
su tandıran Bir Yazıcı 
Te biyesizçe Bir Yazı. Y aZdı 
Bu ltalyan, Nadir Görülmüş Bir Neza
-~.etsizlik Ve _Kara Ruhluluk Yapıyor 

Türk'ün gerek kadın ve ge-1 
rek erkek olarak güzel yaradılıı· 
lan yanl.ştır. Bu bir maaaldır. 
Tnrk kadını çarşafı giydiği sa
man gllzel zannediliyordu. 

Türk kadınının güzel:iğl bey· 
~elmilel bir formül teşkil etmi .. 
tt. Romanlarda, ıiirlerde, t•r
kalarda Ye Amerikan filimlerinde 
TOrk kadanınm güzelliği bir dar
-hı 111esel bUkmünde idi. Likin 
~~rşafın atılmaaile dehıetU bir ha• 
l{•kat karı:sında bulunduk. 

Hakikattan çekinmek iıteml
Y~~~nı. Maalesef TUrk kadınlan 
:~~ ın ~e letafetsizdirler. Fevlla· 
hl e ~ır şekilde ıişmandırlar ve 

ç bır sti.leri yoktur. 

Tl\rk .erkekleri için de ayuı 
d?ğ·~nilebil r. Türk tablatile şık 
lan 

1
k r. A\ rupa elbiselerini ku!-

ır en 
diki 

1 
şaşırıyor. Türklerin giy· 

Ara~ , ~vrupa elbiseleri, eski 
ler. pe.l:asclerine benzemektedir· ikinci seçlcllerl ay1rma işi dUn lstanbul VilAyetlnln her 

T antalo p . k yanında bitmiş ve sandıklar kaza merkezlerine taşınmış, bu 
Urk \'li n, otın, ve ravat s1rada ulusal tezahürat yapıl:,uştar. Rey tasnifi neticesinde: 

kil dcudunda bir ahenksizlik lstanbulda rey atma hakkına sahib 358 bin yurddaştan 298 
Cih:ner. bininin reyini kullandıGı 11nlaşalmışt1r. Nisbet yUzde ( 87 ) dlr. 

Jstenil' n arkları tasnif edilmek Sunlar1n yUzde ( 52 ) si erkek, kalan yUzde ( 48 ) 1 kadındır. 
ı.se nıadd- ü IJ'k b K zalarda da seçim bir gUn fazla devam ettl§lnden oraların 
( l>ev 1

• ~ z~ 1 akı· neticesi de yar1n anlaşllacakbr. Resmimiz, aandlklar kalkarken 
~ anıı 11 ıncı yuzde ) yapdan tezahUrlerl gösteriyor. 
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GOnü 

Yaza;:--
G. Muhtar 
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~Ski De\frin Binbir 'Rezalet VfJ Maceralarile 
Dolu Büyük Sev· .a Romanı 

Jandarma lcuma11danı 
IJag l6mail Hakkı 

Muş Jandarması 
Dört Katili Yakalıyarak 
Bir Muvaffakıyet GöJ;tercii 

Muı, (Huıusi) - Bundan bir 
sene evvel Moıa on bir saat 
mesafede bulunan Nurşın köyün· 
de bir cinayet işlenmiş ve ka· 
tiller firar etmişlerdi. Geçen gün 
bu cinayet faillerinin ayni köye 
geldikleri haber alınmış ve vilii· 
yet merkez kumandanı yUzbaıı 
Bay lımail Hakkı bir müfreze 
ile gece yürUyUşü yaparak beraber 

· (Nurş:n) e yetişmiştir. 
jandarmaların geldiğin( gören 

dört ıuçlu, gizlendikleri evden 
ateı etmiye başlamışlardır. Fa
kat kumandan Ba~ lsmail Hak· 
kının muvaff akiyetli bir planı 
net:cesinde on dakikalık bir 
müsademeden sonra katillerin 
dördü de sağ olarak yakalanmış 
ve kollarına kelepçe varularak 
Muş'a getirilmiı vo ad:iyeye 
tes:im e6llmiıtir. - >f 

. r 
Yüce Onder: lsfanbulu 

Şeref lendir diler 
Başbakan ismet İnönü De Kendilerine 

Refakat Ediyor 
DUn akşam Ankaradan husu

si trenle hareket eden Cumhur· 
reisi Kemal Atatürk bu sabah 
8,20 de Haydarpaşaya gelmiıler, 
bUy~k mı;rasimle kRrşılanmışlar· 
dır. Vaktin erken olmasına rağmen 
yUce önderi yakuıdan görmek 
iıteğile kaynaıan dolgun bir ka· 
bba:ık Haydarpaşa iıtasyonunu 

doldurmuşlardı. 
Garda trenin durduğu yerden 

itibaren rıhtıma kadar iki sıra 
asker ve po:is müf re>.esi selam 
vaziyetinde durmuşlardı. 

