleri, Yugoslavyada 
yaııyan Macarların kütle halinde 
Yugoslavyadan çıkarılmalarma 
tiddetle itiraz ediyor ve bunun 
uluslar arası türeye karıı bir 
hareket olduğunu yazıyorlar. 
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Biz Kömürcüye Baka

lım, Kömürcüye ! 

A. E -
Ne derlern desinler, ben yakın 

ı:amanlar için ortada kayııu verecek 
bir aebep göremiyorum, sağdan sol· 
dan ileriye ıOrlUenlere de pek inana
mıyorum, yaratıhtım öyle, her vakit 
ortalıt1 to:z pembe srörenlerden deği
lim amma, söylenenlere de pek akıl 
erdiremiyorum, 

Jni'ili:ı gazetesine bakaraanız, Al
manyaoın timdiden bet on bin tayya
reai varmıf, beı on bin pilotu varmış, 
önUmlbdeki bahara kadar da tayyare
lerinin aayraı elli bine çıkacakmış. 
pilotlarının ki ise altmıı bini bula
cakmııl 

Gazete hikiyenin a)t tarafını 
ı8ylemlyor amma, netice kendiliğin· 

den meydanda; Almanya büyük 
muharebede birçok toprak kaybeUJ, 
birçok para kayıbına uğradı, timdi 
bil.tün dUnyaya meydan okuyacak 
kadar kuvvetlenince kaybettiklerini 
fateyecektir, verilmeyince •ilaha sarı· 
lacaktır, dünyayı ateıe dumana bula
yacaktır. 

Pek iyi hatırımda kalmadı, bir 
Franıız, yahut ta İskoç hikayesidir: 
Amerikalı bir &at İngiltereye gelmiş, 
bir İngiliz: dostunun kılavuzluğile Lon
drayı gniyormut· Amerikalıların ade
tidir : lngilizlerin karıııında kendile· 
rini daima daha bilyUk, daha bece• 
rikli, daha milteıebbla görürler. 
Bu seyyah ta umumi kaideden hariç 
kalmamıa. Her gördütil binayı kGçUk 
ıanaız buluyor, hele bunlardan bazı~ 

)arının yarım anrda, bir aınrda yapıl
dıklarım itidince: 

- Garip fıty, bunu bizim memle
kette nihayet bir ayda yaparlar, de. 
yip duruyormua. 

fngillz nihayet kıımıf. Tam "Veat
miniatr,, in 6oünd• bulunuyorlarmıf, 

Amer:kalı aormua : 
- BurHı da ne dir ? 
lngiliz, yapmacık bir ıaıırma ile 

etrafına bakarak cevap vermif: 
- Bilemiyorum, d&n buraeı .bir 

meydanlıktı, bu blnay1 ıece 1apıp 
çatınrmiıler ! 

JngiJb: a-a.ıeteciai biras gayretle 
milbaletada ırktaıınıa derecesine va
racakmıt, bntnn Almanları kanatlan
dırıp uçuracak, dilnya OatOne bom
balar atmıya yollayacakmıı 1 Fakat 
Alınanlann mağlup oldukları gOnden• 
beri hareket.iz durduklarına inan-
dıAım da aanılmamalı. Blll"İ• ça-
lıştıklarına, hem de adam akıllı 

çalııtıklarına kaniim. Kim bilir, belki 
kaybettiklerini geri almayı dOtilnmeye 
baılamıa olmaları ihtimali de vardır. 
Fakat bunu hemen annmnı:d•ki ha· 
harda yapacaklarını iddia etmek, hayal 
sahasında fazla ileriye gitmek olur. 
Maamafib nihayet bu da, kendileri 
ile kartısındakilerin bilecekleri bir 
ittir. Bu defa, Ennr pafayı tutup 
mezardan çıkarmak kabil olmadığına 
göre, benim göriltiımle biıim payımıza 
düaen insaniyet hesabına teeHüf et
mekten ibaret kalır. 

* Doğrusunu istermiainlz, beni dDıün
dllren fU bu detil, büsbütün baıka 
bir meseledir. Bakınız dün bir yaz 
havası vardı, ıhk bir gOnetin altında 

ıamıyorduk. Fakat yarın itin beraklı 
olması ihtimali yok değildir, bir 
meal ek taş: 

- Kara .kıt ufuklara çadır kurdu, 
demi9, hoşuma gitti. Yarın bu çadıruı 
kapıaı açılacak içinden milyonlarca 
hayali kol uzanacak, tepemizden ba
ıımızın ilzerlne a•uç avuç yatmur 
•eya kar Hrpecek. 

Dün kömürcüye ıordum: 
- Kiloıu dört buçuğa, dedi. 
- Peki geçen sene bu YAkit neydi? 
Dlltünmeden söyledi: 
- Yine öylel 
Dotrudur, fakat i'eçen yıl dört 

buçuğa okkayı alıyorduk, bu yıl ayna 
flatı kiloya veriyoruz, araca yüzde 
yirmi beı fark var! 

-·------------------------------------------------------------------------------------- d k d ) Almanya iate iği a ar silahlansın, 

/STER /NAN iSTER i NAN/il/Al 
Muharrir Ercüment Ekrem Bey dünkfi yazısında 

evlerde bealenen n aokağa zincirsiz çıkarılan köpek
lerden bahsederken tehir meclisine, evlerdeki kurt 
köpeklerine kartı mücadele açmaaını tavıiye e diyor. 

Bazı aokaklarda ve bilhassa Şitli müntebaaında çöplük 
köpeğinden geçilemez olduğu bir zamanda ev köpek
lerine karşı mücadele açılmaaınm nasıl mümkün ola
bileceğini aklımız almıyor ve böyle bir feyin yapılabi
leceğine biz inanmıyoruz. Sen ce ey kari: 

INANM • 

içinden istediği kadar hınç bealeıin. 
kendi bileceği iştir, bia kömürcüye 
ha kalım, kömürcüye! ............................................................... 

Mide, Barsak ve Karaciğer 

ı AFvoNK.ARAH;sAn 
ısr•• /NAN 

L-----------------------------.J MADEN SUYU 



Arıya 
Dokunn1azsanız 
Sokmaz! 

Zehirli bir )'&1an tnrafınd~n !Okulan 
bir adamın teduiyt r.,ğmen ölmek 
ihtimali kuv,·et i olduğunu her.u~ı 

bilir. Feket küçük arıkran da hemen 
aynı derecede innn için zararlı ola
bilecek erini dtı,onebilenler az.dır. 
Halbuki bukilçilk hayvancıkların ze
hirlHeri tar f .ndan sokulan bir kim
senin 111rıkların adet ve ehem mi ye
tine göre son derece rahatuzhmdıQ-ı 

Ye hatti aldilğil buınn bütün t p 
aleminde tealim olunan bir hckikattir. 

Maamnfih bununln Lütün arıların 
61dtirücU ve zehir tııı41dık'armı iddia 
etmek te doğru dtkildir. Ancak ba:ıtı 
nevllerinin inHnlar için çok zararlı 
olduklarını meydana koymak istiyo
ruz. Buhal yalnız bbdo değil btitön 
memleketlerde de böyledir. Her mem .. 
Jcketln ilim mecmualımnda böylo feci 
Tnk•aıardan miıallcr mecuttur. 

Ölüm hfidisesi ekıeriya arıların 
ıoplu hücumun maruz kalan kimselerde 
görUlUr. Bununla beraber telt bir arı 
tarafından ıokulup ta n bir uman 
ıonra gözlerini hayata yumanlar da 
yok dtQ'ildlr. 

Bereket venin ki bukadnr feci bir 
netice llo kapan o bu 111rma vakaıı 
her arı ile karoılarınca meydana ge
len bir vaziyet değildir. 

Anlar, kendilerine dokunulma-
dıkça, hücum dmo:r: er. 

Yuvasına son derecede sadık bu
lunan bu haynnlar iğnelerini saki• 
yarak dolntırlar. Bunları ancak ken
dilerini, peteklerini ve yuvalarını mü
dafaa etmek için kullanırlu. 

İfta birçoldanmıı. tarafından bil"n· 
miyuı bir b kikat vana o da arılar.o 
bu kavga ıevmez tabiatleridir. 
"'Dokunulmıyan arı aokma:r:,, cümleai 
bir darbımeael o1arak bazı lisanJar~a 

yer bile almıtbr. 
Bununla beraber böyle feci nk'a· 

)ara her gün teaadftf edilmHI bu 
lıakikntin bilinmemesinden ileri gel• 
mektedir. Bilhnasa kOçük çocuklar 
kırlarda oynarken bir arı toplulutuna 
rastgelince bir ıopa ile bunları daA"ıt
maktan zevk alırlar ve feci neticelere 
maruz bulunurlar. 

Bazan arılann eline dOşen bir 
feyimizl kurtarmak için biır: de b()yle 
kilçftk bir çocuk mevkiine dOteri:r: n 

ayni aklbetle kartılE,ırız. 
Bir de tatlı Ye usareli yemitler 

yerken bu tehlike ile kartılaşmak 
k bildir. Anlar bazan meyvaların içine 
girmlı bulunurlar böyle bir meyvııyı 
dalgınlıkla ııırmak Ye arıyı yutmıya 

kalkmak bu hayvana zorla botazını 
sokturmak diımektfs. Bu iki halden 
baıka arılar katiyen ıokmazlar. 

Bu hususta derin tetkikler 7apmıt 
olan Fransa Dlemuından bir zat 
diyor ki: 
-Ar1lar ye eıek arıları dokunulma
dıkça insanı ıokınazlar. Bunların en 
büyiık kusuru çok teklifsiz olmaları

dır. Açık bulduklan bir pencereden 
hemen danet.i:r:ce evinize girmekten 
çekinmezler. 

Arılar teklifsiz oldukları kadar 
meraklı hayvanlerdır: Eıyadan efyaya 
konarak herıeyi teftif etmek. görmek 
anlamak i.terler. Uılu, uı1u, keyifli 
1eııler çıkararak dolatırlar ve aiyaret
leri bltinc:e ıiii aellmlayıp giderler. 

Bazan etya aruuıda aizi de ziya
ret etmek kibarlıtını göaterfrler. 
S"ılnle hakiki bir tema.ta bulunduk• 
tan ıonra hiç bir zarar Yermeden 
uz.Aklatırlar. Şize bu ıuretle yakla9an 
bir dosttur. Fakat kovmafa kalkmak 
veya c;nına kaıdetmek oou kudurtur 
iğnesini ç:kanr ve amansıa bir dftf
man gibi kıyu ya hücum eder. An
ları kızdırmanıata çalıtınızl,, 

Blll01) bu hakikatlere rafınen 

hiddetine maA"llıp olarak bir arı kız
dırıp İğnesine maruı kahQdıj'ı zaman 
hemen tedaviye baılamak ifin veha· 
mefni kolayca bertaraf ettirebilir. 
Bunun için gayet basit tetbirlerle 
bunun önüne geçmek kabildir. 

Is rıln.n yeri kat'iyyen kaş mayınız. 
Yak lmıf temiz bir iğne Ue yavaıça 

nrımn l:ırakt:ğı iğneyi çıkarmalı ve 
or.ıy hemen ko'onya veya amonyak 
veynhut tıı sirke sürme1 idir. Sotuk ve 
l ze ıu il.! ;yıkay p tuzlu bir mOstafı.. 

l 3 .. J 
artının skele mak V sfı Yavaş 

Yavaş Kaybolmaktadır 
Bartın {Huıust) 

- Bartm, çnrş•aı, 
pazan, evleri ve 
h lkının içtlmat 
1eıvi} esi itibarJle 
ileri ıehirlerimiz· 
don biridir. Ya
rım asır içinde 
büyUk bir inkiıaf 
göıteren bu kaza 
da maarif faali· 
yeti çok ileridir 
merkezde dört 
ilkmektep vardır. 
Bundan başka 
bir de ikmal 
mektebi vardır. 
ikmal mektebi-

nin levazımı derai-
yesi pek mUkem- Altın deresi denilen Bartın deresinin ağz:ı 
meldir bu mektep yeniden yapıl- rumdur. Bu köylu iktisadi buh-
mıştır. Mektebin halihazırda (120) rana rafmen ıJneılnde bir tane 
talebesi vardır. Mektebe Zafran- değil on tane elektrik fabrikası 

boludan da birçok gençler devam yaptırabilecek zenginler taiıyan bu 
etmektedir. MUdUrU Veli oğlu şirin memleketin elektrikten mah-
lhsan beydir. rum kalışı hayret edilecek bir 

Bartın kaymakamı Nazım bey hadi&ıedir.Bartmda belediye varldab 
çalışkan bir idare aclamıdır.. son yıllarda kısmen azalmıştır. 
Bilhassa köy yollarile köy mek- Buna rağmen belediyenin çalışma 
teplerine pek fazla ehemmiyet vaziyeti fena değildir. Belediyenin 
vermektedir. Bir )'ıl içinde Nazım bir mezbahası da vardır. 
bey biri yatı mektebi olmak Gençler birliği namı altında 
üzere köylerde eskilerine ilaveten ve İbrahiın Cemal Beyin riyaae-
( 18) mektep yaptırmışhr. Kayma- tinde toplanan gençler, birliklerini 
kamın irpdı ve köylUnün gayre- Halkevi açılınciya kadar Halkev• 
tile vücuda gelen bu irfan yuva· leri teıkilAtına g~re muhtelif şu-
lan iıtikbalin mefkureci köyllle- belere ayırmıılardır. 
rini haz.ırlıyacaktır. Umumi buhranlar Bartında 

Bartında bir de ainema vardır. ihracat emtiası Uzerinde ehemmi· 
Fakat kaaaba elektrikten mah- yetli tesirler yapmış, bfJhasaa 

Bartın keresteci· 
llği adeta sönmUş 
bir vaziyete gel· 

mittir. Yumurta da 
para etmiyor. 
Kazanın bugUnkU 
iktısadl vaziyetini 
kurtaran miln· 
hasıran lakele 
oluıudur, fak at 
Bartının bu vaı• 

fı da yavaı yavq 
kaybolmaktadır. 

ÇUnkU, Zaf
ranbolu yolcula· 
rı, Barlın yolunu 
bırakmışlar fil .. 

yoı timendif er yo

lunu Bartına ter· 
cih etmişlerdir. 

Bugtın Bartın için en büyük 
kazanç membaı olsa olıa ,. Bartın 
dereııi albn dereiİ,, denilen dere
nin cıvarındaki boı araziden latl· 
fade etmektir ..• 

Bartmda ince oğullarından 
merhum Hasnn Beyin mahtumu 
bütUn hemşerilerine bir numune 
olabilecek olan güzel bir bahçe 
yapmıştır. Mazot motörile derenin 
suyunu havuza alan bu zat vaktile 
münhasıran mısır ekilen tarlayı 
bugUn emsalsiz bir sebze bahçesi 
haline getirmit ve kaza haricine 
de mal çıkarmiya batlamıştır. 

Bartın deresi kenarında bu 
birkaç yıl zarfında bir.kaç tane de 
tuğla harmanı açılmışbr. Ufaktan 
işe başlayan bu mlleılieselerin her 
gllnkU inkitafı Bartınlılar için gU· • 
zel bir örnektir. 

M. Eaver 

Hereke \ Diyarıbekir Halkevinin Yardımları 
imar Sahasında Hergün 

inkişaf Ediyor 
Her eke ( Husuıi) - latan bul

dao lzmite kadar olan hat boyun
da şirinliği ve güzelliği herkesin 
hoıuna giden Hereke aynı zaman· 
da canlı bir aan'at kaynağıdır. 
Türkiyenin en güzel YUnlU ve 
ipekli kumaılarını dokuyan Here· 
ke Fabrikaıım bilmeyen kimse 
yoktur. Fabrika Mndnru Reıat 
Bey fabrikada çalııan memur ve 
ameleden başka bütün Herekeli· 
lerin her türlü medeni ihtiyaçlarını 
temin etmek için elinden geldiği 
kadar çalıımaktadır. Bu Hyede 
tirin Hereke pek yakmda asri 

bir kaaaba halini alacakbr. Reşat 
Beyin ilk lı olarak gençlerin 

spor ihtiyaçlarım kartılamak ilıere 
idman yurduoa bir saha temin 

etmiıtir. Kııın uzun gecelerini 
zevkli geçirmek için bu hafta 

içinde de Herekeyl aesll sinemaya 
kavuşturmuıtur. Memurin ve amele 

apartımanları bu ay içinde bitmit 
bulunacaktır. Blltnn bunlarla be-

raber Herekede maarif bayatı 
çok: canlıdır. Mevcut ilk mektebe 
yUzU mUtecaviz talebe devam 
etmektedir. .............................................................. 
ıaratl• ıılatmak çok iyi ı•liyor. Bu 
illçların en iyiılnin hazırlanma for• 
millil tudur ı 
Mai mukattar 
Klfuri ruhu 
Tuz 
Mayi amo•yalı 

Bu ilaç diter 
rına da iyi gelir. 

950 ıram 

10 " 
60 " 
60 ,, 

b8ceklerin ıaırmala-

Şayet iliç hazır detl11e tuzlu au 
ile ovmak o da yoku tükGrük allr
mek hiçbir ıey ya,mamaktan fay
daluiır. 

Dlyarıbekirde giydirilen kimResiz mektep talebeleri 
Diyanbekir, (Hu.aust) - Halkevi iç.timat yardım şubesi her ıene 

olduğu gibi bu sent9 de ilkmektep talebelerine elbise, fotin, kasket 
vermittir. Kııın da dul kadınlara ve fakir ailelere odun ve kömür 
dağıtılacaktır. Bunun için ıimdiden hazırlıklara baılanılmıştır. 

lzmitte 
Vali Vekili Şerefine Bir 

Ziyafet Verildi 
lzmit (Husuıi) - Vali vekili 

Haaan Faik Bey şerefine Halkevl 
tarafından Fırka aalonunda bir 
ılyaf"t verilmiıtir. Bu ziyafet es
nasında Halkevinin kı.ılık faaliyet 
programı da tanxim edilmiştir. 
Bu sene ey faaliyeti meyanında 
dağcılık ve avcılık sporları da 
Yardır. 

Aydında 
Zeytinciler Bir Kooperatif 

Kuruyorlar 
Aydın, 15 ( A.A) - Zeytin 

mUatahsillerl ve fabrikatörler 
Halkavi ıaloounda toplanarak 
zeytin istihıal ve aabş kooperatifi 
namı ile bir kooperatif teıklline 
karar verdiler. Aralarından seç• 
tikleri bir heyet kooperatifin esas 
mukavelenamesini hazırlamak U:ıe
re işe batlamışlardır. 

Evkaf İdaresi 
Aydında Büyük Bir Hal 

Yaptırıyor 
Aydan, 15 (A. A.) - Aydın 

belediye kurultayı yarın aon top
lantıııoı yaparak Teıriniaanl deY
reaine nihayet verecektir, 

Kurultay bu devre toplantı· 
ıında belediyenin Ye kent halkının 
mUıterek ve medeni ihtiyaçlarını 
tatmin edecek faydalı kararlar 
nrmiıtir. Ezcümle hayYan paza· 
rının ve belediye ahırlarının kent 
dışına kaldırılması için Yerilen 
karar ıevinçle karıılanmışbr. Ev· 
kaf idaresi sebzeciler ve kasaplar 
için Aydında sıhhi ve fenni tec
hlzatı havi modern bir bal yaptı· 
racatır. Bu it için belediye kurul
tayına müracaatta bulunan evkaf 
idnresine muvafakat cevabı veril· 
mittir. 
Ziraat Müsteşarı Konyadan 

Ayrıldı 
Konya, t 5 ( A.A ) - T etki· 

katını ikmal eden Ziraat Müsteşarı 
Ahf Bey tehrimizden aynlmııtır. 