Şehrimizdeki sayla vlar ve da· 
ha birçok zevat AtaUirkü karşı-

lamak üzere gara gelmiı bulu
nuyorlardı. Hususi tren saat tam 
8,20 de gara g:rdl. 

Hususi trenin geldiğini gören 
yurddaşlar bliyllk önderi çoıkun
lukla alkışladılar. Biraz. sonra, 
Atatürk refakatlerinde Başbakan 
ismet lnönll olduğu halde tren
den indiler. 

Asker· ve pollı se!Am yaı.lyetl 
aldı. Ulu Önder, kendisini kar
şılayanları selamladılar ve iltifat
larda bulundular. 

Kemal AtalürkU vilayet bu· 
dudunda karşılayan vali ve bele

( Devamı 3 üncü yüzde ) 

ÖZ TÜRKCE 
Taolanan evle- r- """\ İnsanlar yer yü• 

rln lu ara yine Eıı· A ki zUnde kahb değ· .. 
nel:adar çoğaldı· 1 ya l t :re değiştire ka-

t·nı görüyor mu- cı·nlerden Ne" eye ıerıendilerl piok'°"' 
sunuz ? Daha Be· ' ' lettiler. Şimdi, deA'-
çende lzmir gibi K ı ? me cin, olur o}i. 
en uyanık bir yerj. aça ım . maz peri, onlarla 
mizde, güpegündüıı L ____________ ___. başa çıkamaz. 
bir ev:n taşlandığ ını gaıete. orden Bizde y~ t ıen cinğöz!er ar~eında 
Öğrendik. Sözde görünmez. bir el, öyle göze görilnmez'.eri var ki; cınlere 
pencerelerin cAmını tangır ıungur duman attırırlar. EY taşlıyanlara, neye 
yere indirivermif. Ev:n içindekiler, uzakta arıyoruz. Şat •racak; korkuya 
korkudan ne yapacakl"'ranı ıatırıb, <.Ütecek ne var? Şimdiye kadar, az~! 

r ev tat 'andı ve taılıyanların hanır111 
po ıse baıvurmuılar. Poliı ıelmiı, ele a~çmedi? 
araıtırmalar yaparken, bir de bak- 0 1 l 

ı Geçen yıl, stllnbulda da ev taş •· 
eın ar ki, ev, bu kez de, içerden tat· ması moda olmuıtu. Tatlanan e\rler, 
)anıyor. E... Artık bu kadarına 81~ ğı yukarı bepıi, daracık. gOn gö,.. 
akan sular durur. Beabelli, bu İfı iyi mez ıokaklarda idi. Şuna t•t yorum 
uatt~ o~su~laran İfİ... ki, hiçbir cin çıkıb te, Taksim alanın• 

Yırm.ncı yüz yılda cin ve peri daki 0 yedi aekiıı: kat ııpartımanlard 
masallarına inanmak iç

1

in inıanın çok • ' oturanlara aataımıyor .. 
geri bir kafa taı·maaı gerektir. Nerede, izbe, karanlık, srtindüzler 

Bu çağda, bizi hangi cin çarpabiHr? bile gözgözü görmiyen evler vana, 
Hangi peri, tuzağına dütürebilir? boyunu oralarda gösteriyor. - •* 

Zelzele Mıntakasında 

Sarsıntılar Tehlikesizce 
Ve Haff Devam Ediyor 

Gelibolu Kasabası Da Sarsıntıların 
Pay Almış Bulunuyor Zararlarından 

Gelibolu (Hu· 
aust) - Merkezi 
Mnrmara Adala• 
rı olup sarsıntı 
ıerpintile r:n cJen 
birçok köşeleri· 
miziıi kurtu!ama 
dığı son zelzele 
Geliboluya da 
epey geniı bir 
zarar payı ayır· 

dı. Gönderdiğim 
resim bir tacire 
aid ve içi dolu 
bir buğdny ma
ğazasıdır. Bunun 
biraz ilerisinde 
vo bir Musevi 
(Devam, U inci 7üıd•) Yıkılan haidag ınajozası 



•) . 
(Halkın Sesi) 

Etin Yükseleceği 
Haberi 
Ve Halk 

" CeJebler etin fırhyaCftfinı haber 
nrıyor, buna ıebeb olarak bq 
Ügerinden slınan et reıımioin 

kılo başına 9 kuruta tahvil edıl· 
meeını gösteriyoıla.r. Mesele. 
bir hayli olmuş ve halk, bu 
bahiı üz rinde aydıol mı tir. 
Dün, bazı kimselerin fikirlerini 
sorduk. B ze, eş&ğıds.li mw·· .aıaır 
lan bildırdiler: 

Bay Şaban ( Dıvaoyolu İzmir kıra· 
atlıaoeal ) - Şubattan itibaren mez• 
bnba reımi yeni bir ıekle giriyor. 
Eıkidcn baf Clzerlnden alınıyordu. 