1 -1 
biga 
Köylerinde 
Son Posta 

Biga, ( Hususi ) - Göktepe 
köyU merkeze bağlı kırk senelik 
bir muhacir köylldllr. 

YUz haneli olan bu köyUn 
arazisi verimli iae de mer'ası dar• 
dır. Köy halkı, hububatın envamı 
yetiştirirler. 

Yalını suları kıt ve kuyuları 
acıdır. Hayası güzeldir. isminin 
" Göktepe ,, olmasına rağmen 
köyUn yeri dUz ovadır Ye bakım• 
aız olduğu için kıtın sokaklar'( 
pek çamurdur. 

Köyün baltalığı olmadığı için 
halk yakacağını dışarıdan temin 
etmektedir. 

Köyde her ne kadar mektep 
yoksa da yeni yazı çıktığı zaman 
seyyar muallimlerden halkm çoğu 
okuma yazma öğrenmiıU.r. Tavuk 
vetiıtirmek için meraları mllıait 
olduğundan her ev 1enode 40..50 
tayuk aatar. 

Bu mllo&1ebetle bu köyde 
birkaç tane de tavuk tüccarı 

vardır. Bunlar, fstanbul ile temas• 
lanm muhafaza ederler ve halka 
hediye olarak lstanbul gazetele• 
rioden getirirler. Okuma odaları 
muntnzamdır. Misafirlere gUzel 
bnkarlar ve ikramı severler. 

Akar suları olrr::ıdığı için seb• 
ze ve meyva bahçeleri yoktur. 
Köylln birkaç bakkalı ve pefii. 
kArı varia da kahYehanesi yoktur. 
Gençleri içki ve kumar nedir 
bilmezler. 

Kendileri pek fakirane yaşa· 
dıkları halde evlenmeleri biraz 
masrafhcadır. Ea fakir bir deli• 
kanb bile yliz elli lirayı cebine 
koymayınca evlenemez. 

Kadınlarında kaç göç fazla 
olduğundan bir ~delikanlı, bir genç 
kızla teklif siz görüşemez. Biribir· 
lerlnl göremiyen gençlerde sevtı· 
mek adeti yoktur. Onun için bu 
köyde kız kaçırma vukuatı dahi 
ititilmez. 

Vakti gelenler tarafeynin rıza• 
aile evlenirler ve bu suretle ken• 
dilerine yuva kurarak mes'ut 
yaıarlar. 

Zonguldak 
Sevinç içinde 

H. ). 

Demir Sanayii Kömür Ha· 
zineleri içinde Kuruluyor 

Zonguldak, 15 (A.A)- Demir 
aaoayiinin memlekette kurulacağı 
haberi halkı bir bayram .sevinci 
içinde bırakmııtır. Halk cümhu
riyetln sanayi programının en 
esaaalı kısmını tetkil eden demir 
ve kimya sanayiinin kömllr ha~i
nelerinin içinde kurulmasını mem• 
leketin refah ve saadetine doğru 
ablmıt en hayırlı adımlardr n biri 
ve Türk sanayi programının 
parlak muvaffakiyetlerinde. ad
detmektedir. Memlekette sevinç 
çok geniş ve tllmullüdür. 

Aydın Halkevinde Konfer :tns 
Aydın, 15 ( A.A ) - H .• kevi 

aalonunda doktor Sülcyma • Bey 
tarafından kısırlık ve s~beplcri 
etrafında değerli b'.r konfera 'S 

verilmiştir. Konferansta kahıba· 
lık bir dinleyici kütlesi vardı. 

Bahkesirde Vilayet Konağı 
Balıkesir (Hususi) - Burada 

yeni bir vllAyet konağı inşssı 
taıavYur edilmektedir. Dahiliye 
Vekaletinin bu işe yardım edeceği 
umulmaktadır. Vail Salim c.ey 
gerek bu lı ve gerek diğer mt · .. 
efelerle meşgul olmak Uzere An· 
karaya gitmiştir. 



[ Siyaset Alemi ) 

lktısadi 
Aksaklık 
Devamda 

Biliyorus ki, daaya pk atlzmia lıir 
lktıaacff bularaa i~incledlr. Ealü ikt aatli 
matem .. onlap çözlld& Sadece •er
•aye ilküdae clayanaa Hld •İstem 
busrün caD çekitll' nzıyettedir. Fakat 
..,.maye ıri.temindea lra et alan 
•ki lktıut ka esi yıkıllllc& yerine 
nuıl ltir mDeHeae ıreçec:ektir? itte 
bunu kimae keatiremiyor. 

istihsal n lstiblik arasındaki aıırı 
_.•az....ıdlk .linki iktıHt •fateml· 
.. aıa.- Hbep elmuıtur. Serma,.,i ,.._.tmelc n fazla kuaaç 
.W. et.ek için ~ritilen l•tlhsal faa
&,.ti aetke91ade yDırlerce yeni faltrika 
k.,.J.._ Fakat bu~n o fabrikalann 
Ye dalaa eelıdlerlain bile ocakları .an
....ıdt, bpıları kapatıldı. ÇlnkO 
•Gfteriaislik Hrmaye Hhiplerioi 
lnrnaltb, yapılacak baıka bir İf, alı• 
9acak kurtarıcı bir tedbir bulamadı· 
lar. Yalnız muvakkat tedbir olmak 
IHre hudutlara rilmrClk dunrları 

çekildi. itlaalit yaaaldan konuldu ve 
taka. uıulQ ibclaa edildi. Fakat tlecti
pmiz sibl bunlar aellp ~ tMWr
lerdu. A•ıl meHle yıJalmlaa JWlae 
JlnlaJni kurıaaktll' ki ..... ltltla 
dlnya lktıaatç larını ~n 
meıelede badlll'. 

ŞOphe.ıa ld yeni ik.._. ....__._ 
de de sermaye bi7Gk nl .,..J'llCM• 
'1r. Fakat ••rmayeain llltisu UJ .. • 
dıran kudretini tadil H tahfif edeeek 
baıka bir THıtaya da mllbim bir 
meYld Hrll111ek l.__ •• uruetini 
•ıtta lktıaatçılM tulim ediyorlar. 
Ediyorlar ..... bunu •• ç .. it bir 
bYYet ...... Jbım.eldifiM bJ, tlrll 
.. Rinai7orlar. 

Muaf bir Fraa.. lktı•~·-
•ire, baslakG Uıbucll Hı.rm. 7 .. 1 
lktıaat ....._, Ylımalall ,. • ..,. 
~ kadar .... sldeeektlr. 
al •MpJedir ki zaman nm•n buhra-
11111 ıona erdiğine dair ıaylenen aöz
lwi ıneY1imaiz saymak, yalmı bir 
tellkkl HJllamaz. - Jf-

lngi/terede 
Sefalet Mi 7 

Loadra. 14 ( A.A ) - ltstaılld• 
Gal'iD lluı auatakaları1ada Mfalet 
lılklm •lrmektedlr. Hlkümet bu 
mıntakalardaki nzlyetra lzaleaJ fçla 
htldkata baılamıthr. 

MeMle din An111 lramanmtcla 
11ıun mGzakerelere aebep olmaıtur. 

No.69 
ıe- ıı -w 

Bileklerini kolonya He oğdular. I 
Burnuna mellaa, kekik auy11 kok· 
lattılar. 

Açılc:la. 
Fakat HAi& aizıma yanuadan 

ldSptUder •zı7or, diflerim ara-
11Ddan: 

- Aeifte kan, maka kan. 
Diye Wr ıeyl• •ırllclamyordu. 
T.-ka. .. .ı,m a•laaıfh. 
Anneal açılmadm •lllmm 

Nlhadı maklafbnnak lhımch. 
Ona laamea (Leyll) mn Medaclakl 
eW.i tarif attL DeUkaalı yarı 
il.im, J'M'I .-.kınlak içiade evclea 
pkb. 

la ba411• Kacbköylacle flln
t.rce çalkmdı. l:laibe H ....... 
kendine ıelclikten IOUll artık 
blltOn bayraklarını kutanda Ye •Y 

ev, ıokak aokak. mahaDe mahalle. 
••t Mmt, ahbap ve akraba, ta• 
nıdıiı kim vana dol .. aap ve 
aptal, ._...... otlunaa o Leyli 
qfftesl lpekB halılara, •rmab 
ACcadelere boğdujanu, o 111ka 
imla an .. olacak bunak kacluua 
evlldım aoyup IOYaDA çeYirdBde
ılnl ulatmaja bqlada. 

B&BiC:I TILIB rLA 
lngilterenin 
Esas Düşmanı 
Kimmış? 

Lenr~ ıs - HuJ,fye nU111 Avam 
Kamarasında bir suale cevap .olarak 
demittir ki : 

"- M. Baldvin hududumuıua Ren 
luyılarmda oldupn •Öylediti zaman 
Avrupada lnpltwealn muhakkak bir 
anannf dit••• mevcut oldupau 
•öylemek i8temifti. M. Baldwie .,.__ 
bardtmaa ta,,....._inln JllpacaMut 
hlcwnlanm ........ n ılddetl i olma• 
larıada J.Ae.a .. rkealeriain yakınlık 
n uzaklıtuun s•lt aik7uta rol 
oyHdıt iM dlthiJwa. .... 
merkezi 11• kadar Hdt .ı-.a 
keadi tayyanleriaisia 411111&• 
nıa yollar•• b .. eleri okadar pil e 
ihtimal i~ia• per. 

Rapor Hızır 
Pariateld Kanh Hidiıenln 

Tahkikatı Bitli 
Pam, ıs (A.A.) - Geçea 6 Şa•t 

ta Puiate vlllmbalaG •• bis çok kim• 
Hlerlo lSlilmıle aeticelenea kaalı lla· 
diHyİ tetkik eden komi•yon raporunu 
hazırlamıftır. Raporda 6 Şubatta 
CumhviJet tehlikede klanchıtv Ye 
mebuaaa aeelmain ilıtildtJı.in tehdit 
eclümiı eldut- Wlclirihaeld9dtr. 

Yeni Bir Petrol Kuıuu 
Baka, 16 - GDalik nrinü 1500 

tondan f aıla olan JIDI bir petrol 
kuyu.u açılmııtır. Dui.nlitl 1400 
metredir. 
SllMI Ticaretinin KontrolU 

MUmlrBn Olecelr Mı? 
Londra, 15 (A.A.) - s·tab ticari• 

tinin lroatrol altın• ahaması lfi fçin 
A'Yrupa d .. letleri nezdlade Am6rika 
aa•ıaa teklifler yap••J• memar 
tdilea M. Huı Vllaoa Romaya laare• 
ket etmiotir. 

Uzak Şarkta 
Japonların Yine MızıkçıLk 

Y aptıfı Söyleniyor 
Kabaro•.alr, 15 (A.A.) - Harbinden 

alın• hat.erlere gllre, Japon kuma•· 
tlanllfnmlt Çla Şark fiıaeadiferiae 
kut• banketleri cl.... elm•ktedir. 
Şimeadifu mlWlrtl M. llıull bu laa• 
.aıta idare aecli•fu JUİ teblitatta 
l>ulunmuıtur. 

......... Cahlt 

8a hala dav.. UYalJt l.ayliyl 
Wr daha Udiye a&aclermemeel 
lçia Reıitle JalYartacak kadar 
uadt, kapadı. çalkanclı. 

Ralılan tan ftlisl• glW bava• 
ya dikilm g~ iaıanlann yap· 
malr içia <hlyduldan htnlı, seTin~l 
analar lıayatm acı, ıert fırbna· 
larUe çspqtıkça yayq yavaı 
yıpraaır, ezilir, klıerler. 

Leyli da mektepten ilk çıktılı 
ıtlnlerde duydujıı o copun ya• 
ıamak arzu1111Wn yayq 1avaı 
lanlchjuu lli ... diyord.a. 

Herıtn taze bir yaı-ak aça 
çiçekler ... .ım1a1 doya doya ya
pyamadu hayatm mlluıetleri, 
aalan Y• arka arkaya ,.ıen kalp 
apıluı om1 kbtlrmlftl. 

R.pt aacalı daha lleıial elma· 
clıiı için tidemedlil nak hlr 
memleket k6 ... de kalauıb. 

Çiftlik İIİ De &Jdllrea, ile iyi 
edu uılll bir haatabk P,1 ba
Jal. llmit baUIMfe dijilmlealp 
kalnfb. 

Huibe H. bv anaim ı ..... 
lann rababm kaçaru, ahrlliaeJr, 
tabtala..u-. pire makwkel ha..-

Amerika Ordusu için 
Milyonlar Harcanıyor 

lngilterede Mecburi Askerlik ihdası 
Bir Teşebbüs 

Yapıldı 

için 

İngiliz orduaundaa iki talim görWıütü 
Vaıinl'ton, 15 ,A.A.) - .f\merikan uki tnyyareleri detiıtirmek içindir. 

.:ealihatının modernleflirilmeai hakkın• Yeni inıaatla Amerikan skeri ta17a• 
da Yerilen malumata nazaran, askeri rea n·n yekann 24001 bul caktır. 
hava ldareai. bltçeye konulmak Ozere lnglfterede Bir Te'91>bU• 
8GO tanarenın inpaaaa ait bw proı- Londra, 15 tA.A.) _ De,U Henld 
ram nrmlt •e dania ldareai de 11i.- gueteaine l'lre, ... mi .kina UrW,e 
belen kilçllk yenl bir kabili sewk rel•lnia riyaaetiade bir l~tlmada ıu 
balonu lnıaaını ta.avvur ettiğini bil· t •-•:f lm t 
dir•iftw. eAM 7apı ıı ır: 

Bu prorram kabul edUditi takdir· Büyük Britanyada lıltnn sençluin 
de, Amerika ordusu modftn ve en askeri bir talime tabi tutulmaaı için 
kuvvetli bir ordu olacaktır. 30 kadar amiral ve jeneral •ir beyan-

Diğer cihetten ötrenilditine 11are, name imza edeceklerclir. Bu meebari 
Harbi7e Naıareti ordunun makıne Hkerlik laizmeti Mkia ay ~inde 18 
itlerinin mo unleıtirilmeai i~m 20 den 35 yaı:na kadar bltila •ee•çlere 
mUyon dolar n M•a mlclafaasını tatblk edilecek.tir. Bunlara hlkUmet 
JeDİ le•aaı•la teehia içıa ele 21 mil- tuaftAdan temin edile.cek iqe ve 
~Oll ...... lmti7Hektlar. nlre •aaaflanadua baıka pde bir 

Pr._.ma dabll ta,,_..ıe ... 509 1 fili• Yerileceldir. 

Arnavutlukta 
Yunan Tebaası Muallimler Derı Okutamıyacak 
Tıran, 15 ( A. A. ) - Bir teblite olmuftur. Hilttmet, Yunan alralliyet 

rBre, husHI mekteplerin cJeyJetlefti- aelııtepleriatle, Yunsaiatanlia iyi taı.-
rltm•• kararının tatblklae sreçlbneai MI ıönatıı Ama.ut tabeua mu.W•· 
herin• v..- ak...,.et mekteple- 1er tarah-.. -. nrllmal.i karar 
rillln , ........ da M•• Juraaplılrlar altına alınııtır. 

rat gibi ona 11 rmakta, sokmakta 
tleftlD ediyordu- . 

Ge8' kız kea.ti.a.t ea rahat 
bulduğu cuma sfinleri yatajıada 
&ğley• kadar vapura yetiımek 
kaygusundao uzak yatarken hep 
bunları dütünllyordu. 

Bu cama plerbal artık lpfe 
çekmiy• bqlam11h. 

Y aruluyortlu. 
Bankada iti artblı için ak· 

ıamlan geç vakite kadar, kapı• 
lan kapabp çahfayorlardt. 

Bua karp çok paı-a alıyordu. 
Fakat iki arbdat ı•ç vakitlere 
kadar çalıt•••• ıztırabını da 
..... ,.ı ..... 

(Ayten) için bab&11 bııka 
teY dDtilnmuttL 

Onu naa1 dairelerdea birine 
almak ı.tfyordu. Fakat genç im 
banlmya o kadar ahımıştı ki da· 
ita Bir teklifte t.yan etti. 

Oaaıaı bankada arbk yerlerine 
ye•flerl konaanyacak kadar pir 
mli blrlef1Ditlerd1 

iki lll'lradaı dalma yannıa 
kanmlığaaclu bir ~ b.Jdiyerek 
bu makln•leflllif hayab ıllrllk.
lemekte dewam ediyorlardı. 

Siaemaya. eil•nceye ıltmek 
lçiD bUe vakit bulamıyorlarcll. 

Haftaım ima tatil ınnleri 
acak pralan rilcutlerinl dlnlea
dlrmelde ıeçlyordu. 

Y aJDD mualarıa &det ola• 
rıfbap. paWly•. bayram tatBlul 

onlara biraz nefea aldınyordu. 

* Her bahar bir taze hava ıf bi 
ciğerlerimizi yıkar ve ber kıt 
zifir gibi içimizin zehirlni d6ker. 
V • bir nefea ıfbi biribiriol takip 
eden bu mevsimler bayatumzdan 
birkaç yaprak çalarak ıeçip 
giderler. 

Leyll b6yle mevslmlerİD dal· 
galarıle yavaı yavaı af1ndığmı 
hiuediyordu. 

A,k, gençlik arzulan, il1l aev
gf lerfn duyurduğu tat!ı nrpermeler, 
g6nt\I buhranları, btıUln bunlar 
k6klerlnl saklamakla beraber ilk 
körpeliğini, Dk kokularını kaybe
diyorlardı. 

MlihDrdar bahçelinde Retldl 
inandırdığı yarının saadeti uza· 
dıkça kendi de tüphelere dlişftyor 
yolunu bekledlii iyi tesadOfler 
onu akal hidiaelerle karplaıtırı· 
yordu. 

Şimdi kendisinden fazla Refide 
aeıyorda. 

ilk zamanlar o h• .. yi ık• 
almqb. 

Ve nihayet enunla beraber 
lzmire, Elizize. Diyarıbekir ve 
Hakiriye kadar aidecektl. ve 
belki de meıut olacakb. 

Delikaalı timdi omuzlannda 
tqıdığı y6zba11 yıldızlarile yur
dua bu uzak köpıiDde taliin 
kendini ı•llp bulmasını beldi
yorclD. 

( Gönül lıleri J 
Okuyucularıma 
Cevaplarım.. 

Kadirga Şefika Hanıma: 
Dllnyada itiraz edilmiyecek 

mukavele yoktur. Ba itirazın 
tutturulup tutturulmaması ayn bir 
meaeledir, imanı aylarca, bazı 
ahvalde de senelerce uğraştır
ma11 mukaveleoia temin edeceği 
faydada• beklonhk ıetirmeye 
kifidir. MDbftleye bailaDmlf 
metl'esia, idi bir hizmetçiden 
farla yoktur. M.byeJenin temla 
edecetl fayda ha1atmda erkeğill, 
Yefatıada nriıbı illin dudaldlr 
nndan çıkacak kelı..eye babr • 
itimat Hilemu. Mllnaaebetinizl 
kanunileıtirmeye bakınız! 

• Ahmet Bedri Beye: 
Vicdanınıza kalmıt bir meıele

dir, •• lehte, ne de aleyhte fikir 
beyan edemem. Yeırine tani
yem harekete ıeçmeden evvel 
uzun uzudıya dOfinmek lllzumudur .. 