Şimdi ki!o Ozerinden tabail edilecek. 
lstanbulda et meıeleıi ıenelerdonberl 
etrafında dedikodu Japılan ve bu 
yQzden b·rçok köyler ıehre bağlnna
rak tehrin cti11Sesine fİfmanlık Yeren 
mObim bir meseledir. Hepimiz biliriz 
ki mezbahanın kırmızı hatm için 
eti eiYar Yiliyetlerden, hattl yakıo 
kliylerden yllzde elli fazlr ı·nn yiyoruz. 
Pendlkde, Akbabada buz gihl etin 
kilosu yirmi kuroıtur. lıtanbulda bu 
et altmıt kuruıtan aıa21 al.nmaz. 
f.tanbul ditcr villyetlerdea Ye köy
lerdea çok Yergi ve resimler adeyen 
bir ıehirdir. Şehrin ır.flatehlik aıoıfa 
dDtllnGlmelidir. Ben ne belediyenin, 
De de celeblerin menfeatlnl d'1fünG-
7orum. Ortaya ıöy:Dyorum. 

* Bay İhsan ( Mtltekaid Kadırga 
meydanı 82 ) - Bazı yeni niumlar 
aıüsteh~iklcre zarar Yerdi. Eakl tartı
ları attık fakat esnaf Hki fiatlan at· 
madJar. Bu yüzden lıtanbutda hayat 
okkanın kiloya niaheU kadar J•nl 
Gçt• bir bnbalılaılı. Şubatta mez.ba
bada kilo Ozerinden resim alınacak. 
Belediye bu resmi kilo bqına ( 9 ) 
kurut olarak tesbit etmiıtir. CelebJcr 
Te dnvar mOdahsilleri bunu fa.ı.la 
buluyorlar, Jıtanbulda et en Of8ğ& 
kiloda ( 6 ) kurut artacak diyorlar. 
Nihayet .be'ediyelerin hikmedivücudQ 
halka refah, ucuz ve temiz hayat temin 
etmektir. Bclt1diyomiz - eğer iddialar 
dotru lıe • bir formCllden baıkaıına 
atlı:ırken nıtlıncı keıeri i'İbi kendi 
taraf :na yontmayı dGtOnmemelidlr. 

le 
Bay lamail ILıkkı (Beıiktaş Derei~i 

Ha fırın okıığı 8 ) - Be'ediyemiz 
büdçeıini dGzcltmelr için yeni yeni 
~elirler arıyor. Şehfre daha sıhhi ve 
daha iyi bir düzen Yermek için 
Belediyeyi bu arayııta yt:rdco glSke 
kadar b.ıklı buluruz. Fakat bu gelir 
halkın ~ıda11ndnn temin edilmemeU

"Clir. Can buğazdan girer. lstanbullular 
mezbAba reımi 7Qzünden en az et 
yiyen 7urddatlardır. Şubntta et rcaml 
kilo Gzerlnden alın•nca bu Eiat biraz. 
daha artacakmıt- Ben buna doğru 
bulmam. Belediye l:Odeesiai hayati 
maddelere zam yaparak değil, Ulka er
<!en fazla gelir temin ederek dQzelt
melidir. Kılobafına dokuz kurut ruim 
çoktur, indirilmeli. 

Yurdda Seçim 
Gelen haberlere ıröre, lzmlr, Ay· 

nlık, Boluda ikinci mllntehib aeçiml 
bltmittir• 

A L 

Küstah Bir Sabıkalı 
------------~-----------------~~-------------------------

. Kend·isini 
Devirdi, 

Y akalıyan Bekçiyi Yere 
Fakat Tekrar Tutuldu 

Evvelki akşam Sirkeci istasyonunda bir hadise 
olmu , bir aab alı kenCiafni yakalıyan bir bekçiyi 
yar yarak kaçarken tutulmuştur. Hadise hakkında 
ıu maI~mab aldık: 

Şark demiryolları Sirkeci istasyonu bekçilerinden 
Hamid, evvelki gece istasyonda nöbet beklemekte 
iken, Mustafa adlı bir sabıkalının, vagonların ara· 
aında ıübheli bir yazlyette dolıışmnkta olduğunq 
gör.,rek yakalamıştır. Bekçi Hamid sabıkalı Musta• 
fayı kolundan tutarak Sirkeci poi"s karakoluna 
&ötllrmiye başlamıştır. Sabıkalı Mustafa: 

1 
- Babacığım.. yatacak bir yer bulamadığım 

için burada bir. vagonda yatmak istedim. Mademki 
nıüsaade yok, birak da gideyim, diyerek bek~.nln 
elinden kurtulmak istem:ştir. 

Sabıkalı Mustafa bu söz1erilo bekçiyi kandıra• 
madığını görUnce ansızın kafa ile vurarak bekci 
Hamidi yilzünden yaralamış.. yere yuvarlamış, Te 

bundan sonra da kaçmıya başlamıştır. Fakat çabuk 
kendine gelen bekçi Hamid kaçmakta olan Musta· 
fayı yakalıyarak polise tes]m etmiştir. 

Et Fiatları Kültür Bakanına 
Belediyenin Fikrine Göre . Karşı Gelen 

Yükselecek Deği' dir • 
Mezbaha resmi, bir Şubattan Mua//ım 

\ 

itibaren kilo llzerinden alınmıya Killtilr Bakam Bay Zeynel6bl· 
baılanacaktır. Celeblerin iddials· din Özmen'e yakış.k almaz sözler 
nna göre, etlerin pah~lılaşacağı aöylediği için hakkında takibat 
ıayialan çıktığı için, belediye b.u yapılması istenen muallim bay 
huıusta mkı tedbirler alacaktır. Mahmud Cevdet, serbest bırakıl-
Et fiatlanmn pahalılaşmas.na dıktan sonra eski bir kayid sureti 
meydan verilmeyecek, ihtikar yap- almak için Alemdar kom:ıerliğlne 
mak !eleyen oiddetli bir şekilde mfiracaat etmiş, fakat orada 
cezalandınlacaktır. sinirli.ik göıterdiğl için Tıbbıadli 

Belediyenin noktainazanna mfieaseseıine gönderilmişti. Tıbbı-
göre, vaziyet şöyledir: adil müessesesi bay Mahmud 

Mezbaha resmi kilo llzerinden Cevdet'te asab;yet asin bulmakla 
almmıya başlandıktan aonra, bo- beraber bunun cezai ehliyeti kal· 
lediyenin mezbaha varidatı art- dıracak mah:yette olmadığını 
mıyacaktır. Şu halce et fiatları- söylemiş ve kendisini diln Müd· 

deiumumiliğe iac.fe etmiştir. Birinci ' 
aıo durub dururken pahalılaşma· 

miistantik bay Ramazan, tahki· 
tıına aiçblr aebeb yoktur. Belce' iye kata el ko) muştur. 
bir takım hesa blar ) apar ak bu 
neticeye varmııtır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Ha.köyde oturan bayan Sara
nın Gç yaşındaki oğlu Muiz, 
odada yalnız oynamakta iken 
mangalın (izerfne dilşerek muh
telif yerlerinden ağır ıurette 
yanmıştır. 

Jf. Tevfik adlı biri Gedikpa• 
pda ıoför Mihranın paltoıunu 
çaldığından tutulmuştur. 

~ Mustafa adlı biri Betiktaşta 
Kavalalı Alinin evinden öteberi 
çalarken yakalanmışbr. 

>f Bekir adlı biri Galatada 
bay Hakkının demirlerini çalar
ken tutulmuıtur. 

lf- Sabıkalı lsmall ile Midhat 
limanda bulunan Kusajl adh bir 
ltalyan vapuruna kömür •ermekte 
olan mavnadan kömür çalarken 
tutulmuıtur. 

Sokak l(ö ekleri 
Yine Çoğaldığı f ç~n Kıs

kaçla Toplattırılıyor 
Son zamanlarda sokak köpek· 

Jeri yine çoğalmıştır. Beyazıd na
hiyesi beledıye memurları, hususi 
bir surette hazırlanan uzun saplı 
demir kıskaçlarla geceleri köpek
leri yakalatmakla ve bunlan bo
ğarak busu al ara balarla denize 
attırmaktadır. Kıakaçla boğulmı· 

yan köpekler zehir ıırmga edil
mek 'uretile öldnrillmektedir. 

Hamur Ekmek Çıkaran iki Fırın 
Son zamanlarda, baıı fırınlann 

latenilen vaaıftan haiz olmayan 
ekmekler çıkardıklarından şlkAyet 
edilmiştir. Belediye müfettişleri 
ıehrimWn muhtel.f semtlerindeki 
fırınları ant olarak teftiş etm:ş
lerdir. Yapılan teff ıler neticesin· 
de iki fırının on beşer glln · mlld· 
detle muYakkaten taliline karar 
verilmiştir. 