Şaziye Şema Huımas 

Evveli nlklhınızı yaptırınız, 

bunun lçla mun baylu maaraf 
edilecek delildir. -~z.aml beı lira 
kilidir. Beyannameleriaizl askıya 
aahrtbktan sonra bir Nbah ya• 
nmızda iki şahitle Belediye dal· 
reaine uiraraımz. Eier aırada 
başkanı yokaa azamt on dakika· 
da biter. Hazırlanmayı sonraya 
bırakınız, düıllndUğllnllz para ne 
sama• teplaDB'M o zaman yapar-
11mz, fakat INallsettlğiniz vaziyette 
nlkihı ıeclktirmek doğru dejildir. 

• Ş. H. B. HaDUDaı 
Guete allt11Duda anlatmak 

mllmkUn değil. adresinizi veriniz, 
huaual mektup ıönderelim. 

HANWTEYZB 

K8rnllr Rekabeti 
Vareon, ıs (A.A.) - lnrfliz W. 

miri ile Lelh•taa klMrl araaıtttla 

lakaacliaavya "Akdenb plyualarıa• 
dakl rekabet o tlwec~JI balmuftu ld 
Hd memleket ailaayet mlbakwey• 
piımetı meclaur kalmıfludıı. 

Bu bu•usta Londrada b•ılanu 
mlaakerata timdi Vuton• denm 
e4ilmelrtedW. 

B. bekleJil on da, Ll,tayı 
da oldaldan ,_da bpla balta 
ginHmJf ormaalarcla b.dl k .... 
di.. Jeıtit- •• el detmeclea, 
..ıea depede. Ml&.nncla ~ 
ylp dlkllea dat yemlflm gibi 
lçla içla lntruhlJor, 8latllrlyordu. 

Gurbet, yalnızlık. hayata 
kanık.sanlık iklal de ayrı ayn 
g6rllnmez bir kurt gibi kemirip 
duruyordu. 

Reıidin mektuplara arbk kliıe 
haline gelmeye bqlamıfb. Hep 
• acılar, o tfkiyetler. 

Ve Leyli da arbk •• kırıl· 
iDii ıörtbıen lmitl.u.l tuellye
cek kudreti kendinde premi· 
yorda. 

C.ma sabahlar• erk111 uyaa
dınlmak ~ .-..ıan yata• 
jında ıen ...,. uaacbiı samu-
lar iMi ı.- ......... ,. 6-rlnln 
,.,, ..... JDıekllyor. ..... ,evirip 
ICaJlfcl•fm• dofra ••nan bot
..klara bakbkça Refitle aralann· 
41aki dai tepelerini ölçerek mıe
ufe&eria verdiji bafyet.le ıözlerinl 
kapıyordu. 

Bu ura daibn', ba enpa 
ufaklar er aeç qıla~ilirdi. Fakat 
arafannda ayle engeller ftPdı ld 
mlan yenebilmek için yine teaa
tlllflerin artık mucize gibi gllç)e
fell lderlni bulmak lizımdı. 

(Ark.uı var) 



Dünya fladiseleri Miisahabe Tarihi 

Yemin Ediyorum: lngilterede 
lngiliz Malı 
Siyaseti 

ı O, Benim Toprağımda Değil 
Ingilterede yabancı eıyısma 

karşı, denilebilir 
Bunu, çocuk- ki amansız bir 

lar hile harp açılmıştır. Bir 
giidügor aene kadar evvel 

başlayan bu mücadele, elan ve 
bütün şiddetile devam etmekte· 
dir. Gazetelerde, duvarlarda, vel· 
hasıl her yerde ''lngiliz mala al,, 1 

manasma gelen By Britiıh cUm· 
lesi yazılıdır. 

Hemen hiç bir İngiliz kadını, 
hiç bir mağazadan ecnebi malı 
almaz. O alacak olsa, yamndakl 
çocuğu sorar : 

- Anne, aldığın ıey Inıillı 
malı mı dır? 

GörU'.Uyor ki yerli malının 
revacı için lngilizler öy!e l!Iİste· 

matik bir propaganda tertip et• 
mitlerdir ki, bü} ükler töyle dur· 
aun, kUçilkler bile bu propa· 
gandanın tesirine kendilerini kap
tırmışlardır. ÇUnkll lngiliz bu işe 
mektepten ba~!amı4tır. Fakat in· 
giliz fabrikaları da, onun emnlyd 
ve itimadını boıa çıkarını~ acak 
surette çalışmıılar ve çalıımakta· 
dırlar. .. 

BUyUk harpten bakiye kalan 

B , k A 1 bliyUk, fakat tahıl 
ır as erı davalardan biri de 

dava geçen glin Fran· 
sada görülmüştür. Bu davayı açan, 
ordudan tardedilmiş, beş sene 
hapiı yatmıı ihtiyar bir Fransız 
kaymakamıdır. Bu adamın iımi 
Kontodur. Kaymakam Konto harp 
içinde (356) mcı piyade alayına 
kumanda ediyordu. Alman ordu· 
lan Verdöne kartı hücum ederken 
KaymRkam Konto da kumanda 
ettiği alayla 304 rakımlı tepenin 
mUdafaasına memurdu. Fakat izin 
alarak iki ıaat kadar cephe ge· 
riıine gitmiıti. Alman taarruzu 
baılayınca kıtaıına iltihak ede· 
memiı, bu iltihak edemeylıi iki 
Hat kadar sürmüı; kıta kuman· 
dam jeneral bu gaybubeti bir 
neYl firar telakki ederek kayma• 
kamı divamharbe vermiı, oraaı da 
hem tardetmlf, hem de beı aene 
hapae mahkum etmiı. Fakat ha· 
pis cezasını tecil etmiı, uzun 
seneler mahrumiyet içinde ve pe· 
ri§an bir ıurette davasını güden 
bu il ı·yar asker, timdi, Fransız 
askeri temyiz mahkemesi buzu• 
runda da VHIDl kazanmış ve o 
zamanki divanıharp kararmının 
pek acele verildiği beyanile eskl 
karar nakzedilmiştir. Şimdi, bu 
ihtiyar asker hem tekalidiyeıini 
alacak, hem de eski birikmiş ma• 
aı!arım ele geçire bi:ecektir. 

·······················~···.,··· .. ·························•· .. 
SOD Posta 

iLAN FlATLARI 

ı _ Ga~ete11ln eıaı ga~ııils 

6ir ıiitunuıa ikl tolırı bir 
(«1ntim) sayılır. 

2- SagJaaıne glJre bir .anti• 
min ilô11 /iah ıutalardır: 

sayfa sayfa sayfa eayf a Di€5er Sosa 
ı 2 5 • . S yer)er sayfa 

400 250 200 100 ·ı-.o-~-a-o~j 
Kış. Krş. I<rş. Krş. Krş. Kro. · 

3-"Bir ,antimde vaHli 
0

(8) kelime flordcr. 
4- ince v• kalın 11a%ılar 

tutacakları ger• ıh 
ıantlmle ölçüli11'. 

Halbuki B-u Y em·in 
Yalandı 

·~. 

Erdebilli ieyh Haydarın oğlu küçük Ismailin emrim almıda bulunan toprakların 
hiçbirinde ve hiçbir köşeıinde bulunmadığına yemin ediyorum 

Eıkl devirlerde hükümdarlar kuvveti kazanmış bulunuyordu. 
söze ve hele yemine çok kıymet Erdebil, Karakoyunlular ailesi• 
verir gibi görlinUrlerdi. Verdiği nln idaresi altır:da idi. Bu ıula· 
aözU, içtiği andı bozmıyan hü· )eye mensup hükümdarlnrdan ~i-
kllmdar hemen hemen nad:rdir. hanşah, şeyh Cüneydin bir tehlıke 
Lakin onlar bu iti kitaba uydu· olduğunu ~ezdi ve şeyhin ıab 
rarak yaparlardı ve sonunda söz• olmak için harekete geçmeılnden 
!erini tutmuı gibi davranırlardı. evvel kendisi kahir bir teşebbüste 
Yalnız Prusya Kıralı Büyük Fre· bulunmak iı:ıtedi, baz askeri ted· 
drik, verdiği sözü icabında ayak birler a!dı. Cüneyt, Erdebilden 

altına almakta hiç tereddüt etmezdi kaçta, Akkoyunlular hükümdarı 
ve bunu ideta ıekA eseri sayardı. Uzun Haaana iltica etti. 
Onun "en kUçUk ıiyaat bir ka• Uzun Hasan, yurdunda on 
zanç için en bliyUk sözünü çii· binlerce taraftarı bulunan bu 
nemeyen hükümdar eıektlr,, de- adama glll~r. yüz gösterdi, ?atta 
diğini de tarihlerde okuyoruL kız karde~ıaı ona verdi ve Cıha_n-

F akat dediğimiz gibi eıki bü• ıah Uzerine de yürüyerek mtlhım 
kUmdarJarın hepsi bu kadar ce- galebeler kaz.andı ve ~Uneydl 
sur değildi. Onlar, ıöıden ve Erdebil tekkeaıne i~de ettı. 'k 
yeminden dlSnmek için f.'ttk gO· Şimdi Cüneyt, aıyasl entrı a· 
lhıf veyahut iğrenç ıeyler ya• lara baılamıftl, çtlnkU . manevi 
parlardı. Kendileri, ıözde ılurma• kuvvetine Uzun Hasan gıbi kud· 

• en ük F d lk ibi • ek· retli bir hükümdarın yardımını da 
mayı uy re r g F k •tı . . b · ı x düklerinden katmııtı. a at milrı erının aıma • ıerıya zarur gur k 

. birine ıöı Yerlrken veya ant içer-- geçerek Şir;an 6~6 e:~; ya~tığı ken ihtiyatlı davranırlardı, ıama• bir taar~u:ı ·, c~ ci· ~~n 
nı ye yeri ıelir.ce o ıözden ve Haaan, u ae er ney an °i u 
o eminden d6nmek için bir açık Haydarı himayealn• aldı ve bu 

Y . d ıeyh:ıadeye kızını verdi. 
kapı bırak.mıya ç~hıırlar ı. Haydar kayın pederinin aağhğı 

Bu çeııt yemınler ·ve sözler mliddefnce sessiz kaldı. Lakin onun 
içinde piyH mevzuu olacak deres• ölmesi üzeı ine Akkoyun devletin· 
cede ince diltüntılmüşleri de var• de anarıl başlayınca hemen abldı, 

· dır. Akkoyunlular hükümdarı : Şirvanı ele .ge~ir.dl. ve o UJkenin 
uğurlu Mirza oğlu Ahmet Mirza hük~~~~r ... a.ıl.e.s!~ı. ~1.n.~a.~l~r~. ~t.t~.:-
lle Geylan ıahı Şerif Ha&an ara• 
sında geçen bir yemin hadisesi 
onlardan biridir ve çok tuhaf· 
br. T ariblerde yer tutan ve tarihi 
bir ıehsiyetin vilcut bulmasını da 
temin eden o yemin aahnesinl bu 
bu mUsahabemize mevzu ittihaz 
eyledik. Ancak mevzuun iyi kav· 
ranmaaı için eneli bir tar;h par· 
çaaından bahsetmek l~ap ediyor 1 

"Ün dördü .. cU asrm başında 

Erdebil tehri büyUk bir matem 
yaıadı, bu matem Ebu ishak oğlu 
Saffeddin adlı ve çok büyük ünlü 
bir ıahsın ö!limUnden doğuyor· 
du. Erdebil ve civan enu her der· 
de deva veren bir milrıit tam· 
yorlardı, 

Saff eddinln oğlu Sadreddin 
Musa, babasının şöhretini istiamar 
etmekten geri kalmadı, boş kalan 
f Osta oturdu, keramet ta3lamakh 
devam etti. Halk ayni hürmeti ve 
r::yni bağlılığı göiteriyordu. Sad· 
reddi:ıin oğlu hoca Ali ve onun 
oğlu İbrahim de ayni yolda yU· 
rüc.lü. 

Son Posta 
\'evmt. •lyHI, H...,adi• ve Halk raaet .. i 

lı:ska ..Zabtiye, Çetalçeşme sokağı, as 
ISTANBUL . ---~ 
Gazetemizde çıkan yau 
ve resimJ~rio bütün haklare 
mahfuz ve gaıetemizo aittir. · 

1 w -· 
l . ABONE FIATLARI ; . 

.. • 3 1 
~ Sene Ay Ay Ay 

Kr. Kr. kr .. Kr - - -TORKIYE 1400 150 400 150 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone 1>edeli peşindir. Adret 
değiıtirmek as kurıi~tur. - ....... 

Celen ftlr•fc geri 11•,.llme .. 
Hlnlardan mes'uliret ahnmaa. 
Cevap için mektuplar" 10 kıuuJltık 

pul ilavesi lazımdır. 

"...- Poeta kutuauı • 41 utanbuı -, 
Telgraf : Son posta 
Telefon : 20203 ... 

1 
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Halbuki Şirvan, son zamanlarda 
· Akkoyunluların himayesini kabul 
etmişti. Bu sebeple Uzun Hasanıo 
yerine geçen oğlu Sultan Yakup 
ile Haydarın, yani enişte ile 
kayın biraderin arası açıldı. Sul· 
tan Y akup, kuvvetli blr ordu 
göndererek eniştesini kanlı bir 
harpte inhizama uğrattı ve öldürt· 
tü. Bu muh11robede Haydarın 
oğulları Yar Ali ile lsmail de ele 
geçirHmitti ve Sultan Y akubun 
emrile Isfahan zindanına atılrnııtı. 

Az bir zaman sonra · Ak ko· 
yunlulardan Rüstem Mirza, sul· 
tan Yakubu giderdi, Ak koyunlu 
tahtına geçti, bu değiıiklik aiya• 
sette yeni bir istikamet yarat· 
tığından zındanda bulunan feyh· 
zadeler serbest bırakıldı, yine 
ıeyhlikle yaşamak üzere Erde· 
bile gönderildi. 

fımail, henU.z altı yaıında idi. 
Bu sebeple Erdebil ıeyhliği Yar 
Alinin elinde lhulunuyordu, o, 
bir mUddet Rüstem Mirzaya ıa· 

dık kaldıktan sonra· ıeyhllğl ıah• 
lığa çevirmek azmile • isyan etti. 
Fakat RUstemin orduauna karıı 
mağlup ve maktul oldu. Rüstem 
Mirza, Yar Alinin kardatı lsmaill 
de öldürtmek istiyordu. Erdebil 
tekkesinin müritleri, mukaddes 
tanıdıkları bir sülalenin sönme
meıi için her fedakarlığı yaptılar, 
kUçUk lamam kaçırdılar, Geylan 
ıahı Şerif Hasanın sarayma aö
tl\rUp bıraktılar. 

Şerif Haaan Akkoyunlulara 
karşı icabında silah gibi kullan• 
mak üzere bu kUçük mülteciyi 
yanında alıkoydu. Fakat Rllıtem 
Mirzayı aidererek Ak koyunlu 
tahtına çıkmıı olan Uğurlu oğlu 
Ahmet Mirza, ErdebiJ şeyhlerinin 
kökünü kazımayı emel adindiğln• 
den Gey lln şahına elçi gönderdi, 
küçük ıeyhzadenln hudut haracına 
atılmasını istedi. Şerif Hasan Ak· 
koyunlular elçisine yalan söyledi, 
f ımailin kendi sarayında bulun· 
madığmı iddia etti. 

: ı 

İbrahlmden sonra Erdebil tek
kesinde şeyhliği deruhte eden 
Cüneyt, enikonu bir hükümdar 

Ahmet mirza, bu cevaba inan· 
madı, ikinci bir elçi yolladı, ıeyh· 
zadenin Geylan topraklarında 
bulunmadığına dair taban yemin 
etmesini teklif etti. Ahmet Mirza 
kuvvetli idi, Geylin htikfımetciği· 
ni her vakit ezebilirdi. Bu aebeple 
Şerif Haaanın kafa tutmasına 
imkan yoktu. Aynızamanda ıeyh· 
zade lsmaili yanında alıkoymak· 
tan bUyllk menfaatler umuyordu. 
Onun için Ahmet Mirza tarafın· 

dan vukubulan teklifi kabul etmek· 
ten çekinmedi. Elçiye ıu sözleri 
söyledi: 

-----.ı.-..,.v•~"-"'" ----~--...,,._-. 1 - Yarın memleketin ulema· -

g 

Resminizi Biztt Göndel'ini:z ...... 
Size Tahiatını:zı Söqligslim 

Rumlnh:i ku;tom ile gönd•rlnlı. 
Kupon diğer aa7famasdadır. 

, 

49 lıtanbu.: Yuıuf 
Efendi: Yorulma dan 
çalıtabilir. Huyuna 
gidilmezse serkeş olur. 
Çabuk müşteki vazi· 
yet alabilir. Fena mu• 
ameleye karşı muk:a. 
bele eder. Pek idareci 
değildir. Olduğu gibi 
görünür ve düıiind üğü 

"''-' ld. 'l'vk ıözlü olabilir. Suzlorinl 
e•irr,emez. 

• 47 İstanbul A. Hamdi Bev: Her-
kese kolaylıkla alışa
mıyan, kısmen çekin
gen bir ta.biati vardır. 
Göründüğü kadıır sert 
ve keskin değildir. 
Elinden iş gelir. İsler· 
ıa muvaffak olur. Hu
ımaiyetlerini pek işaa 
etmez. Muhit ve mu-
hatabın11. birdenbire 
ehemmiyet T ·rdireı.: ek httrıtktıtlörde 
bulunmaz. 

~ 

42 A .. k~ra; Hamdi Bey; Uysal 
ve ıamimi tavurludur. 
Kendini göıterecek 
gururlu ve nümayişll 

hareketlerde bulun• 
maz, sldeliği ve teva. 
zuu tercih eder. Bil• 
diği kadar ve elinden 
geldiği kadar görünü~ 
'rehlikell mevzularla. 
iotigal etmez, atakıı~ı 

•~·ııuı·~ . 

• 45 Sıvaı; Şahin Bey; İntizamı ıfl• 
ver. Tavur ve hare
ketleri derli ve top
ludur. İsraf yapmaz, 
işini, hesabını bilen 
intanlar gibi hareket 
eder. Kadın ve 10vgi 
meselelarine lakayt 
kalmak istemez. Ken
diıine ait olmıyan 

İilerle uğraomak ni
yetlııde değildir. 

• Ankara Mazhar Ef. 
( Fotoğrafının dercini lıtemlyor ) 

. Zeki ve ıokulgandır. Elindon iş gt• 
lir. Yalnız gördüğünü ve bildiğini tatbik 
etmez. Kendiliğinden de biroey ilin 
etmek iıter. Mütktlller karıııında şaıı• 
rıp kalmaz, iti oldurnıiya lehine netice• 
lendirm.iye çalışır. Bu uğurda birçok 
ytrlele baş yurur, ağsı laf yapmaeı 

itibarile de muhatabını eberiya ikna 
edebilir. 

• lıtanbul E. A. Bey. 
( R .. mlnln derclRI lıteml1or ) 

Kendiıine ehemmiyet verdirmek üzere 
muhit ve muhatabı üzerinde icap eden 
tedbir n fırsatlan kaçırmaz. Olduğun
dan fazla görünür. nümayiıi ve i.liyiıi 
ıever. Kendiıinden ehemmiyeti mah· 
ıusa ile bahsedilmeıinl iıter. Menfaat
lerinden kolaylıkla feragat etmek niye• 
tinde değildir. Küçük şeyl~!i ııür.~'tle 
büyültüp bir meıele yapa._bıhr. Muna• 
kaıa ve mücadeleden çekinmez. 