Komisyonculuk 
Eldeki Kanun ihtiyaçlara 

Göre Deği~tirilecek 
Aldığımız malümata göre, 

gilmrük komisyonculuğu kanunu• 
nuo bugllnkU ihtiUyaçlara göre 
değiştirilmesi tekarrUr etmiı Te 

bunun için hazırlıklara bqlan· 
mııtır. 

Şehrimiz komisyoncular birU· 
ği de, bu husu .. ta hazırlıklara gi· 
rişmiş ve yabana memleketler-
den nizamnameler getirterek 
tercllme ettirmiıtir. Kanunda 
yapılacak değişikliklerin ~akında 
tamamile tesbit edileceği anla
ıılmaktadır. Yeni Vazİ.) ette bil· 
hassa, muyazaalı lı yapılmaaıoın 
önüne geçilecektir. 

Qefi Kırıldı 
Ortaköyde oyuncakcı Niyazı 

dükkAmn camlarını silerken dUe
mü0. bel kemiği kmlmıştır. 

Afyon 
Meselesi 

Uyuşturucu maddeler lnhlaan 
umum mUdUrU bay Ali Sami 
dün akıam Ankaraya gitmiştir. 
Bay AU Saminin bu aeyahatl 
doğrudan doğruya afyon alımı 
lşile a· akadardır. 

Diğer taraftan ıehrimizdekl 
afyon tacirleri dün bir top'.antı 
yapmıılar Ye idarenin mübayaata 
başlamaması yllzlindeıı mllşkill 
Yaziyete dilttüklerini bildirmek 
iç:n Ôkonomi bakanlığına bir 
heyet göndermiılerdir. 

Kalb Sektesinden Olenler 
KHımpqalı Stıleyman Y enif e

hirde bir kahYede otururken, 
Niko adında biriıl de Beyoğ!un
da yolda giderken kalb sekteain• 
den anaızııı Glmüılerdir. 

Giiniin 

Gümüş Para Taklid
cileri Mahkemede 

Yeni )'Uz kuruı uk gümDt pati' 
!arımızı taklide Ye alirmeğe ye'teler 
dikleri için Ahmed, Mchmed, Ha•dl 
Y• dlfer Mebmed adlannda d6rl 
auçlu mnatantiklikte •o ·guya çekil• 
mitlerdi. Bunlar, aleminyom ıt 
kurıun halitasından lcab ıı t slak JI'" 
pılaıı yilzlüklerl ıfirmekten ,uçlıl 
idiler. 

Aaal bu paralara bas n Hakld 
henGz tutulmamııta. Nih yet o da yr 
kaJanmıf, sorgusu yapılmış ve beptl 
hakkında tevkif kararı alınmıtlılf 
8.rinci müstantik bay R maun d .. 
tabkikabnı bitirerek ld iaııameıi.ı 
bazırlamıf, müddeiumumiligo ve,. 
mitt:r. Suçlular bugün ceza mll• 
hakemesioe ıe•kedi!eceklerd"r. 

Bir Alman Gazete Muhabl1 
rlnin Vesikası A hndı 

K61nite Çrytung adında Alnııı• 
gazcteainin Türk"ye muhat:iri baf 
Daping Tiirkiyo iokt.llib hareket~erl
nln marıa Ye mahiye•ini tahrif edici 
mahiyette neşriyatta bulunduğunda• 
lindeki muhabirlik vesikasının mat• 

buat umum mQdürlnğünce utirdad 
edildili haber alınmııt•r. 

Kaçakçıhk 
Suç.ular DUn Mahkemed• 

Sorguya Çekildiler 
D<Srt ıGıı evvel yakalanan alb• 

kaçakçalığı suçlularının ilk duruşma• 
ıı dlla sekizinci ihlisı:- ı mahkem~ 
ıinde yapıldı. Okunan kar~rnamede, 
Ege Yapuru ikinci auvariai Bay HOır 
meddin, tekerci Avram, komiıyonc11 
latemat, ıar. f Naom vo Yörgi adın• 
da ki ıuçlularan 600 r it n kr ç•rırkeD 
ele geçtikleri yazı.mışh. Sorguda, bQ• 
lOn ıuçlular hi iaeyi in ir ~ttiler. 

Bay Hüaamedd n, 6u0 liranın A.
ram tarafından emanet olarnk yerif. 
ditlnf, eYİnde ıaklatt ğ nı, knç:mıy• 
teıebbila nziyeti olm d ğını anlattı. 

Avram iıe kayınvalıC:ca!nin kaptan• 
tealian etmek Dzere kend ıine teslim ett• 
ti emanetten broka lirşeoy bilmeaiğiııl 
paketlerde no bulunduğundan d~ ha"' 
berdar olmadığını söyledi. Hakim, 
poliıde illraf e . tiğini ve zabıt • ra• 
kaı ·nda bunlaran yazalı olduğunu 181• 
leyince Avr:om: 

.. - Bildiğime dair bir oey ı8r 
lemedim. Fakat orada beni lıorkuttg. 
lar. Eğer korkudan söyledimse hatır .. 
hyamıyorum., dedi. N..t"cede duruşnı' 
ban ıahid'crin ç11ğırılm: aı ve 600 
altının bidiıe tarihindeki kıymetiald 
tHbitl için baıka güne Eurakıldı. Ao• 
cak, ıuçlulardan Avramın meyklJf 
olarak muhakeme edilmrsi karar al• 
tın• alındı Ye derb:ıl t •ykif edildi. 

Hukuk Fakültesi 
imtihanları 

Hukuk fakü!teıinde bu 711 tatbik 
edilecek yeni imtihan taıimatnameıl 
çok SJkıdır. Hazir~nde, iml.ban gGa" 
lerlne ara .erilmiyecektir. Bunda• 
baıka, haziraD ortaaında talabelel 
bDtiln derılerden imt.hana ~irmel• 

mecburdur. 
Talebeler, bu talimatnamtınl• 

det:ıtirilmeal için allkadar maknlll" 
lara mlracaat etmit'.erdir. 

l_S_o_n_R_o_s_ta_'_n_zn_R_e_s_im_lı_· Hı_ik_a_Ay_e_s ...... i_: __ ~ _____ R_a_z_a_r_O_la_R_as_a_n_B_e_D_ı_Y_o_r_~_i_:_j 

- Aman Haaan B. Bu re
aiml de nasıl reıim? Ne re1ml 
o lduklar.m bir türlil an:ıyamacLml 

H. B. - Dikkatle bak anlar· 
an, Tnr'k olan, Türkiyede )'af•• 
7an.-

••• Amma Ulrkceden baıka 
dilJer:e konuşanların dillerinin 
resmi; bu yüıdoo bepıioio Uıllln
de tüy bitmiş. 

tny olan dil? 

1 

- Ya bu hepsinden fazla Haaan B. - O da ben~m dı. 
lim; Türkce konuşun, ttrkce kO' 
DUfUD clemel..ten bu bale ıeidI. 



Sayfa ) 

er r------------------~, 
Ün Resimli Maka.:e 

r a /çkiden Korkunuz g 

Ulusal 

Güç 
Zeki Meı'ud Alun 

Yaratılışın uluslar arasında 
P.•ylatılmış yumutları (hizmet, va• 
ıde) vardır. l-.iç duraklamadan 
denih•b.lir ki, bunların en bUyU· 
~ Türk ulusu. un payına düt· 
mUştür. TL.J'k ırkının ayırdımı 
ev.rense! rol oynamasmdadır. Geç· 
~ı. to böyle olduğunu bütün acun 
bılıyor.. Gelecek~e de böylo ola• 
cak ve ye.ıiden gürleien TUrk 
ulusu adam) ğın ön sırasında yük· 
aek orunu çık 'Cakbr. 

Ulusun bir kez kendine olan 
güveni artıp sağlamlaştıl<tan aon• 
ra ulusal f''1erji..in yapamıyacağı 
b~şaram,yacağı bir şey yoktur: 
~Urk ulusu enerf sini kendi ergin
~k ve o!.gunl~ğ~nda bulmaktadır. 

ulu onderınm kılavuzluğu ilo 
~ok çet n deneme ve unamalar• 
aıı so.ıra bu olgunluğunu kazan

=ftır. U.ua ar, ıengin varl.klarmı 
b cak yaı.ıyışın sert gerekenleri• 

1 ° göiüs gererek elde edebilir· 
•r. Yaratılışın battan beri 
Renol Y&1a11 olan bu didi kalk şme Ye 
le: ışoıadan sağlam ve güdü çı• 
.:ııb uluslardır ki, yeryllzlinde bat 

8~_yurucu olarak sivrilirler. 
ta uynk u!us adamlarman başa· 
sec:. fu~lerln.n özünU ulusal erkleri 
lllu ış ermde ~ramalıdır. Bunun için 
dur•:n 