• Adana K. H. Bey. 
( Re1mlaln dercini l•tcmlyor ) 

Az konuşur. Fikirleri kuvvetli ve 
manalı olabilir. Havai şeylere kıymet 
ve ehemmiyet vermez, ciddiyeti sever, 
bir parça kendini beyenir. Menfaatlerini 
ihmal etmez. Para işinde tutuml•ı olur. 

__ ..... . .. 1110~-------·•Mıl•llol Ti~ 1 .......... ...... 

aını, &yanını ulu camiye taplaya
cağım ve orada hükllmdarınız 
hazretlerinin iıitediklerl andı re .. 
men içeceğim. 

Ve elçi yanından çıkar çıkmaz 
emir yerdL Saray bahçesindeki 
yliksek Te ıık dallı ağaçların 
ilstüne bir çadır kurdurdu, sar&• 
yında bulunan şeyhzade lsmalll 
o çadırın içine oturttu. Ert~si ıüo 
camiye gitti, büyiik bir kalaba· 
lığın ve Akkoyunlu elçiiinin önUn• 
de yemin etti: 

- Erdebilli f&yh Haydarın 
oğlu kUçUk lsmall:n emrim altmda 
bulunan toprakların hiçbir yeriinde 
ve hiç bir köşeıinde bulunmadı· 
ğına yemin ederim. 

Ceylan ~ahı Şerif Hasan, 
istenilen çocuğun toprak tizerinde 
değil, hava içinde bulunduğuna 
inanıyordu. Ağacın kökü toprakta· 
dır amma GeylAn rahı o kadaı 
sık dokuyup ince eleyemezdi! .• 

M.T 



f6 ikinci teşrin 

1 Ziraat Bilgisi ("') 
1 
Yağış 
Hesa1Jlarlnın 
Ehemmiyeti 

1-
Bntnn nebatların yc.f"Ylfında ıuyun 

ne bQyQk bır ehemmiyeti olduğunu 
bilmeyen köylil. yok gibidir. Hemen 
hepimiz bunu takdir ettltimiz içindir 
ki senenin i.irçok i'Ünlerinde gözle· 
rimiz'ı gök yüzüne çevirir, orada bir· 
takım it retler ararız. Biiiriz kl ıene 
ıonu yüzümüzü güldürecek yahut 

boynumuzu bil· i 
kecek bir netice 1\ /f 
o kara bu ufar·n 
arkaaında gizli· 
dir. 

Gerçekte zira• 
at Aleminin her 
nünü havanın te· !~ 
6 " 
ııirleri altındadır. n n 
Vakitli ve kara- ~====:;J 
rında bir yat· 
mur ekinlerimiz 
için deteri bu-
lunmaz bir lra• 
zanç olduj'u g\bl 
muraimsiz bir 
yatıı ta bilUln 
bir senelik eme• 
timizi havaya 
karııtmı.bilecek 

bir kudrettedir. 
Demek oluyor

ki yağıt iti· 
itinin nebatları-
mız.ın ieteğlne 

göre ayarlanma11 
kaygumuzun ba-
tıdır. Fakat hu• 
na imk4n bulun• 
madığı için biz .. 
aarur nebatları-
mızın fatetinl 

' 
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yajııa göre ayarlamak lıizımgeliyor. 

lıte bunu dilıilnen bilgiçler b()yle 
bir ite giritmeden her memleketin 
yatıt vaziyetini tetkik etmeği lüı::um
lu ıörmütlerdirı • Bakalım demiıler 
bu memlekette yağmur ve kar ne 
kadar yağıyor? Hangi aylarda han1li 
günlerde dDıüyor? ki ona göre bu 
memlekette haosri nebatların yetiı•· 
bileceıini, hangilerinin iyi hansrilerl• 
nin fena olacaA-ını anlıyalıml Öyle ya 
eter bu memleketin iJkbaharında 
yaamur ana ekinleri mlzin kurağ'a 
dayanmaat için çift iılerini, tohumla
rın clnıinl ona göre ıılah edelim. 
Yok eter yatmurlar batlarımızın en 
lıhımediği bir zamaaa rastlıyorsa 
haatahklardan korullma tetbirlerini 
ona göre tutalım. Yeniden bir nebat 
1etiftlrmefe kalkııınak beyhude ı:a .. 
!'arlı bir tecrilbe yapmadan memleketf .. 
miz yatmurlarının o nebahn yetitme
ılne uygun .,.. klfi gelmedltiai derp:f 
ederek bu itten yaz gezelim.,, Hülba, 
bOtGn ziraatin ıılahında yaj'ış~arın 
ehemmiyetli bir amil oldutunu nazarı 
dikkate alarak yaf'ıı hullplarını tut
mayı huıuıi bir İf olarak kabul 
etmltler •• 

Bugün dünyanın her tarafında bin .. 
lerce iıtaııyon bu itin berinde uğrat· 
tıjı gibi bizde de cumhuriyetin kurufo
fundan sonra bütün hava tesirlerini 
yaııp çizen, bunları ince Aletlerle 
81ç0p biçen ve ona gÖYe neticeler ve 
kararlar çıkaran Meteoroloji lıtasyon
ları kurulmuıtur. Fakat devletin bu 
iıtaayonları henüz meml~ketimiıi 
küçük parçalar halinde bölemediğin
den k<Sylerimizin hiç olınr na yaAıı 
hesaplarmt kendileri tutmak ıureti!e 
bu bGyilk çıılıımaya yardı mJ,.rı lh:m
dır. Bilinmelidir ki köylerimizin ya
pacatı yağıf heuplart memleketin 
airaat itlerini dGı:enlendirmete çalı· 
tanlar fçin pek kıymetli olacakt ı r. 

Ben geı:di~Jn yer!erde bunu 
bllha11a köy muallimlerine ıöyledl· 
tim ıaman çotu bu ite alaka göeter
dlsede bu it için liztmgelen veııaitten 
mahrum olduklarmı ıöyledfler. On
lara dedim ki: 

- Köy muallimleri her saman bir 
ratıı <S'ç011fi yapmaya muktedirdirler. 
Hatt& bu yağış ölçOıil için uzun boylu 
mauaf etmeje de lftzum yoktur. El
Hrlr ki bu memleket iti candan bir 
l•tekle benlmaenilain. 

itte buriln o alAkayı cev<plandır
mak fırsatım ele geçirmiş bulundu
Q'umdaıı köylere tavıiye ettitim 
(Çiftçi)nin ya§°ıt lSlçüsfinll tarife :lecek 
•• yatıt hesaplarının naınl tutulaca• 
tını anlatacağım. 

" Sonu gelecek yazıda ,, 

s 

Dans Bocaları Anlabyorı 
Dans Hevesi Sönüyor, Dans Dersha

nelerinde Dam Kıtlığı Var! •. 
Şimdi Dans Dersi Alanlar, Hep Bar Heveslisi Gençlerdir 

Ve Hepsi De Rumbayı Öğrenmek istiyorlar! .• 

Bir barda geoe yamından ıonra dans kaynavmaeı 
Koçuk bekleme odaıand.a bek· S~~ep mi?. Söyledim itte.. Bfı:im iyi, herkes geliyor, danı öğrenl· 

lerken yandaki aalondan bır ara· gıbı zarar eden birçok barlar da yorl. ,, diyordu. Madam ( M. ) den 
mofon aeai geliyordu: bu_ yüzden kapandı. Gençlik, hele hocalığı esnasında baıından geçen 

Kalın, çatlak bir erkek 6fke genç erkekler artık dansı aevml· vak'alardan birini anlatmasını 
ile homHrdanıyordu: yorlar. rica ettim. Bana şu garip hiki ... 

- ayır, olmadı. Kendinizi * yeyi anlattı: 
bana doğru bırakınız. Çekinme• Öğrendiğime öre Be o lunda - Tam 7 sene oluyor. Bir 
yiniz, vücudunuzu ıııkmayınız. Hah, o dö t g 1. kydğ gün ,.atkapı babayani bir adam 
ö l b' lk' u ı Ol ç r aene evve ıne a ar aa· T ' 

y e.. ır ı, Çı. ~y?r, oluyor.. yılmıyacak kadar dans dershane· geldi. Yanında çarvaflı bir kız 
safa a~ ... güzel.. belınızl geriye lerl varmı~. Fakat bunlardan ba· vardı. Kendisini tanıttı: Amaaya 
çb~ mk~yınız! • Tamam •• bir iki Uç, zılarmın uygunsuz olması bazıla· çiftçilerinden biri imi. f• Kızına 
ır i 1 tıç .• , d ıı;ı:. t k • t' B' k ld rının it yapamaması ytlzUnden ans u•re me ıa ıyormuı amma, 

ıraz sonra apı açı. ı .ve dans hemen hepsi kapatılmıf. yalnız ben öğretmeli lmiıim. 
bocaın M. (S ... ) içeri gardı. Ka..-. Şimdi Beyoğlunda mahdut Kızının vUcudUno bir erkek eli 
ıılıkla o~urduk konuımağa batla• birkaç tane Rum, Ermeni ve Türk değerse, alimallah herkesi öldü .. 
dık. Dıplo~alı danı h.oca11na, hoca Yar. M. ( S. ) den ıonra rUrmUf. Kıza dans dersini kan 
eski ve yen~ danı heveaınl ıor- bunlardan en çok tanınmış olan ter içinde kalarak öğretmeye 
dum. GUld~: . Madam ( M. ) 8 uğradım. Madam batladım. Amasyalı çiftçi epeyce 

- Değ'ııen hır ıey varl dedi. d d . . de para verml~tl. Fakat merak 
O eaki çılgınlık kalmadı. Belki (M.) in bul.un uiu aır~e~ pıyano ediyordum. Böyle bir adamin 
ıiz de hatırlarınnız Mütarekeden aealeri gehyordu. Kendıııle konu• kı d .. ğ t k lk 

• • · ·" urken bana birtllrlü d x... ıına anı o re meye a m&11 
sonra ıstanbulu hır dans delılıgl• 1 

1 
' k 

1 
t 1 d 0 a• uyu acayiptL Nihayet mesele anlatıldı-. ö ıöy eme ı em yor u. " H r · .., . · dır almışb. nUne gelen olur ol• 8 ımız Megerse, adamcağız cıvar çiftçi· 

maz insanlarla dansediyor, Çar• ferden birinin oğluna kızı için 
Jiston bütün genç kızlan zıvana• göz koymut imiş. Çocuk ıengin, 
dan çıkarıyordu. O zamanlar Foka- • akıllı, tahılll yerinde.. Böyle da-
trot, Vanstep gözde idi. Ve danı mat bulunur mu? Fakat alacağı 
bir nevi züppe oyunu olarak görülO kızın dans bilmesini, piyano ça-
yordu. Halbuki timdi danı hayatın labllmeeini istlyormuı. Amasyalı 
icabından, bir nevi ihtiyaç baHn· çiftçi ıırf bunun için kızına dans, 
dedir. Şimdiki danalar daha be· piyano deral vermek gayesile lı· 
dii, daha kibar bir hale girmittir. tanbula gelmi9 .. ,, 
Meseli tango ve vals zevkine * 
doyum olmıyan, kibar, bedii vo Tünelden giderken kaçıncı I<>'" 
seyredilmesi bile insana ıevk kak bilmiyorum. lıte o sokaklar· 
veren oyunlardır. Buna rağmen o dan birinde bana ( Y .•. ) isminde 
eski dans heveıi artık kalmadı. bir dans hocası tarif ettiler. M. 
h i hatJrhyorum. O zamanlar yine (Y .•• ) yi taılıktan birkaç merdi· 
dans hocası idim. Fakat gelen ven yukarlda, geniı bir salonda 
dans he.veılilerile başa çıkamaz, birkaç kız, erkek talebesine ders 
müşteri bekletirdim. Birçokları •erirken buldum. Beklememi rica 
ders vermem f çfn yalvanrlardı. etti. 4 kız, 6 da erkek yardı. 
Eskiden dansa daha ziyade genç Erkeklerden ikisi, eh,. kılığı kıya· 
kızlar dti~ktlndU. Birçok yüksek fetl yerinde insanlar. Ötekiler ise 
ailelerin kızlarını bilirim ki, aiJe- caketaiz, f&pkaaız, çırak ytlzlil 
lerinden a'İzli gelirler, yüksek ile• delikanlılar.. M. (Y ... ) dan.eden 
retlerle dana deral alırlardı. Buna çiftlerin araaında geziniyor, ikide 
mukabil ders alan erkekler de birde birinin dizlerine, ötekinin 
ıurada burada yarım yamalak beline, bir başkasının omuzlarına 
lı, esnaflık, çıraklık yapan deli- vurarak bağınyordu: 
kanlılardıl.. - Kırk defa söyledim, hunu 

- Danı hevesi azalıyor mu?. yapmayın. Kambtır çıkıyor, dizler 
- Maalesef, evet, bizim al ey• bükUlUyor, bel arkaya kaçıyor! .. 

hlmiıe olarak azalıyor. Artık yeni Nihayet, gramofon ağır ağır 
gençlerden birçoğu, dansı gayri· çalarken ve çılgınlar, beyaz saçlı 
tabii buluyorlar. Münevver genç· bir kadının nezaretinde dönerken 
llğin birçoğu Hasen birkaç gö- konutmıya başladık: 
rüıte, arkadaılarlle birkaç dönüşte - Dans derslerini kaça ve• 
danaı öğreniyorlar. Hakikafüıter• riyoraunuz?. 
seniz, benim gibi birçok danı - Efendim, bizde maktu bir 

Çiftçi 
Tashih: 1S Teırinievvel 934 ta

rihli gazetemizde ( Bakımıız kal mıo 
ı:eytinliklerin ihyası) baılığını taııyan 
yazının üçüncü madduinde bir tertip 
yanhf1ığı olmuıtur. ( Ağacın gizli 
tomurcuklarına içten bir kurt yayı?· 
mıya baılar) Cümlesindeki kurt keli-

hocaları halimizden fİkilyetçiyiz. fey yok. Pazarlığına göre. Meaela 
............................................................... başka şehirlerden gelmit olanlar 

mesi kuvvet olacaktır. Okuyucuları- Eh h' d b'I · 
mızdan manayı de~ittiren yan'ıtın 0 var. •. JÇ aPI 1 mıyor, ~ec• 
ıuretle dtizeltllmHinl rlca ederim. -ç. buren bıraz fazlaca alırız. Bıraz 

'*) Ziraat hu•uaundakl mlltkUll$rlnlal 
aorunux. Son Poata'nın (Çiftçi) ıi 
ıfao cevap Yc:recekUr. Rumbaya kalkan bir çift 

dans bilenlere ayda 9öyle 10 • 15 
lira kadar bir fey. 

- Talebeleriniz arasında en 

T Bilmecemiz ı: 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer. kart a!acaklar: Zongul· 
dak beledıye tılektrık tahıııldurı l\1uhııin 
Ef. kızı Vadiye, lıtanbul muhtelit kız 
llkmektebi 6 ınoı unıf Eleouore. Santu-
ka, Muhıelit Bezciyan mektebi 5 inci 
!_ınıf Sirvan Şahbazyan, lstanbul Jcız 
l~ıes~ 766 Handan Feni, lstanbul kız 
liseaı Ke.-ıer, Maniaa Heyli ortamek
tep sınıf 8 • 2 den 116 Nevzat Mersin 
Akdeniz . oteli aahibi Ali Ef. ~ğlu Oı• 
man Nurı, Bayrııınıio .Millizafer mek
tebi &lDıf 5 ten 243 A. Belkis, Kütah-
ya A~ır ceza . r~iııi Sadık Hey kızı 
Hayrı.ye, Tekı~dag Hacı lıbey mektebi 
muallimi İlmail Hakkı Bey oğlu Tu· 
ran Hakla, Ezine telgraf muhabere 
memuru Alieddin Ef. oğlu Hasan 
Ayh~o, Samıun Kavak llkmektep ta
lebesınden Ahmet, Çanakkale İstiklal 
II\&~te~i _birinci ınnıf 53 Neriman Adil, 
!zmı& ınhısarlar baş müdürlllğü muha
sebe memnrn Avni Bey kızt Mualla, 
Samsun Dumlupınar llkmektebi 289 
Vellt, Kütahya lise A/2 den Ali Galip, 
Karamürsel rüsumat memuru Ethem 
Ef. oğlu Nevzat, Devrek birinci İlk
mektep. 177 H.eoai, Konya Akifpaşa 
mektebı 147 Tuoguç, Salihli Albnorou 
lıkmektep 5 inci ıınıi 597 Kazım, 
Kaitamonu P. T.S. başmüdürüyet ayni
yat memuru Hidayet Ef. kızı Şükran, 
Yozğat İımetpaşa mektebi 71 Rüttü, 
Kayseri merkez malmüdürü Mustafa 
Bey km Nezihe, Mersin Ortamektep 
ıınıf 2-D den 161 Niyazi, Salihli Altın
ordu mektebi ıunıf 6 ten 548 Sırrı, 
Konya Aaki!paşa mektebi 628 Yusuf, _ 
Sıvae erkek liaeıi 8-A dan 236 Vedat, 
Adapflzar İstiklal mabıtllesi Zafer ııokak 
No. 24 de Mümin, Konya Akifpaşa 
mektebi talebesinden S37 Sım, Beyoğlu _ 
13 üncü Ukmektep 186 Huroit Kemal, 
Konya Gedikli zabit mektebi hesap 
memuru Şevki Bey oğlu Kemal, An· 
kare. lemetpaşe. tıkmektebi ıınıf 3 ten 
21 Kemal, Ankara Yenihayat mektebi 
ıınıf 4 den 627 Sesai, Konya Gazipaşa 
mektebi 6 inci ıınrl 1062 Nurullah, 
Bey ve Hanımlar. 

-····· ••• •• ··--· ................. -:ı 
çok kızlar mı, erkekler mi var? 

- Şimdi erkekler .. kızları ba• 
zan araaak bulamıyoruz?. Malum .. 
ya, bize dalma dam lazımdır. Bu 
damlara bulabilmek çok güç şey •• 
Hatta bazan Uate de para vererek, 
dam tuttuğum oluyor. Eıldden 
böyle miydiya ?. O zaman kaval· 
ye de, dam da çoktu. Hatti fazla 
talebelerimden bazılarına da yol 
verdiğim olurdu, baıa çıkamaz• 
dım. Hence, artık danı heveai 
ıönilyor. Söz aramızda, bunu yaz• 
mayın amma, timdi dans derai 
alanlar, hep bar heveslisi genç. 
ler.. halbuki danıı, bedii bir zevk 
için öğrenmelidir. Metali vals ne 
gllıel şeydir değil mi?. Bakın ben 
Rumbayı beğenmem. Bu oyun, 
vahıl oyunu... çiftlerin hare
ketlerini çok çirkin 1ıöaterlr. Bil· 
ba&aa kadmları .• fakat yine de ta• 
lebelerim araaında bir çoğu Rum• 
bayı öğrenmek istiyorlar. Eh, bar
larda da Rumbadan başka ne 
çalmıyor ki!., 

Zeki bir adama benzeyen M. 
(Y ... ) dUzgUn bir tive ile konu• 
ıuyor. Doğduğundanberi latan• 
bulda olduğunu, çocuklarının 
Türk mekteplerine devam ettiği 

filin anlatırken, birdenbire çift· 
lerden birine seslendi: 

- Mustafa Ef., ayaklarınızı 
çok sürtil}·orsunuz, y6rüytinUz, 
yürüyünüz sU.rliklemeyiniz!. 

- Şöyle garip, acaip hatıra· 
larmız var mı? 