1 
geçmış, şimdiki ve gelecek 

bir boıkarİı.ı ttk derin ve keıkia 
ıerekt ış U anlarn~k ve anlatmak 
te bu d. .u.un ıç ve dış varlığı 
ların ° a g,zle:ıen enerji kaynak· 
onıa;ı keydana çıkarmak ve ıonra 
Önderle ~.~anmak ve işletmek ulus 
biridir. ru;n en değerli işlerinden 
blribirind ua ve önder böylece 
biribirini en. a~rahnıyan ve ancak 
beraber t1ümlıyen varlıklar gibi 
l•r. Tur~a ışırlar, beraber yllrür
bcullı. ı,._ ~usu ve onun ulu önderi 

ir 6rneği traberliğin en parlak 
k Türle ~ Röatermiılerdir. 
end~ni t usu.tun uyandığı ve 

flrdıtı ltİP•adığa gUndenberl ba· 
tanın bu er, , yannkl baıarmala· 
E\renseJ } lj~1liğüno · iz olabilir. 
tince d ~ 111<ıntıyı her ulustan 
Yurdu 0 iru dibenle karşılıyan ve 
dan ku~nu: kyıkıcı aarsınhların
•e Yapıcı a: t··tan başka yaratıcı 
tcırk C 0 ur.d~n geri kalmayan 
t uınurlugv u b·· l nerjl b k oy ece uluaal 
1 a •ınında k •ngln ol-du v n ne adar 
bildo.rrniıti-. guUn_ıuzu bntun acuna 
Para ile teknikİ:saJ1 e~erji yalnız, l~rdan değildir O ç~len varlık· 
~1• derinliklc. ı · Tu kbır kayna~tır 
•rce yı'lık r ırkının bın• 

Her }urd~aşayııına uzanır. 
tak bu bu .. kaı uluı işlerini an
görUr cn/u.. olu9 bakımından 
tıraa 'bu ü :ore dUşlinür ve çalı· 
lerini d!b n n .ve yarının ve:rim
ltinde d a eyı arılar, ve kendi 
hcı . e • ulusal enerjinin yara• 
tld gUcleranden daha çok k 

, •der. azanc 

-:=------ Uluıtan -

A~tistler 
Arasında 
' Bayan Ha~ide icraya Mı 

Verilecek 
Bayan F ı·d 

llın Raıid R:' 1 e ile arkadqları· 
llaaf ohnal za trupundan ayrıl· 
•tınekted' •ra dedikodu"~ devam 

B 
&r. 

u artiıU • Bay Şadi t ernı eakı artistlerden 
llıae alı araf ından Ozan opere-

8 nacaldan ı6ylenmittl 
8 ay Sadi b k . • 

ayan lialide:ru le zıb etmekte, 
bir fey yaptı~ e•velce de böyle 
llıabkeme v gı~ı ve o zaman 
lbahknm ed~~~~~~ıl~ be11Uz liraya 
lhndi icr 1 ıg nı •e bu ilimın 
nı•·u aya konulacaiını ıöylo-

' "t r. .K 
afkasya Baştanbaıa 

Sarsıldı 
lr Moıkova, 21 (A. A.) - Kaf.. 
•u~aya~ın bütün ıebirlerinde ehem· 
r ıyeta a'. ta d d b '- · erece • lr zelzele 
•aydedilmiıtir. 

Soj':m ycme:ı ıofu'u ribi içkinin c!Gpe düz al ~ yhinde 
bulunacak değ( iz. Ancak ıunu aöy'emek için kendim;zde 
berz:ıman l:ol bot cu:ret, bu!aliliriz ki içki denilen ıeytan 
ıCitü, lçmu:ni bilmiyenleri p11rarlan eder, • lıhalten eder, 
ah aktan ve terbiyeden eder, bll'.iu eder otlu eder. Hele 
içki muuına kötQ kadın da kar ıaeak o·uraa, itinlz 

felakettir. Kısa zaman içinde paranızı kaybederaıo~ı:, 
itinizden olursunuz, uiniz yıkı'ır. O .~ı!°a? a~t·k ~ ~ 
para• z, aeciyeıi:r. ve herkeıin n~fıet etoğı bır kötü kıtı, 
Ye mtidhit bir ıefilden baıka bırıey o!mazsınız. 

içki içm~y!niz, demiyeceğiz. Fakat. _içkiden korkunuz. 
Tıbln verem mikro1:undan korkar gıbıl 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Yüce Önder Kemal Atatürk Bu 
Şereflendirdiler Sabah Istanbulu 

( Beıtarafa 1 inci yüs.ıe , 

diye rel i Bay Muhiddin Üs.tilndağ, 
{ırka vili~ et idare heyeti reisi 
doktor Bay Cemal Tunca da 
trenden indiler. 

Ayni trenle Türk dili tetkik 

Alman yanın 
Hücum Kıt' aları 

Berlin, 22 (A. A.) - Hücum 
kıtaatınm tensikine devam olun
maktad1r. Berlindelcl hncum kıta• 
atının yükaek kumandanhğından 
mühim tebeddüller yapılacağı söy
lenmektedir. 