- Baıjımdan geçen ıeyler mi?. 
Ha, bakın, bir tanesini hiç un··t· 
mam. Bir gün kapı çalındı, gi-..,ip 
ben açtım. ihtiyar gözlüklü, ak 
aaçlı bir hanım.. "Selamün ale~ .. 
kUml,, dedi, içeri girdi. Ne iste• 
diğini sordum: "Şöyle bir dinlenece
ğim!,, dedir YörüdU. Salona geçip 
oturdu. O kadar saftı ki, bir daha 
birıey ıoramadım. Evde kimse-

cikler yoktu. Dereden tepeden konuf 
tuk. Sonra ihtiyar hana döndü: 

- Evladım, dedi. Hani senin 
kızın? Çıksın da göreyim bir de· 
fa görücü gelen insanı bu kadar 
bekletirler mi? 

Meğerse saf ihtiyarcık bizim 
talebelerden birini sokakta gör
müş, takip etmış, buraya girdiği· 
ni gördükten sonra oğluna iste• 
mek kararile güriicü gelm.ş!. Şık 
değil mi? ,. - it 
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Kambur Esma Da Yeşil Odaya Girdi .. 
Acaba eve girerlerken Arap 

Aptullahın adamlarından biri gö
rüp reisine haber mi saldı 1 H ... 
rif yetişip kıza balta mı oldu? 

Bu iktimal kltibin de aklına 
ieliyordu. Evdeki pazar çarııya 
uymaz diye düşünüyordu. 

O akıam, Arabm gecesi değil 
diye (buyurun bekleriz 1 ) diye

, bilirler. Bir de bakarsın ki Arap 
habersizce damlayıverlr. Plımtı 
qa işte blSyle ıu katar. 

Bu düıUnceıinl bildirmiyor, 
avutma tarafına ıidiyordu ı 

- Vehbi Beyciğim, iyisin, 
hoşsun, gel gelelim için fazlaca 
tez. Bu gibi hovarıialıklarda, va• 
kftaiz fitili ahp barut fibl 
patlamak yakııık almaz. Ak· 
si taraf mı dtl.tlloeceğimiı.e bi
raz da insaflı davranalım... Bu· 
gUn Çırpıcıda, dapdaracık kupa· 
nın içinde alqama kadar tere 
battılar; toz toprağa bulandılar. 

Kadın kısmının, hele seninld 
gibi davalılann temizlik illetlerini 
bilmez değiliz. Böyleleri, aeylrden 
gelince kaf aıını keasen, yıkan• 
madan kimsenin yanına çıkmaz. 

Vehbi, fH diılerinln arasında, 
lblkten pUıkUlden hayır kalmamıı 
Arap Abdullahı nasıl boyunduruğa 
alacağını a6aterlr gibi, kollarını 
uzatıp uzatıp kıvırarak, 8ne arkaya 
aallayarak, hücum hareketleri 
yaparken: 

- Kıpırdamayın, gelen varl 
dedi ve lihzada, kanepedeki ye· 
rlne oturdu. 

Hakikaten, ISkçell birkaç aya• 
tın yukan kattan indiği ltltf· 
liyordu. 

Vehbi, pantolonunun arka 
cebindek tabancasını yokladıktan 
sonra altın tabakasını çıkardı. 
lçiaden üç cııara alıp ikiıfni 
k!tlple Hilmiye fırlattı; birini de 
kendi yakb. 

Ki tip Raif, ( bu bana yeterl ) 
diyerek yumruğuna tDkilrOyor, 
pehlivan Hilmi, kuıağına ıokulu 
su.ta'ı çalaınu yokluyordu. Dikkat 
edilecek oluraa üçünün de bend 
atmıt, UçU de ahklaımıttL 

Ayak aealeri yaklaıtı.. Oda 
kapısı uıullacık çekildi fakat 
tamamile kapablmadı. Aralıktan, 
içeriyi gözetliyeo birkaç çift göz 
göründO. 

Bunlarıo, evin naı:enlnleri 
olduğu anlatılıyordu. 

Tek dursana kız !. 
- iğne babrmaıana kAflr!. 
- Vallahi timdi cıyak cıyak 

bağırırım! 

Gibi sözlerle biribirlerlni itip 
kakıyorlar, kıkır kıkır gülüıü
yorlardı. Salıverilirken tutulan bir 
iki kahkaha, birkaç aman aksetti. 
Kapıdakiler, cıvıldaşarak, koşa 
koıa kaçblar. 

Merdivende, bir akçeli ayak 
&esi daha. Fakat bu gelenin 
yürüyüıü ötekiler ıibi deUımence 
değil. Ağır, temkinli; edalı edalı 
ıeldiği belli. 

Vehbi: 
- Benimki! 

mavi gfü:lnğftnü 

korken odaya 
girdi. 

Al bir daha: 

diyerek fırlayıp 
burnunun Oetüne 
Kambur Eıma 

- Sefa geldiniz beyler, 
paıalarl.. 

Tombulla pehlivan, kAtlbio 
artık dehri olduğuna kanaat ge• 
tirmişlerdi. Kambur Esma, ezile 
büzüle, yeminler, kaaemlerle, ne 
özürler, ne aflar dilemede: 

- Aman beyler ıizi beklettik 

Kucağı çocuklu ıaka.llı dilenci 

amma kuıura bakmayın.. J abblm 
esirgeain, eve bir halde gl dik ki 
kirli kuklalardan farkıız. Tozu
muzu toprağımw atacağız, kiri
mh:i pasımızı temizleyeceğiz diye 
anamızdan emdiğimiz burnumuz· 
dan geldi. Öyle yalancıktan yftz 
göz yıkamakla, çamaıı.r entari 
değiştirmekle pakianır kir değil 
ki. Tepeden tırnağa batmlşız da 
haberimiz yok.. Bereket versin 
ııcağa odun atbrmıştım. Zaten 
Küçük Allımın yemini vardır. 
Böylo bir seyir yerine giderken, 
bele o toz daman kumkuması 
Çırpıcıya, sıcağı yakdırmadan 

kapıdan adımını atmaı. 
Sandalyeyi tam Tombulun 

karşııma çekti. Bir ayağını altına 
alıp batını arka~ yasland.rdı. 
( Aman bittim, tıkandım 1 ) deyip 
gözlerini kapayarak bir mfiddet 
durduktan sonra birden doğruldu. 
Vehbinin yiizlbıe dikkatli dikkatli 
baktıktan sonra: 

içinde yatıın, geçenlerde çatanada 
mı, Şirketi Hayriye vapurunda 
mı merhum olmuıtu da cenazeai 
alayla kaldırılmıştı. 

KAtiple Hilminin kaı kaldır
dıklannı görünce hemen çevi
riverdi: 

- Ayol, ben ae bunamlJım 
da haberim yok. Şimdi buldum, 
lıem Yallahi de buldum. Pederci-
lin, Y anya Valisi Güreli Cezmi 
Pata 1... Naaıl Beyler, aşkolsun 
mu bana? 

KAtiple Hilmi, yine kaı oyna
tmca kambur Esma,· bozulduğunu 
belll etmiyerek, lafı değiıtirdi : 

- Kuzum Beyler, sokak ka· 
pısı mı kapandı? 

Vehbi, Katip, Hilm.J birden 
duraladılar. Bu sualden murat ne 
ola ? Dl ye çekingen çekingen bi
ri birlerine bakııırlarken Esma 
yftreğe ıu ıerpti: 

- Aleksan mızmızı da dııarda 
yıllandı, kaldı. Gitti manav oldu. 

Sofadan yine cıvıltılar, ko-
ıutmalar ititilmiye b&şlamıfb. 

Kambur, derin bir içini çek
tikten ıonra : 

- Ah ıu gençlik, şu ca
hillik 1 Dedi. Dünyada ondan 
bllyük nimet var mı?.. latediğin 
kadar tenbih et, azarla, yine kim 
kime dum duma... Baksanıza, bir 
tllrHl tek durabiliyorlar mı? Ele 
avuca ıığıyorlar mı? 

( Arkaıı var ) ' 

lzmlr Panayırı için H z1rhk 
Boşladı 

Ankara, 16 (A.A.) - Şehrimiz e 
bulunen İzmir Belediye reisi doktor 
Behçet Salih Bay izmir Uluslar raaı 
panayırının 935 yılı hazırlıkları için 

yllksek makaınat ile temrııl a r yap
mııtır. Behçet Bey Türkof ale de temas 
etmittir• Şimdiden memleket dıı ve 
içinde faaliyete geçihniıtir. So•yet 
Ruıya gelecek seneki panayıra iılirak 
edeceğini bildirm · ıtir. 

Müzeler rttuduru 
Mllzeler müdftrll Aziz Bey, 

1anında aıanatika mtitehruısısla
nndan Efdalettin Bey olduğu halde 
Maarif VekAletlnin daveti l\zerine 
iki gün evvel Ankaraya gitmiştir. 

- Y avruum, dedi, doksanına 
kadar yaşa, tirit ol; hUtUn kızlar, 
kadınlar sana cariye oiıun, halayık ceIDOUH ... OHHOHHaUOHUOHH••H•HOHOOHOUOHH•H 

olaunt... A vallahi Beyler, bu dört _ Toplantı, Davetler-) 

kaşlıya asıl ben vuruldum. Bu ne Halkevinde Elektrik 
glizel delikanlı b<>yle! .. 

Tombul mirasyedi, bir eli göz· Kursu 
lüğünlln ince altın kordonunda, Halk vinden : 

1 - Evimiz Cataluğlu merkez 
öbUr eli, o zamanın kılıç zincirle· blaaaında, klfi müracaat vaki o1uraa, 
ri kalınlığındaki 18 ayar köste· hu ıen• de bir (ameli elelttrikçilik) 
ğiude, böbür böbür böbürlenerek kur1u açılacakb.r. Kaydolmak istiy•u-
diolerken, sıpa Uatilnde du.ran lerla idare memurlutuna müracaatları. 

2 - letanbulda Silleymaniyede 
elmaılı cıgara tabakasını Esmaya Yedinci mektepte, Kadırgada Üçincu 
tızattı: mektept• n Evimiz Cııtalojfo mer-

- TUttllr Hanımteyzeciğiml kezinde olmak ıızere eç tane millet 
- Hanımtey:ı:eciğim diyen 0 der1ane1i açılacaktır. Dersler, Cumar-

teıl, Pa:ıartHI ve Çarıamba gQnleri 
hokka gibi ağz1nı aevsinler. Ha· saat (l9) dan (2l)e kadardır. Kaydol· 
nımteyzelerin sana kul, köle mak istiyeıalerin bua1lnlerde deraler-
olsunl... de11 zanm 1aat enel denm edecek-

Kambur Esma, delikanlının ıa· lerl denanelere mlracaatJuı rica 
pına kadar mirasyedi olduğuna, olunur. 
daha Çırpıcıda iken iman etmij• Kadın Hekimleri Toplantlsı 
ti. Yakında vefat edenlerden Tlrk Jinekoloji cemiyeti, ilmi top-
k h lanblarının ikinciılni evvelki giln 

imbilir angl vezirlAlişanın oğlu yapıaıt, Doktor AH Eaat, Ahmet 
zannediyordu. Aıım, Hadi lbıaa, Nurl Süleyman 

Kaçın kur'ası? .•. Ne diller, ne Beyler tarafından muhtelif kadın 
diller dökmiyordü: hastalıkları lzerlnde konferanslar ve-

- Yavrumu gözüm ısırıyor. rilmiı, BHim Ömer Pata, Kenan 
Tanıyım, kimin mahdumu ol· Tevfik, Orhan Tahd•, Nuri Süleyman, 

Şerif ve Bahar Beyler yapılan mUna. 
duğunu aöyleyim diyorum, bir kaıalara iıtirak etmltlerdlr. 

tnrltl dilimin ucuna getiremiyo• Hlllllahmer Balosu 
rum... Bu bedir gibi sima ba- Hillliahmer cemiyeti latanbul mer-
dem badem glSzler... kezi, yakında Vali Muhiddin Beyin 

Dur dur, timdi bulacağım. himayHinde bir balo nrmetl karar. 
Eıki DArı Şura Reisi Sefai Pa· laıtırmııtır. Balonun ıekli ilıerinde 
şanın mahdumu!... Hani canım görütillmek Oıere, cemiyet bugQn 

aaat US te S.yoğlu Halknl 1alonun 
Kanlıca iıkeleslnin yanıbqmda da bir toplantı yapacak, bu toplanbya 
nohudi boyalı yalısı vardır. Nur blr çok azalar iıtlrak edeceklerdir. 

.-~Bugün MiLLi Sinemada ' görmeniz icap eden iki bilyUk film birden 

CANLI GETiR GARiP BiR AŞK 
Bu film hakikaten A.frikanın 30 bin Sinemanın ilci harikuldde yıldızı 
kilometre içersinde balta görmemiş SILVIA SIDNEY 
vahşi ormanlarında çekilmiş yegane FREDERiC MARCH'ın 
filmdir. emsalsiz temeilleri. 

~-::1 Bu iki büyük fılme ilaveteu Krnl Alekseındr ve Mr. Bartu'yıı 1-.ı 
nasıl öldürdüler ? tekmil tafeiHi.tıle. FOX lıusuii .Jurnal P" 

___ , ____________ __ 

•• 
Bugün T U R K Sinemasında 

Herkea gillmekten bayılacaktır. Çünkü : 

HOVARDA BAH iVELi 
filminde koinikler ıalu : 

JOE BROWN 
ile THELMA TODD • JEAN MUiR 

bUUin dftnyaya neşe saçan hlr ıaheaer yaratmı~lardır. Bu muhteıem 
komediyi görenler blitün gailelerini unutacaklardır. 

Ulveten: BEN BiR PRANGA AŞIKIYIM - 2 kunmlık komik 
~---••• Bugün saat 11 de tenzi!Atlı matine 

İLK DEFA OLARAK 

E ATi 
Bu hafta 

SARAY 
Slaemaın da 

3 cmu yavrusıle MICKEY MOUSE ve renkli SILL Y SENFONi lerdan mUrekkeptlr. 
Da fk va tetebbü • ilm f senaryola- d:ıhillnde va milkemmel btr orkestranı• 
refııkatlııde W ALT DSNEY tllrafından filme alı aauş olan &u neşeli heyeti lemalllyeDl.ı:a 
bu tema,alı fi.mi c!ün akşam halk tarafından aonderece alkıılanmıştır. 

Bu orijinal programın herkes tarafından görülebilmesini teminen fiyatlar 2ö.40 
ve 60 1ı:uruı olarak teoıpit edilmiştir. FOX JURNAL 

Son Poıta 

fıtanbul BORSASI 
15. 11·1934 

ÇEKLER 
kuruş 

Loııdra C29,75 
Nn - 1erk 0,79443 
Parla 17,~ 
111 b• 1,28 
Br ual 21,4075 
AtlH E3,578:l 
Coanra 1,4./ı 
s.11• ,s,6~31 
Amaterda• J,1756 

Praa 
Viyana 
MadrU 
Bar Un 
VarıoYa 

P•ıte 
BWueı 
Belgr a 
Moakoya 

19,0164 
4,2'J 
D,Sl 
1,9766 
f,199~ 
4,1312 

79,0S 
84,87:m 

109!>,QO 

~--. Bugün - Bu gece <il-~• 
İki taheaer film bf rden 

Şehzade başı 

iLA 
Sinemasında 

DOUGLAS FAIRBANKS 
tarafından temıil edilen 

Franııaoa ıöılü 

DüSMAN EliNDE ESiR 
ikinci film 

ESH~jı:: TAHViLAT Lira UNUJULMUS SENFONİ 
11 Baalr,CNama) 10,- BomonU 1!1,75 8 k k 

• tHlmll•) ıo,- ıt3:ı laUkraıı 97,- llyll aı ve macera filmi 
• (MUeu ı) ıoo,- l.Hkruı Dahli! 93150 Bugün devamt matineler 

1 
Owaıdı ilaak. 23,ırn DU1unu Mu, 00,- ~'lllliillm••~ 11 den itibaren 
hll• le • 1,- Batdal tertip 1 4~,SS 
f! keli Ha1•l1a U 15D ,, • U C,ll 

•Ut 0,17 Reji J,26 iVAN MOSJOUKiNE 
Aaatlol11MtlOV, ll7,20 TramnJ 00- ve 

• " ıu P. 26,90 Rıhtım 17,!W TAN .A FE 
A••cl•'u" ıoov. 45,SO ÜakUdaı aııı 105,IJ 1 DO R 
tarlı D. Y, oe,- T•rkom C:004 tarafından temail edilen 
la • Traan7 JI,')() t.bıırKr.Fo.18U 000,-
CakHar n 11,- • • • Jtı>J 96.00 Fransızca sözlll 
Tarkoa 00 00 • • • lltlJ 92,00 

17,-
10 

Kl•lı•rlk -,-

MESKUKA T (*) 
Kuruş 

Tirli atlı• 1128 
.... • 103l 
Jr. • 812 
lt1&1 • 1080 
lılaeltilr• 38,00 
.alıcıı•l (Oı. 8. J 240 
~ .. 1teılblrlll& altııı 

\ CUahurlytııJ 4'511 
(.Ula) 460!) 

(Ham1t) 48aO 
<R•tal} 52!>0 
(V ahlt) 4tl50 
lnee ltatlblrlllc albil 

(Clhabarly•t) •650 
(Hamit) araAlı )3 a 
(R•tatl • (gJO 
\Vahlt) • sıs:> 

(•) Boraa hallet 

•-•-••••••••cn••-••••••n ... •••••un••••••••••••••H••••• 

Spor -, lı _______ _ 

Buraada Dağ Sporcular1nın 

Toplanbsı 

Bur•a, 15 (A.A.) - Bursa dağ 
ıporları kuln.bll dnn ıece kuru• 

munun ilk kurultayını Cumhuriyet 
Halk fırkası salonanda ve kıymet 

değer bir alaka içinde ve Bursa 

valisi F aı.lı Beyin baıkanlı~ı al· 
tında yaph. Çalışma raporu kabul 
edildi. Eıaı yaıaya eklenen ve 

değiıtlrilen maddeler okundu ve 
kabul edildi. BtıyUklerJmlze ve 

h'zmeti geçenlere telgraflar çe
kildi, idare heyeti seçildi. Kıı ha· 

zırlıklarına devam edilmektedir. 

ismi Necil Ahmetmiş 
Beyazıt Kulesi dibine terke· 

dilmlt 10 gUnlnk bir kız çocuğa 
bulunmuıtur. Kundağın içinde 
"bu çocuğun ismi Noeli Ahmet• 
tir" yaz la bir kağıt buluomuıtur. 

KARNAVAL COCUGU 
1 

Bugftn 

MELEK 
sinemasır.da 

"~•ut 8ıltdfqnt 
~hirTigat.ow 

111 

L 

Tepebatı Ş. .. ir 
Tlyatroıunda 

B• akşam eaat IO 4• 
matine 14,30 da 

Madam San len 
Komedi 3 perde 

1 &atlangıç 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bugün matine 14,30 
akıam 1aat 20 de 

BU BiR RÜYA 
Operet 3 perde 

Yazan: Selma Muhtar 
•••v••ı•I .. • 1 1 1 1 llJI ..... 1 1 1 ll ...... 1 i4 lill'I ._ 

latanbul mahkemel aallye 
UçUncU hukuk dalreslndem 
Mahkememizin 934 - 1929 dosya nu· 
maraaile kocası Kadıköytinde Hünkar· 
imamında Kızlarıığuı ca.ddeainde 511 
numaralı hanede sakin !zmirli Haydar 
oğlu İbrahim Ağa aleyhi.ne açbğı bo
şanma davasında mtlddei Hatice ha
nım her ne kadar da va arı uhali sure
tini milddeal~yh kocaaına tebliğ ettir
mek istemiş ise de gömterilen adreate 
bulunmadığı mübaşir ıerhinden ve 
polia tahkikatından anlaşılmakla dava 
arzuht.linin ilfuıen tebliğine karar ve· 
rilmiı olduğundan müttehaz karar 
dairesinde bir ay zarfında müddea
aleyh mahkememize 934/1929 numa
ralı doıyaya müracaat edip bir cevap 
vermeıi lüzumu ilin olunur. (4840) 
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1 İTTİHAT ve TERAKKi 
{i ~ıx~r:~~.i 

·~ ~ a inci kısım No. 110 
~ Her hakkı mahfuz~ur. 

1.) - 11 - 934 

Nasıl Doğdu ? .. 
Na$ı/ Yaşadı? •• 

NaJıl Ôl dif? 
=======ıı- Z'ya ~akir ~ı============================ 

İngirzlerin T.ezi Mısır Hidiv:ne De 
Bir Umit . Vermişti .. 

Hükumetin haysiyet ve tere
fini bilsbütün iskat edecek 
telkiııatta bulunuyorlar •. yaptıkları 
propagandalarla Arapları Osmanlı 
hlikfımetinden ve Türk milletin
den soğutmaya çahtıyorlardı. 

iktisadı saha, az ı:aman zarfın· 
da bir siyaset sahnesi haline 
gelmişti. Arabistanda manevi 
bir hakimiyet teais etmek isteyen 
Ingilbler, tabiidir ki artık İş batı· 
na geçmitlerdi. Ortaya birden· 

bire (Arap iatildAll), (Arap lttiha· 
dı) fikirleri ablmlfb. Bu sözleri 
Arapların kulağına ilk defa fısıl
dayanlar da, lngiiizler olmuşlardı. 
Bu fikir, (MJSır) da kaynıyor, btl
tnn Arap beldelerine akmaya 

başlıyordu. Hayalperver Arap 
gençleri, derhal bu parlak fikrin 
cazibesine kapılmıılar; bu hayalin 
tahakkuku için zemin ve zaman 
aramaya koyulmuılardı. Ancak, 
knrşılarmda bir mania vardı. O 
da, bUyük bir ekseriyet teşkil 
eden muhafazakarlardı. Fılhakika 
bunlar da Osmanlı hllkiimeti ln 
ve bllhaiSa (mutlakiyet) in fena 

idaresinde tikAyet ediyorlardı. 

Y almz, kendl milli mevcud:yetle• 
rini kendi kendi!erine idame 
edemiyeceklerini bildikleri için 

ağır davranıyorlar; iıtiklAJ peşinde 

koşarken herhangi bir ecnebi 
devletinin tuzağına tutulmaktan 
korkuyorlar •• Sadece Arabistan da 
yapılacak (ıslahat) ile bir pnlı 
aefa alacaklannı tahmin eyliyor
lardı. 

Fakat mesele, bir baylı alev• 
lenmiftİ. Hatti lngilizlerin gizlice 
ortaya atbğı tez, (Mısır) hidivine 
de bir baylı ftmit vermifti. Jrkan 
lSz Tnrk olan Mısır hidivi, mobta
riyetle idare olunan bir Arap 

m~mleketinln başında bulunuyor
du. Mısır, fikren ve iktisaden 
bfttün Arap mıntakalar.nm fev
kinde idı. Mtittehit bir Arap 

imparatorluğu vücuda getirilmek 
lazımgelirae, füphesiz ki bütün bu 
mıntakalar, Mıaırm etrafında itti
hat edeceklerdi. Buna binaen 
Mısır hidniniu, bu Arap davaarna 
kanşmasma teacci.ip edilemezdi ... 

Yalnız, böyle bir davanın alenen 
ortaya atılmaaına kuvvetH bir 
mani vardı. En kııa bir tabir ile 
ıöylemek lazımgeiirse, bu davamn 
bütün davacıları, (Abdü'hamit) 
den korkuyorlardı. 

Meırutiyetin ilanına kadar bu 
dava, gizli bir emel olarak kalp
lerde kalmlfb. Fakat meıru.iyetin 
ilinından sonra btıabütiln başka 
bir ıelcil almıştı. Bilhaasa Suriye 
Arapları, meırutiyetin ilanını 

Tiirkler kadar hararetle karşıla
mqlardı ve hatti, cemiyetin ilin 
ettiği (bilrrlyet, adalet, müaavat, 
uh vvet ) vaitleri, kendilerinin 
it.tUdll davalarını kimile.o uout
mutlar.. Selinikte, ManHbrda, 
Üsküpte ve lılanbulda herkes, 
nas]) bir a,ku 91vk ile: 

- Yatasın ittihat, Terakki 
Cemiyeti ... 

Diı e bağırıyorsa, Berut ve 
Şamdaki Arap Gençleri de, aym 
teraneyi ayna hararetle tekrarla· 
mıtlar.. O günlerin heyecanına 
tamamen aadık kalmıı!ardı ••• Fa• 

1 olmakla beraber, beş'arında 
Franaayı görmek arzu ediyorlardı. 
Bu fikirleri telif etmek, hepbirc!en 
hedefe doğru yürümek birhayli 
güçleşmişti. HaltA bir aralık, 
bütün bu fikirlerin akamete uğ
raması kuvvetlenmitti. fıte o 
zaman gerek hükumet ve gerek 
- hükumete nigehban olduğunu 
iddia eden • Cemiyet, gafil ve 
mlğrur davranmasaydı; bu nifak 
cereyam, bir balon gibi sönüve
recekti.. Halbuki hUkfuııet ve 
cemiyet, bu dirayet ve ki~ asetl 
gö!ttermek şöyle dursun; bilikiı, 
sönmek Ozere olan ateıi yanlıı 
bir siyasetle körtiklemişti.. Bir 
taraftan Istanbuldaki Arap meb
uslara bed muameleler edilerek 
bunların Mecliste alenen muhale
f etlerine ve sonra da (HUrriyet ve 
İtilaf ) fırkasına geçmelerine se• 
bebiyet verilmişti. Diğer taraftan 
da Yemen, Aıir, Kerek, Havran, 
Basra isyanlarmm başlangıçlnrında 
gösterilen beceriksizlik:erl~ bütnn 
( Arap alemi ) nde bir velvele 
husule getirilmişti. 

kat birkaç gön aonra, birdenbire 
lı değiımiati. 

Her yerde olduğu gibi lıleı 
Soryede de çarçsbuk bozuluver• 
mitti. ittihat ve TerakkJ Cemiye• 
tinin tecrübesiz ve genç elemanları, 
orada da taşkanhğa baş amışlar; 
her9eyden evvel bir milliyet ce
reyana açm19lardı. ittihat ve Te
rakki kulüplerinde geçen mlina
kaplar harice taşmış.. Türk ve 
Arap memurlar araamda infialler 
ve iğbirarlar zuhur etmiye baı· 
lamııtı. Az zaman zarfmda fikir
ler, ifrata dayanmıştı. Genç ve 
münevver Araplar, meşrutiyetin 
ilin ettiği ( Hürriyet, adalet, mft
aavat, uhuvvet) vaatlerinde, al'a
dıldan teyi bulamamıtlardı. Sorıra 
da, kulliplerin tahakkfımft karfl• 
smda birdenbire ıaraılmıtlardı. 

ApaşikAr görünüyordu ki : Ortada 
hükumet kuvvetini durduran bir 
4aoarti) Yardı. 

Bu anarti, bükünı...st ve cemi· 
yetin en bllyftk zaranna olarak 
deYam ederken, genç ve mftnev• 
ver Araplar. tikiyete ba,ıa
mıılardı. 

Arapları istismar etmlye aht· 
mış olan ecnebiler de bu 9ikAyet· 
leri haklı buluyorlar; onlan istlk
IAl ve ittihat yolunda devama 
teşvik eyliyorlardı. 

Osmanlı hi:kumetinin geçirdiği 
buhranı büyük bir dikkatle takip 
eden (Mısır) iatiklAJci1eri de hare
kete geçm"9ler; Suriyedeki cere
yanlan kuv' etlendfrmişlerdl. Bu 
cereyanı idareye hazırlanan Arap 
münenerlerJ, hddisab hökümet 
merkezinde daha iyi takip ve 
idare edeb.lmek için blrer birer 
fotanbula ge?erek yerleımifler ve 
muhtelif yol!ardan ite girişmiı
lerdi ... Arbk, mqrutiyetin bahfat· 
ti;i haktan latif ade edilerek ce
m. yetler teıkil olunuyor, kulllpler 
açılıyor, içtimalar J apılıyor; latan
buldaa aerpilen tohumlar, Suriye 
•• lraktaki dımağlara aaçılıyordu. 

Fakat.. lstanbulda sarfedilen 
bu meaal, Suriye ve lrakta, lmit 
edildiği derecede semere •ermi
yordu. Çfinktl fikirler ve zihniyet• 
ler, biribir~nden ayrılıyordu. Ev· 
veli, bu Yiai iki kıt'a halkı1110 
ekseriyetini, mubafazaklriar t.,kil 
ediyordu. Bunlar, Oamanb hüku· 
metinden az çok mtteneffir ol· 
makla beraber, iılAmlık rabıtı.• 
ama riayet ediyorlar •• hilifet 
merkezinden aynlmak latemiyor
lardı. S.ıriyenin h11istiyanlan iae, 
Arap iıtiklil Ye ittihadına taraftar 

(Arkıuıı var) 

.. 

TESİSA Ti ELEKTRiKIYE TÜRK 
ANONİM ŞiRKETİ 

Müh·im iLAN 
Tesisatı Elektrikiye Ttirk Anonim Şirketi, memurlannın 1934 

ıenesine ait "portakal,, renginde "mustatil,, bUviyet kartlarının 

1 KAnunusani 1935 ten itibaren iptal edilerek 1935 senesi için m:.ı
teber olmak ürere .. yeşil,, renkte "muatatil" şekilde kartlarla 
değiıtirileceğini muhterem mlişteriler;ne arzeyler. 

Bu kart arın boş tarafında Şirketin unvanı yani .. Tesisatı 
Elektrikiye Türk A r.onlm Şirketi,, ve kutren büyilk harflerle 1935 
ıenesi yazılıdır. 

Yukarda g<Ssterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte adde
dilmeli ve hami lerl poliae haber verilmelidir. 

Şirket, mn,terilerinin bu ilana r:ayet etmemelerinden çıkabile

cek neticelerin me1'uliyetini kabul etmiyeceğini ıimdiden beyan 
eyler. (585) 

l'lÜDÜRİYET 

~l _____ ı_~_ta_n_b __ u_ı_e __ e_ıe_d_l_y_e_s_ı __ ı_ıa_n_ı_a_,. _____ I 
lstanbul Ziraat Baakas ndan maq almakta bulunan mah.: l1 

idare mütekait yetim ve dulların ikinci alb aylık yoklama ilmühac 
berlerinin kabulll muamelesi devam etmektedir. Alikadarlano 
resmi senet, maaı cüzdanı tatbik mlihürll ve nUfua hüviyet cUzd&r.• 
larile birlikte tanz:m ettirecekleri yoklama ilmühaberlerile ait 
oldukları belediye ıu beler ine müracaatları. u77 41 ., 

lstanbul ikinci lnıs Memur· 
lutunden: Milflia luk TaY-di Dlıvill 
efendiye ajt muhtelif çorap, yuıbaae 
çorap el uınkin ]eri ve b<oğo ' ar açık 

artt rma ile Bl\hlacaktır. İateyenleriıı 
19/Tefrİnis ni 934 Pazarteai gilnil saat 
dokuz buçuktan on ikiye kadar İatan
bal M rpnççularda Kezzapçı okfu nam 
diğeri Emir oğlu hanında 13/14 nu• 
m~ralı ynzıhanede hazır bulunmaları 

ye ynmü mez ftrde satıııo ikmali . 
müm cün o!madığl surette 21 Teşrini· 

• ni 934 Çar' nla gfta8 aaat 10 da 
c ev m edece i ilan o'unur. (4862) 
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Hurra, Hurra! .• 

Bardaklardaki 
İçildi •. 

Kızıl Şarap Son Yudumuna Kadar 
Kıral, Hürmetle Selamlandı •. 

Sesleri duyuluyordu. 
Kıral birdenbire yerinden fır· 

ladı: 
- Efendileri. Harp meclisi 

hitam buldu. Haydi bakalım, her
keı vazifesi başına ... 

Dedikten sonra, çadır kapısın· 
daki hademelerine dönerek: 

- Silahlarım .•• 
Diye bağırdı. 
Üç kumandln, haç ~ıkarta• 

rak yerlerinden kalktılar. Önlerin• 
deki şarap bardaklarını lebalep 
doldurdular. Sağ ellerine alarak 
kollarının gerilebildiği kadar yu

karı kaldırdılar: 
- Harbin.. Ve zaferin oere

fiııe... Hurra.. HurrA.. Hurra .•• 

Diyo bağırdılar. Ve bardak· 
lardaki şarabı son yuduma kadar 
içtikten sonra kıralı selamladılar. 
Birer birer çadırdan çıkarak kırah 
yalnız bıraktılar. 

Kıratın üç hademesi, ellerinde· 
ki kıymettar zırh takımlarile ıi· 
lAhları tutuyorlar; birer birer 
k1rala takdim ediyorlardı. Kıral 
evvelA, üzerinde altın kabartma· 
dan (Habiaburg) armaaı bulunan 
yekpare çelikten göğüslUğU giy· 
mlı... sık çelik zincirden yapıl· 
mış olan arkahğına Uikletmiıti. 

T •pesinde ucu kıvrık beyaz bir 
ttıy bulnnan tulgaaını da baıına 
ıeçirmiştl. Sıra kılıcını kuianma· 
ya gelmişti. 

Kıral, kılıcını hademenin elin
den almıf.. Hamail zincirini boy• 
nuna takını~, bel zincirini de 
tokalamaya başlamııtı. Fakat o 
anda gözleri çadırın bir köıHine 
dlkilmiı ve birdenbire rengi 
hem beyaz kesilmiıtl •.. Hademeler. 
krala bir f analık geldiğini anla· 
mıılar: 

- Aman.. Ne oluyoraunuz, 
hatmetmaap.. Biraz istirt>hat bu· 
yurun. 

Diye bağırmışlardı. 
Kıral birkaç saniye hareketsiz 

kaldıktan aonra, maıaya dayan· 
mıı •. Biraz kendisini toplamış: 

- Bir hayal.. Şakaklarından 
kan fışkıran, ıimsiyah bir hayal .• 
diye mırıldanmıştı. 

Dışarıda borular çalmıyor, at· 
lar kişni} or.. Hticuma kalkacak 
kollar n hep bir ağızdan dua 
ettikleri işitiliyordu. Kıralın du· 
dakları bir daha kıpırdnmııtı. 
Fakat onun ne söylediğini hiç 
kimse anlamRmııtı. Yalnız du· 
daklarmda, acı bir tebesaUm 
vardı. 

Çadırın önünde, kıralın cenk 
atları ayaklarmı yerlere çarpa 
çarpa eş"niyorlar, ıert sert kişni· 
yorlardı. Kıral birdenbire, dayan• 
diğı masadan ayrıldı. Geniı adım· 
larla yürllyerek, çadırın kapısından 
fırladı. Başından dizlerine kadar 
örme zincirden zırh bulunan yağız 
bir atın sırtına atladı. 

Belindeki uzun kılıcı çekerek 
başımn üzerinde Uç kere 11lladı 

ve sonra: 
- Ya, zafer., ya, ölüm. 
Diye bağırdı. 

lf 

rz~çhul iki SUvarl 
- Doksan dokuz dişi ıeyta· 

nın boynuzu üzerine yemin edi· 
yorum ki : Bu herifler partiyi 

kaybedecekler, aziz ŞlSvalyem. 
- Antuvan !.. Diti feytanın 

da boynuzu olur mu? 
- E muhterem Şövalyem .• 

Boynuz denilen feyl Allah yalnız 
erkek mahlukat için yaratmadı, 
yi? 

- E Bu heriflerin partiyi kaY'" 
bedeceklerini neden ketfediyorsım? 

- Bakınız ... Türkler ne kadar 
hesaplı bir tertibat almışlar. 
Evvela, arkalarını dağa vermişler. 
Araları biribirlerinden açık Uç 
saf teşkil etmiıler.. Toplarını da 
tam Uçüncü safın önünde gizle· 
mitler.. Şimdi ou dörtnala hücum 
eden Macar allvarilerinin önünde· 
ki Türk piyadeleri iki tarafa 
açılırsa.. Ve Türk topçuları da 
bu süvarilerin üzerine ateş etmi· 
ye baılarlarıa, Macar süvarileri 
için felaket muhakkaktır. 

- Antuvan!.. Adeta bir ordu 
kumandam gibi fikir beyan 
ediyorsun, 

- Ah benim pek muhterem 
Şövalyem.. Şu nlçiz hayatımda, 
girip çıkmadığım kalmıyan işler 
arasında, bir müddet kumandan• 
hk ta ettiğimden galiba zati as1-
lanenize bahsetmemiştim. 

- Ay, sen kumandanhk ta mı 
ettin; Antu van? 

- A.. Ne aöylUyoraunuz aziz 
Şövalyem.. EndtilUate Araplarla 
Kastella harplerinin birinde ku· 
mandandım, asaletmeap... Tam 
sekiz neferlik bir lapanyol kıt'a· 

ıına yirmi bir gUo, acizane 
kumanda ettim. 

- Tam sekiz neferlik kıt'aya 
yirmi bir ailn kumanda etmek .• 
H.rhalde ••• 

- Affınıza mağruren ıözünü· 

zil kHiyorum .. Evet, aekiz neferlik 
kıt' aya, yirmi bir gün kumandan .. 
lık etmek, herhalde ( Anibal ) in 
kumandanlığı kadar ıerefli bir it 
değilae de .. Yine a1kerlik hakkın· 
da bana epeyce mühim fikirler 
vermlye kafi gelmiıtl... Bakınız .• 
Bakınız Şöulyem.. biraz evvel 
sağdan hücum eden Türk süvari· 
Ierl birdenbire sola doğru nasıl 

çarh ettller.. adeta kaçıyorlar. 
- Zannederim ki soldakiler 

de aynı ıuretle hareket edecekler. 
- Haşmetlü Birinci F ransuva 

Hazretlerinin haHa alaylarının 

beş saathk kumandanı olan zati 
asilAnelerl önünde fikir beyan 
etmek haddim değilse de, aci-
zane şunu arzedeyim ki, sol ta• 
raftaki Tlirk sUvarilerl, Macar 
auvarilerinin arkasını çevirmeye 
çalııacaklar. 

- Hakikaten bravo, Antu• 
van.. ıu senin kumandanlığının 
yirmi bir güne münhasır kalma· 
sına şimdi cidden acıdım. Eğer 
bu miidcJet temadi etaeydi, her 
halde lıpanyol ordusu mühim bir 
kumandan kazanmıı olacaktı. 

- Bunu ben de düşünmedim 
değil, muhterem Şövalyem .. Fakat 
ah o benim müptela olduğum 
mel'un iç ııkınbıı yok mu? .. Bana 
hiçbir 9eyde temel tutturamadı ... 

( Arkuı var ) 

MUzeden Kitap Çahnmamıt 
Diln bir gazete, barıitika milzeleri 

kitaphaneeinden bazı kitaplar çahndıtı 
için üç Maarif müfettiıinin tahkikat 
yapmaya ba9ladıklarmı yumı9tı. 

ÔğrendiA"imi:ıe göre müzeden kitap 
çahnmamııtır. Yapılaa tahkikat ta 
umumi mahiyettedir. 

Kadın 
Aynalarının 
istikbali 
~ 
j):~' 
bf 

T 

Belki böyl• olacak!.. 

_ı_ 1 
1 ;;;;.ga /lctual Habor~L 

Yunanistan 
Şekerini 

1 

Kendisi Yapacak 
Atinadan yazılıyor: Şimdiye 

kadar Yunanishm flükii:met 
btitün teker ihti .. 

kararını 
yacı için harice 

verdi muhtaçta. Bu .... 
beple her yıl d11 ticaret hlanço
ıunun büyük bir kısmı bu gıda 
maddesine bağlanıyordu. 1928 
senHinde Yunanistanın teker it· 
halatı 451 milyon drahmi kıyme· 
tinde 60 bin ton olduğu halde 
bu miktar iktısat buhranı •e bu· 
nun doğurduğu fiat düşkUnlüğli 
ve sair sebepler altında 1933 
senesinde ancak 312 mllyon 
drahmi kıymetinde 55 bin tona 
dü~ebllmiştir. 

Bu son rakamlar bile Uıtilnde 
durulacak kadar mühimdir. Bu 
vaziyeti göz önünde tutan Yunan 
Hükumeti bu gı~a maddesinin 
memlektte yapılmasını karar al· 
tına almııtır. Ziraat Naz111 M. 
Teotokiı bu iıJe meşgul olmak· 
tadır. Verllen karara göre şim· 
dilik Makedonyada iki tane teker 
taıfiyehanesi yapılacaktır. Bunlar 
memleket ıeker ihtiyacını karşı· 
layacaklardır. ilk zamanla~da tu .. 
tunabilmeleri için bu aanayıe bazı 
imtiyazlar verl1ecektir ve her iki 
fabrika da hükumetin mUraka· 
beal altında çalııacaklardır. 

lf 
Romanya gazetelerinde neş• 

redilen iıtatistik· 
Romanya lere göre 1934 

p•trol lstih· seneıl ilk dokuz 
saldtı ayı içinde Roman· 

yadaki petrol kuyularında6. 221.000 
ton ham petrol çıkarılmııtır. 
Geçen senenin ayni aylan için· 
deki istihsalat 5.452.131 ton ol· 
duğuna göre bu yıl yüzde 14 
fazla petrol çıkarılmıf oluyor. .............................................................. 

Doktor 

HORHORUNi 
Eminönü Valide kıraathanesi yanında. 
Bilciimle zabi&an ve talebeler mec
canen muayene Ye yarım üoretla 

tedavi edilir. Tel: 24131 
(4520) 

BİK.İ.YI 
811 Sltanda Bergin 

L - İtalyancadan nakleden : H. Rauf -

ALINAMIY AN BiR İNTİKAM 
O akıam Levl Turmanov isim 

gUnUnü kutluluyordu. Birkaç ka· 
fadar arkadaıile beraber bir 
köşeye çekilmişler, Briç oynuyor· 
lardı. Bir aralık mUthit bir zi· 
yandan aonra yarım aaattenberl 
rakı içmediğini habrlayarak oyun 
masasından kalktı, sallana sallana 
etrafa ıerpilmit masaların aras1n· 
dan geçerek gençlerin danaettiği 

aalona girdi. Burada müstehzi 
müatehzi gülümaedi. Belki o anda 
gözlerinin önüne gençliği gelmişti 
ve içini çekerek içki odasına 

giden kapıdan g~rdi, ortadan 
kayboldu. Bu odada yuyarlak 
masa üzerine intizamla dizilmiı 

rakı surahileri ve iştiha uyandıran 
ttirlli mezeler vardı. Bu m_,zeler 
arasında yarısı yenmiş bir lata· 
koz sanki Leviyi kend:ne da· 
vet ediyormuı gibi duruyor· 
du. Levl bir kadeh doldurdu, 
parmaklarını nutuk Irat edermit 
gibi havada salladıktan sonra bir 
yudumda içti. Yüztinll buruıturdu, 

1 ,, 
çatalını batırıp meze a.acagı ın· 

rada yan odadan kulağına bazı 
sesler ilişti, ten bir kadın seai: 

- Peki öyle olıun. diyordu, 
fakat ne zaman? 

Adamı diltünce aldı: Seı ka· 
rııınmdı. İyi amma kiminle ko
nuıuyordu? 

- Ne zaman istersen ruhum! 
Va!nız yarın kabil değil. ÇUnktl 
sabahtan akşam geç vakte kadar 
meşgulnm. 

Bunları aöyliyen karısile ko
nuıan kalın bir erkek sesiydi. 
Sesin sahibini tanıdı. Arkada9la· 
rından Y orgiyef. 

- Sen de mi aptal herif? ••• 
Sen de mi flörtçiliğe baıladın? 
Diye mırıldandı. 

Adam devam ediyordu: 
- Evet yarın meşgulüm. Ia

teraen mektup yaz. Fakat muha• 
beremizi intizama koymalıyız. 

Posta ile göndermek ihtiyatsızlık 
olur. Ben sana yazarsam, senin 
ihtiyar hindinin eline geçer •.• 
Sen bana yazarsın, benim evde 
bulunmadığım zaman bizJm "kör
oğlunun,, eline geçer, tabii me• 
rak edip açıp okur. 

- O halde naıal yapmalı ? 
- Bir çare bulmalı. Bir hl· 

leye baş vurmalı, bir hizmetçi 
vasıtasile de gönderilmez ki ... 
Olur a ihtiyar tilki hizmetçiyi göz 
hapsinde bulundurur. Şimdi ne 
yapıyor, bili oynuyor mu ? 

- Evet seraem her zaman 
kaybeder. 

sayı kırarcasına yumruklardı. Bu 
defaki iıittiklerine aldırmadı bile .. 
oynak karısının bu son hareketi-
ne müsamaha ile baktı. Bununla 
boraber biraz azap duyuyordu, 
Arkadaşının kendinden bahseder
ken sarfettiğl " hindi, ihtiyar 
tilki, göbekli 11 deyimleri izzeti 
nefıini incitmişti. Masanın baıın· 

da hem kaybetmekte devam edi· 
yor hem de arkadatının, arkadat· 
lığa yakışmayacak hareketlerini 
düşünüyordu: " Şu Y orgiyefde 
amma madrabazmış hal Sokakta 
karıılaştığımrz zaman bana dost 
gibi görünüyor, gUIUmseyerek 
göbeğimi okıuyor. Şimdi de bak 
ne haltlar karııtırıyorl 

Oyunda kaybettikçe öfkesi 
artıyordu. Elinde tuttuğu tebeılrl 
asabi parmaklarlle parçalayarak 
kendi kendlne: 

" - Seni gidi tllyıüz senlll, 
diyordu, oyun bitmit olsa idi ben 
aana hindi ile ıöbekllyl göste· 
rirdim. 

Biraz sonra beraberce sofraya 
oturdukları zaman Levl arkadaıı 
Y orgiyefin yDzUne rahatça baka• 
mıyordu. Fakat o, aanki alay eder 
gibi mütemadiyen ıual ıoru· 
yorduı 

- Yendin ml? Niçin kederli 
duruyorsun?. 

Ve sonra aamimlyetlnl ve tek· 
lifaizliğinl göstermek latiyerek 
müstehzi bir ta-vurla karısına dön
dü ve kocasının sahhatlle nl· 
çln alAkadar olmadığını hiç sıkıl· 
maden yüksek aesle aordu. Ka· 
r111 bfrıey olmamıt gibi baygın 
iÖzlerlle kocasına bakıyor Y• öyle 
masum tavırla neı'ell neı'ell ıft. 
JUyordu ki o anda ıeytan kıyafet 

değiştirip insan kılığına glrebll· 
meaeydl bu kadının ıadakatslzll· 
tinden zerre kadar 1Uph• et· 
mezdl. 

HerkH dağılıp yalnız kaldık· 
ları zaman Levl sofrada kuzu eti 
yerine liıtik yemiş gibi kendini 
aıabl ve dilglr hi11edlyordu. Bel· 
ki hiılerine hakim olur ve o vak'a· 
yı unutabilirdi fakat kar11ımn 
masum gözUkmlye ıalııarak gll• 
lUmsememesl onu çileden çıkar• 
mıyor ve ona her dakika " kaz, 
hindi ve köbekli, ıöılerlnl hatır· 
!atıyordu. 

- Ah, diyordu, niçin o kAra· 
tayı oracıkta dövmedim de oka· 
dar halk lçinde kepaze etmedim? 

Soyundu yatağa girdi, kabil 
mi? Gözlerine uyku glrmeyordu. 
Aklına koymuftu ona iyi bir derı 
verecekti: Bir kurşunla köpek gibi 
öldlirmek... işinden kovdurmak. .• 
Yahut vazoya pis kokulu bir şey 
koymak. Mesela bir fare leşi ve Adam güldU: 

- Aşkta tallli 
rettir. 

oJdu§'una iıo· yahut karısından sonra onun yaz .. 

Iıte sevgilim bulduğum bir 
hile : Yarın akıam aaat tam al· 
tıda yazıhanemden çıkacağım ve 
halk bahçesinde mUfettlşle bulu• 
ıacaiım. Bunun için, ruhum, ıen 
de altıya doğru, ı•ç kalma, bU· 
yük kapanın solundaki mermer 
vazonun içine bir kAğıt bırak· 
maya çalıı, vazoyu hatırlatdın mı ? 

- Evet. 
- Şairane ve esrarengiz bir 

ı•Y olacak. Bunlardan ne senin 
göbeklinin ne de bizim "Cadı,, 
mn haberleri olacak. 

Levi bir kadeh daha içti ve 
oyun masaaına doğru yUrtlmiye 
baıladı. Biraz evvelki keşfine hiç· 
bir auretle kızmamıı ve hiddet· 
lenmemlıti. O kızdığı zamanlu 
bağırır ve kUftlr ederdi. Hatta 
hıraım yenemediii zamanlar ma· 

dığı mektubu hemen çıkarıp yerine 
manasız aatırlar karalayıp imza 
yerine laalettayin bir kadın lımi 
yazarak alay etmek... itte ıihnl 
bu gibi karıtık düılincelerl• uğra• 
şırken yataktan kalkb ellerlni 
oğutturarak: 

- Nihayet buldum, dedi. Hem 
çok güzel ve mükemmel bir fikir. 

Derhal maaaaına oturdu. KAğıt 
kalem çıkardı yazıaınan ıeklinl 
dejlıtirerek ve birçok imla yan .. 
hşlan yaparak ~u mektubu yazdı: 

"Tüccardan Dulinov Efendiye: 
Muhterem efendim, 
yarın ki perşembe günü saat tam 

altıda Halk bahçesinin yanındaki mer· 
mer vazoya bir pakel içeriııi nde 600 
ruble koymadıgınız takdirde canınızı 

cehenneme yollayaoağımızı bildirmekle 
müteessifiz efendim. 11 

1 
Levi bunları yazdıktan aoora 

( Devamı 11 nci yüzde ) 
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Sıhhat Temizliği ~-----------------------Öz Türkçeyle 
Deneme ---------Romanya da Bi~lerce Küfe Ve Sandık Koşuğda 

Halkın ününde Yakıldı Ölçü 

Meyva ve aebze ıBBndık ve küfeleri alevler arasında 

Romanya hllkiimeU mikroP"' balkm gözll 6nllnde yakılmasına 
)ara karıı yaman bir mDcadeleye karar vermiı ve resimde de gör-
glrlımiş bulunuyor. Ziraat Nezare·tl düğünüz gibi bu karar tatbik 
içlerine ıehze ve meyva konan edilerek hntnn bu mikrop yuva-
bUtnn sandık Ye küfeleri mu- lan cayır cayır yakılmıştır. 
ayene ettirmitt bunlardan bin• Şimdl dütUnliyoruz: Acaba 
lercesinln mikroplu olduğu neti• bizde de bu tekilde ateıe abla· 
cesine varılmışbr. Nezaret, bunun cak, küfe, sandık, çanak, çömlek 
üzerine bu kUfe ve sandıkların ve saire yok mudur? 

ALINAMIYAN 
( Batarafı 10 uncu ıayf ada) 

odada kıaa adımlarla memDun 
dolaşmıya başladı : 

- Ah ben de ne imitim bel 
ou,ununce neler bulurmuşum 1 
Ne güzel bir intikam.. Hem de 
ıık ... 

Mektubu alan tnccan, hu 
tehdit karşısında pek tabiidir ki 
bir korku da alacak Ye iti pollae 
açacak, Poli& de yarın saat albda 
o civarda bir pusu kuracak ve 
bizim kUçUk bey mektubu almak 
için elini vazoya atınca polislerin 
elleri de ensesine atılacak •. 

Bu mektupla kendiaJnin ala· 
kası olmadığl anlatıldığı dakikada 
kurtulacak amma... O dakikaya 
kadar mevkuf kalacak ya... Bu 
korku ona kafi. Ne güzel bir 
intikam ha.ıırladım değil mi kan· 
cığım? .• 

Mektubun pulunu yapıştırdı •e 
bizzat gidip postaya attı. Evine 
döndü \'e o gece rahat rahat bir 
uyudu. Sabahleyin yazıhanesine 

giderken sevinci.ıden hain karı· 

sının çenesini bile okıadı. Saat 
altıya doğru artık yerinde otura· 
maz oldu. Rakibinin ne ıuretJe 
tuzağına düşeceğini kendi gözle· 

rile görerek derin bir nefes al
mak için kalktı doğru bahçeye 
kottu. O civarda dolqan bir 

sivil memUl' görünce az kalsın 
aevincinden çıldıracaktı. Babçeki 
ıııralardan vazoyu görenine otur
du, gözlerini vazoya dikerek 
ıabırsızlıkla beklemeye bailadı. 
Saat tam altıda Y orgiyef gö
zfiktn. Mnf ettiş ile buluıacağı için 

fırak giyinmiş başında silindir 
ıapka vardı. Dudakları aras.ndakl 
cıgaraaına tüttürerek memnuni· 
yetle ilerliyordu. Vazonun yanına 
gelirgelmez Levl kendi kendine: 

"Sen şimdi Hindi ile göbekli· 
yi görürsUn,, diyordu. Y orgiyef 
yaklaşb. isteksiz bir tavırla eJinl 
tazoya soktu. Levi oturduğu yerden 

BİR iNTİKAM 
batını kaldırarak gözlerini dik· 
katle haamma cliktJ. Delikanlı 
vazodan bir paket çıkardı evirdi 
çevirdi tekrar tekrar baktı! 

Bunlar alb tane yüzer rublelikti. 
Hayretinden dona kalmıwtı. Sonra 
birden bire kendini topladı. Yll· 

zil gene eski halini aldı para• 
ları cebine sokarak bir de 
Mersi dedi, hızla yürndn köıeyi 
saph ve gözden kayboldu. 

Zavallı Levl bütün bu sahne· 
leri cansız bir cisim gibi olduğu 
yerde dona kalmıı bir vaziyette 
aptal aptaı seyrediyordu. Artık 

blltUn limitleri kırılmış intikamını 
alamadıktan başka fistelik raki
bine de para kazandırmış oluyordu. 

Hapishanede 
f malathanede Çalışanlarrn 

Sayısı Çoğaiblacaklır 
Müddeiumumilik lstanbul ha· 

pishaaesindeki imalathanenin ta· 
miri ve genişletilmesi için adiiye 
vekalet nclen tahsisat istemişi.. 

Vekalet tahıisat gönderdiği için 
yakında ite batlanacaldır. 

Şimdiye kadar imalathanelerde 
(180) kadar mahküm çahşbrıh· 
yordu. Tamirden sonra bu mik· 

tar 250 ye çıkanlacaktır. Ayni za· 
manda imallthanede çalışanlar 

ka:ıançlannm yOzde muayyen mik· 
tarını hapiıhaoeye bırakıyorlardı. 

Bu para şimdiye kadar Tekalete 

gönderiliyortlu. Mnddeiumumilik 
bu paranın da hapishaneye ıarfı 
için vekiletten mliaaade iatemittir. 

Ecza Narhı Komisyonu 
Ankarada yarın toplanması 

mukarrer ecza narhı komisyonu· 
nun içtimaı gelecek haftaya kal
mııtır. Sıhhıye Vekaletinden dfin 
gelen bir emir üzerine komiıyona 
iştirak edecek lstanbul Eczae1ları 
hareketlerini tehir etmiıJvdlr. 

Koıui (1) Blçillerlnl dildeki de
yimlerin ııöyleniı biçiml•ri doj"Urur. 
Bunun örnetini eski Oımanlı Kanlığı 
çatında yuılan kotutlarda görebiliTiz. 

Arap, Acem deyimlerini benimH• 
mlş olan fstanbul dili aruz dedikleri 
lSlçil biçimine uygun geliyordu. l..tan
bulda yetiıen koşuA-cularıo (2) aruda 
yazmalara ancak bu yüzdendir. 

Bu arada Anadoluda yetfıen bu
dun (3) koıuğcuları aruza hiç yanat
mamışla.rdı. Çünkü konuıma yuma 
dilleri öz Türkçe ldJ, aruı:a uymuyor· 

du. Onlar, aruzdan bthblltilo ayrı 
olan ujik (4) ölçilıile koouğlu yazdı· 
lar. Bugiln toplanı1mıı olan budun 
koıutları ara,tırılacak oluraa yarıla
cak bitim budur. 

Yarının koıut C>leibll ne olacatına 
gelince, bunu şimdiden ke1tirmek 
sıOç değildir. 

Aruz bugün Arap, AcemıJen baıka 
birtakım Avrupa dillerinde de vardır. 
Aruza uyabilmek için dildeki deyim-

lerin ujikler. nde iniı, çıkıtlar o 'mnsı 
gereklidir. Öz Türkçede l:öyle init 

çıkıtlı ujikleri bulunan deyimler çok 
olma ::!ığı için kolJuğlııra en uygun 
ölçü, ujik: ö çüsü olacr,kbr. 

UjJk öJçüıO, her amaçtan arus 
Blçllailnden iyidir. dile kolay gelir. 
Koıutcu aruz Kepine ( 5 ) girmeyen 
dlyecelderiai bu "51çüye uydurup ko· 
laylıkla söyleyebilir. 

Yeni yet:ıecek kofufculara, ujik 
ölçüsile yazmnla1'ı yekilir (6). Şu var 
ki kefuğ yazm ya bzılamadan önce 
tlmdfye değin ya.zıJmıı biiUln koıut
ların: lilçllleriai ö4reamell. ondan 
aoora yazmıya batlamalıdırlar. 

lsmtlt Hal4sl 
1 - Koşuğ - tiir 

2 - Koıutcu .. pir 

3 - Budun .. halk, m\llet 

4 - Ujik .. hece 

S - Kep • kalıp 

6 - Y ekmek - ta niye etmek 
- --·--

Öz TUrkçe BUmecemlz 
DUnkU Bilmece 

Öz dilimizi benimaemek)e okan bir 
ıoydan olduğumuzu hillQa ecuaa 
bildirelim f 

BugUnkU Bilmece 
Aşağ'ıdaki harflerden öı TQrkçe 

bir cümle ç ıkabilir. Bu cümleyi çıka· 
rıtbilmek iç"n muayyen fraılalnrla 

konulmuı iki muayyen harfi lce.Cara
cakunız. Kaldınlacak olan harflerin 
hangi .eri oldukunu biraz dikkat ede
cek o.uratı nız görürsünüz 1 

NEMCUTLÇUBUCG 
ÜNÇÜNÖCGREÇNCE 
CKLEÇRiNCEOKÇUN 
ACKLAÇRDACÖZTÇ 
ÜRKCÇEOÇKUYCUP 
ÖÇZTÜCRKÇÇEYAC 
ZMAÇYJÖCGREÇNEC 
CEKLCER ............................................ -............... .. 

Resim Talı/ili Kııpona 
~ ............... - ······· 

Tabiatini%i öğrenmek .İsU.yoraanıı 
resminizi b\l •upondaıııı tO adet 
ile birlikte gönderiniz. · Rl"tfııtiniz 
ıuaya tibidlr ve iade edilaaez. 

laim, meslek 
veya ıan'a.C 

bulunduğLJ 
memle1cet 

·Relim intişar 

edecek mil 

ReınııiD kliş•i 30 lnmiolıık 
pul mukab~ gönderilebilir. 

İstanbul Havagazı ve Elektrik ve 
Anonim Teşebbüsatı Sınaiye Türk 

ŞİRKETi 

Mühim iLAN 
lıtanbulda Havagıızı ve Elektrik ve TeıebbUsab ıınalye Türk 

Anonim tirketi, memurlarının 1934 ıenesine alt 0 pembe " 
renkte u yuvarlak,, hüviyet kartlarmın 1 Kanunusani 1935 ten 
itibaren iptal edilerek 1935 senesi için mllteber olmak O.Zere "koyu 
pembe,, renkte ''&ekiz dı1ıh,, kartlarla değiıtirileceğini muhterem 
müşterilerine arzeyler. 

Bu kartların bat tarafmda ıirketin Unvanı yani "lstanbulun 
Havagazı ve elktrik ve teıebbUsatı sanaiye Türk anonim ıirketl., 
ve kutren btiyUk harflerle 1935 ıenesl yazılacaktır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar ıahte adde· 
dilmeli ve hamilleri poliae haber verilmelidir. 

Şirket milfterilerinin bu ilAna riayet etmemelerinden çıkabilecek 
neticelerin meı'ullyetinl kabul etmeyeceğ'inl şimdiden beyan ey• 
ler. (570) 

MÜDÜRiYET 

Geyve Ziraat 
Bankasından: 

59 numaralı Bozviran kariyeslnde Ali Osman oğlu Mehmet 
Efendinin (239,50) lira kıymeti mukaddereli 16 kıt'ada 6 hektar 
11 SO metre murabbaı tarlası 3964 numarala Kulfallar köyünden 
Güllü oğlu Abdullah Efendinin (250) lira kıymeti mukaddereU 6 kıt'a· 
da 1 hektar 87 40 metre murabbaı tarla ve bahçesi 3996 numaralı 
Teıvikiye köyünden Asiye oğlu Kazım bin Mehmet Efendinin 125 
lira kıymeti mukaddereli 3 kıt'ada 1 hektar 1607 metre murabbaı 
tarlası 4053 numaralı Geyve Orhaniye mahallesinden Mehmet Efendi 
oğlu Lfıtfi Efendinin (395) lira kıymeti mukadderell 5 kıt'ada 2 
hektar 4592 metre murabbaı tarlası 4075 ve 3972 numaralı Geyve 
Orhanlye mahaUeıinden Ali O.ııman oğlu Hacı Ali Efendinin (100) 
lira kıymeti mubammiueli 4 ktt'ada 1 hektar t 150 metre murabbaı 
tarlası 4344 No. Sarıgazlden Mustafa zevcesi Fatma ve Mehmet 
kerimesi Hediye Hanımlaran (63) lira kıymeti muhammeneli 14 
kıt'ada 2 hektar 6889 metre murabbaı tarlası 4371 numaralı Safi 
köyünden Ethem oğlu Mehmet Ağanın 325 lira kıymeti muhamme
neli 9 kıt' ada 5 hektar 229 metre murabbaı tarla ve bahçesi 4302 
ve 4394 numaralı Bayrakçaıehlr köyllnden Zekeriya oğlu Mehmet 
Efendinin 55 lira kıymeti muhammenell 2 kıt'ada 2 hektar 5511 
metre murabbaı tarlam 4409 numaralı Gazi S.P.M. den Sarıga:ıill 
Şerefettin Efendinin 99 lira kıymeti muhammeneli 3 kıt'ada 2 hek• 
tar 4592 metre murabbaı tarla ve soğanhğı 4483 numaralı Çengel 
köyünden Ali Oaman oğlu Hüseyin Ağanın 99.05 L. kıymeti mu .. 
hammeneli ilci kıt'ada 1 hektar 1607 metre murabbaı tarlası 4519 
No. Akbiaar Alperek mahc:ıUeainden sandıkçı Mehmet usta kerimesi 
Emine Şerife Haaımın 365 lira kıymeti muhammenell 6 kıt'ada 8423 
metıe murabbaı tarla ve bahçeleri 4560 numarah Geyve Orhaniye 
mahallelinden Bağzazlı Mehmet Efendinin 360 lira kıymeti muham• 
meneli 4 kıt'ada 2 hektar 6659 metre murabbaı bahçe yeri ve 
tarlası 4589 numarah Geyve Umur Bey karyesinden Hamdi mollanın 
Zeki Efendinin 57 Ura kıymeti muhammeneli 8 kıt'ada 1 hektar 
2526 metre murabbaı tar!ası 4618 numarala Geyve camii Kebir 
mahallesinden kahveci Hasan Ağanm 52 lira kıymeti muhammonell 
2 kıt'ada 3444 metre murabbaı tarlası. 

Bankamızdan istikraz eyledikleri mebllliğin vadesi ve kendilerine 
tebliğ edilen ihbarnamede verilen bir ay müddet dahi murur ettiği 

halde borçlarmı vermiyen e1&miıi balada muharrer zevatın fıimlerl 
hizalarında muharrer emvali 45 gün müddetle müzayedeye çıkarıl• 
dığmdan talip veya bir ilişiği olanlarm GeyT• Ziraat Bankasına 
müracaat eylemeleri ilin olunur. (7790) 

TÜRK ANONİM ELEKTRİK Şirketi 

Mühim İLAN 
Elektrik Şirketi, memurlarının 1934 aeneıioe ait "açık mavi,, 

renkte "sekiz dıhlı,, hüviyet kartlannrn 1 Kanunusani 1935 ten 
itibaren iptal edilerek 1935 aenesi için muteber olmak üzere 
0 turuncu., renkte "mustatil,, şekilde kartlarla değiıtirileceğioi 
muhterem mtışterilerine arzeyler. 

Bu kartların bat tarafında Şirketin unvanı yaİtl "Türk Anonim 
Elektrik Şirketi,, ve kutren büyiik harflerle 1935 senesi yazılıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte adde· 
dilmeli ve hamiUeri polise haber verilmelidir. 

Şirket, müşterilerinin bu llina riayet etmemelerinden çıkabile

cek neticelerin mes'uliyetini kabul etmiyeceğini şimdiden beyan 
eyler. (555) 

MÜDÜRiYET 

·. 
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VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞlRKETI 
lıtanbul Acentalı§'ı 
Liman Han, T elefonı 22928 

' 

' 
Kıaa, orta ve uzun dalgalı neırlyab temiz Ye pllrllzaüz bir ıekilde 

nekloden 1935 modeli TELEFUNKEN • 127 ıayealnde musiki 
lhtlyacımsı tatmin edebilirsiniz. Bu derece mükemmel bir makine 
ıimdiyo kadar bu kadar ucuz fiata aablmamıtbr. 

Trabzon 
T ARİ 

Yolu 
Yapuru 18 

T. ıani 
P•zar •ona aaat 20 de Galata 

Galata'da Bourl• Biraderler ve 'UrekA•ı milHıeseainden 
Telefunkenln ( 12) numaralı kataloğunu lıteylniL Orada Ut 
yeni modelinin tafıllibnı bulacakaınız. 

nbta•ıadan kalkaealc. Gldlıt•ı 
Zoapldak, laebolu, Ayancık, Sam
ıun, Ünye, Ordu, Glreaua, Tirebolu, 
Görele Trab:ıon H Rize1•· DönOt
te 1.unlara nıvetea, Of n Stırme
neye utrayacaktır. ,! _______________ ,~ iT{LEFUNKEN 'dir 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclla Azasının 

Yeni intihabı 
Oda Mecliıi Azaıınm müddeti t 934 senesi sonunda biteceğin

den yeni intihap yapıtacaktır. 6irinci derecede intihap : 

17 Birinci Kanun 1934 Pazartesi 
ıtlnU saat 14 de bavlıyarak o gtln 17 ye kadar devam edecek ve 
ertesi Salı günü yine 14 den baılıyarak saat on yedidıı!I bitecektir. 

Odalar nizamnamHinin 26 ıncı maddesi mucibince birinci 
derecede intihap hakkını haiz olanlar bu intihabata rey verecek· 
!erinden alakadarların sicil defterlerinde isimlerinin mevcut olup 
olmadığına dair lcabeden tetkikatı oda sicil ıubesine mtiracaatla 
yapabilecekleri ve öu huıusta bir itirazları · vaki olursa 17 ikinci 
Teırin 934 Cumartesi gününden itibaren 22 ikinci Teırin 934 
Perıembe gUnil uat 17 ye kadar intihap heyetine hitaben verecek· 
lerl itiraznameyl odaya tevdi edebilecekleri bayan ve ilan 
olunur. 117789,, 

~-~ 
L.T.PlVER . 

PARIS 

VE PUOQA 

Parfümöri l. T. Pi VER A. Ş .. İstanbul Şubesi 
$işlioAh"!et Bey sokak No. 56. Telefon :43044 

Nu•ara L Para K. olunan K. olun. . R. O. Mllllhazat 

1 

1 

5 
4 
IS 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
u 
14 

16 

Gözem Şayo Eıkenazi 
Negrin şirketi 
l.tanbul belediyeli 

Kirkor Baronyan Et 
Gunoz Zıpçıyaa Ef. 
Nektar Keatonyan Ef. 
Ü!maulı bankaaı 
Melık Ef. 
Llstik ıirketi 
Mehmet Sırmıt B. 
İş banlcaıı 
Vabram İ9lemeciyan Ef. 
Mlltiyadi B. 
Gizi mahdumları vekili 
Kalodi B. 
Y orgl Kancoplo Efendi 
vekili Kalodi B. 
Hazinei maliye 

-100 

81r>2 

400 
600,SO 
soo 
250 

60 
149,36 
157,27 
!56,17 
600 
136 
200 

160 

761.80 

para -100 

640 

400 
600,60 
500 
250 

60 
149,36 
157,27 
256,17 
500 
136 
200 

160 

86,68 

aıra para -6 

6 2512 8-8-934 tarihine 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 

kadar olan ala
cağm bakiyeıi 
640 lira hak
kındaki imtiyas 
ve fazla tale· 
bin reddine. 

6 675,22 934 leDHİnde 

kazancı olma
dığından 

lstanbul ikinci lflis Memurıuıundan: Mahkemıoe ifiasına karar 
Yerilen Galııtada Mahmudiye caddesinde 4 numaralı m~ğazada kunduracı Mikael 
Zıpçiyan Efendinin borçlarına ait tetkikat bitmiş ve yapılan sıra cetveli yukarda 
göııterilrliğ'i üzere idarec" dairemize bırakılmıştır. Müflis alacaklılarına kong11rdato 
teklif etmektedir. Bu teklifin müzakeresi ve ikinci toplanma için alacaklıların 

6 K. evvel Pertembe gtinü Hat 14 te dairemizde hazır bulunmalar1 ilnn 
olunur. (165) 

Sahibi : Ali Ekrem 

B. N. K ZANCIYA~N 
TUrklyenln en eski ve en bUyUk 
ziraat maklnelerl ticarethanesi 

Telefon : 41888 

Neşriyat müdürü: Tahir 
&on Posta Matbaau 

Denizyol ları 
1ŞLITM1Sl 

AHatelerl ı KaraldSy KaprlHtııt 
. Tel. •1162 - llrkeei Mühllrdarnde 

Haa Tel. 22740 

·---.-. 4mı ...... 
Karadeniz Yolu 
KONYA vapuru 17 ikinci 

teşrin CUMARTESi günü saat 
18 de Hopaya kadar. "780811 

Ayvahk Yolu 
MERSİN vapuru 17 İkinci 

teşrin CUMARTESi gllnü saat 
18 de lzmir'e kadar. "7809,. 

Mersin Yolu 
ERZURUM vapuru 18 ikin· 

ci teırin PAZAR gUnü saat 
10 da Merain'e kadar. 117810,, , ______________ .,, 

,-Terki Ticaret .. 
sebebile 

BULUNMAZ nRSAT 
Beyoğlu, letikliH cı&ddeai 423 No. h 

SAMARiTEN 
nam "bebelere mahsuı efya paurı,, 
unTanı ticarisi tahtındaki mağaza 

yakında kapanacağından çocukla• 
rımu ucuz fıyatla giydirmek fırsatını 
~-~ kaçırmayın ı z. + (4837) ...,1 
~--------l'!lm _____ , 

DABCOVICH ve ŞUral<§sı 
Teh 44708 • 7 • 41220 

A.vruva n Şark limanltlrı ara1tnda 
muntau.m posta. 
Annrı, Rotierdam, Hamburg n 

lıkandlnavya limanları ioin yakında 
lıareket edecek vapurları Ye dlluyanın 
baılıoa limanlarında *ranibor demen 

Yakında geleoek vapurlar 
Hansburg vapuru limanım ızda 
Auguat Leonhard vapuru 26 
Teşrinisaniye doğru. 

Yukında hareket ed11oek vapurlar 

Hansburg · vapuru 17-18 T. aaniye 
doğru. 

August Leonhard npuru S 
K. flVvele doğru. 
Fasla tafailat ioin G&lııta, Fren \lyan 

han umumi aoenb>ligine müraoaat 
Tel. •4707. 8 - 41!20 

, , wtp ...,. (4211) ~ 

VESiKAve BONO 
Mübad il bonosu ve yurtluk ocakhk 
yeıikaı , tllhvllltr, ıaazoata veuir 
vHikaları alır satar. Satmak iıtcm :. 
yenlere emlAk ve araıi ~lır. hüku
met borçlarını kapatır. Balıkpazarı, 

•ı Maksudlye Han No. ~S 
Ugurlu Zade Derviş T. 23397 

~------· (4679) ..., ------- ------
~ROMATiZMA ._ 

ve her nevi airılara karşı 

SULAJiL 
çok faydalı ve teıirli bir devadır. 
Haricen kııllanı lır. Fi. 66 kuruştur. 

lstanbul ikinci iflas Memur· 
lufiundan ı Gala tada Mahmudiye 
caddesinde 38 numaralı mıı.tazada ao• 
bacı Antuvan Foıkolo efendinin tas
fiye edilecek beoka bir malı olmadı
tıodan icra ve iflas kanununun 256 cı 
maddHi mucibince ifliaın kapanma• 
auıa mabkemeca 13/11/934 tarihinde 
karal' verilmit oldutu ilin oluDW'. (4864) 

[ Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 

Esaı No.ıı 

240 

Satılık _Emlik 
Mevkii •e Nev'i 

Ahırkapıda Seyıthasao mahallesinde Ahırkapı mey• 
danında 3/2 No. lı 724 metre murabbaı arsa. 

Teminat 
Ura 
220 

458 Tarabyada Tarabya caddeıindo 288 No. 3957.50 510 
metre murabbaı ar&a. . 
Arsanın 2717.50 metre murabbaı ağaçlı ve aetlldlr. 

409 Kapalıçartıda Kalpakçılar batında 102 No.lı dükkin 270 
430 Kumkapı Ni9ancımehmetpa1a maballealnde Nlıancı 30 

caddeıinde 16 No. h klrgir hane. 
Yukarda yazıh emlak bedelleri peıin ödenmek Uzer• açık art• 

tırma ile satılacakbr. Tafsilat almak isin hergUn, arttırmaya girmek 

için de 28 Teırinisani 1934 Çarşamba günll saat onda tubemize 
müracaat edilmesi. (577) 

• * 
Satılık Emlik 

E1aı No. Mevkii ve nevi 
Mekaubo 

2 Nişantaşanda Meşrutiyet Mahallesinde Harbiye Cad• 
desinde 115/117 No. la Selçuk Apartımank (137 met• 
re murabbaı bina yerini, 90 motre murabbaı bahçeyi 

4 

havi ve biri zemin kat olmak tlzere dört daireyi 
müştemildir.) 

BUyllkadada Yalı Mahallesinde GUllıtan ve Çelebi 
Sokaklarında 28, 30, 32, 34, 36 ve 2 No. la altında 
iki dükkanı Ustllnde iki kısma müfrez odaları müt· 
temil kargfr bina (Bina 130 metre murabbaı ilzerlnı 
mebnidir.) 
Sarıyerde Raşlt Bey ye HUseyln Ef. Sokaklarında 
1, 3, 5 5/1 No. lı maa bahçe iki kısımdan mürekkep 
Hane (Sahası 175 metre murabbaıdır. Alt katta 
Uç oda bir ıofa, mutfak, kiler, hail, banyoyu Uıt 
katta dört oda bir sofa, bir mutfak, hali Ye ban• 
yoyu havidir. 

(emlnat 
Lira 
2000 

800 

500 

Yukarda yazılı emlak bedelleri clörtte Liri peıln ve d6rt aeneYI 
taksitle ödenmek Uzere açık artırma ile satılacaktır. lıbu takıitler 
ipotekli ikrazat faiz ve ıeraltine tevfikan % 9 1 /2 faize tabi tutula• 
cakbr. ihale 26 Tetrlnisani 1934 Pazarte1l gtlnü yapılacaktır. lıbu 
enalikin ıeki:r: taksitle 21 Teırlnluni 1934 tarihinde ıatılacatına dair 

olan evvelki ilAnın hllkmll yoktur. Tafsilat için her glln, müzayedeye 
girmek için de 26 Teşrinisani ı 934 Pazarteai gUnll ıaat onda Şu• 
bemize müracaat olunması. (580) 

* 
Satılık Apartıman 

T •f vlkiyede Hamamcı emin Efen.il aokajında eıki 3 mllkerrer 
yeni 19 No.lı 229 metro murabbaı bina yerini ve 97 metre mu· 

rabbaı bahçeyi havi ve sekiz daireyi müıtemll Teıviklye Apartı• 
manı satılmak üzere aıağıdaki ı•raitle artırmaye konulmuıtur: 

1 - Artırma (kapalı zarf) uıulU iledir. 
2 - ihale 3 kAnunuevvel t 934' pazarteıi gllnU 1aat onda Bah· 

çekapıdaki ıubemizde icra edilecektir. 
3 - Artırmaya girmek için dört bin lira teminat verilecektir. 

4 - Talipler bir Ura mukabilinde alacakları şartnameyi teklif 

mektupları He birlikte ve orada yazılı tekilde ihale saatinden evvel 
tevdi edeceklerdir. 

5 - Satıı bedelf dörtte biri peıin ve dört senevi taksitle 
&denecektir. Ancak iıbu taksitler ipotekli ikrazat faiz ve ıeraitlne 
tevfikan % 9 1/2 faize tabi tutulacaktır. 

6 - lıkl pefin olmak Uzere sekiz takıitle ıahlacağana dair olan 
evvelki ilinın hükmU yoktur. 
7 - Bu bapta daha fazla tafıilit almak lıtiyenler Şubemize mil· 
racaat etmelidirler. (583) 