Bu hücum kıtaala, husuıl gar
nizonlar haline getirilmiş ve doğ
r dan doğruya Hitlerln emri al~ 

tına konulmuıtur. 

Şehrimizde Amba!aj Nü
muneleri f eşhir Edilecek 

Ökonomi Bakanlığı:ldan ı 
Muhtelif memleketlerde yu· 

murta, elma, armut, portakal, 
limon, yaş ve kuru üzUm ambalaj 
ve tasn.fini gösterir bir kollek· 
siyon yarından it haren lıtanbul 
Türkofis Şubesinde teşhire bat· 
lanacaktar. Teşhir üç gün sllre· 
cektir. 

Çikolata Ve Bisküvilerde&ı 
Muamele Vergisi 

Ankara, 21 S;mdlye 
kadar oekerll maddelerden aay .. 
larak muamele vergisinden mlls· 

cemiyeti başkanı Bay Saffet ve 
üyeler de tetkiklerini ve çalışma• 
larını devam ettirmek üzere Ata· 
türkün maiyetinde fehrimize gel
mişlerdir. 

Atatürk gardan çıktıktan 

Tevfik Rüşdü Aras 
Pariste 

Parla 21 ( A.A) - Türkig• Dıı 
işleri Bakanı B. T•v/ik Rüıdü 

Ara•, garın 6araga geh • ?lc o• öll• 
yemeğini M. Lava/ il• pig~crktir. 

811 zigar•' husaıi mahigett•dir. 
_J 

Barış İçin 
Birleşik Bir Cephe Kur· 
mak Arzuları Kuvvetlidir 

Mcskova; 21 (A.A.) - lsves· 
tia gazetesi "Su.h için müttehid 
cebhe" başlığı aHında yazmış o!• 
duğu bir makalede Eay Litvinof 
ile Bay Laval ve Bay Tıtülesku· 
nun Cenevrede vaki beyanatla· 
r.nın Sovyet Rusya ile, Fransa 
küçük anlaşma ve Balkan anlaş• 
maıınm umumiyetle sulhu tarsin 
etmek ve bilha11a mıntakavt bir 
Şark misakı vücude getirmek 
suretile şarki Avrupada ıullıu 
takviye için mlittehid bir cebhe 
vücude getirmek hususundaki a~ 
zulara :un bir ifadesi olduğunu 
yazmaktadır. 

tes~;· ı-;.tuı;;-Çi~lata v;·· bls'kü;i° 
fabrikalarından muamele vergisi 
alınması lizımgeldiii alakadar· 
lara bildirilmitlir. 

----

ıonra, alkışlar arasında Ertuğrul 
yatına binmişler ve doğruca DoJ.. 
mababçe sarayını teşrif buyur-
muşlardır. lstanbul, Ulu Önderi 
tekrar bağrına bastığı için aovinc 
içindedir. 

Bulgaristan 
Kabinesi 

Kimon Gorgiyef Baıba
kanlıktan V ;ızgeçiyor 
Sofyadan bildirj)diğine glSre, 

{İmdiki Kimon Gorgiyef kabinesinde 
esaılı değişiklikler yapılmalı muh· 
temeldir. Bu değişikliğin en bn· 
yük taraftarı askeri birliktir. 

Askeri Bir:ikte biri cnmhurl· 
yetçilik, dijeri kıraliyetçillk olmak 
Uıere iki cereyan vardır. Fakat 
bugün bir rejim değifik:iğl 
mevzu~ahs olmamaktadır. Çün· 
~O !<ımon Gorgiyefin, Baıve
kiletı askeri birliğin umumi 
katibi Damyan Dalçefe terket· 
mesi, kendisinin lkhsad Nazıra 

olmaaı, bugünkü diğer kabine 
erkinanm da nezardlerl değişerek 
yine kabinede kalmaıı muvafık 
görülmüştür .• 

Bir Maden Faciası 
Cilberton (Amerikada) 22 

içerisinde 200 amele çalııan bir 
madende çıkan patlama netico
ıinde iki kişi ölmn1 ve 50 kiti 
grizudan zebirlenmittlr. 

r 
/STER iNAN /STER l NANMAI 

Ene1kl gUn matbaaya bir gene geldi, dedi lcb 
''- Her rey aandıt nın baıında bir davul surna 

yar. Bu manzara bana çok çirkin ıörOndO • ., 
Dedim ki ı • 
"- Siyasi haleler kuUanılarken milli te:r.ahüratta 

bulunmak çok iyidir. Bugün için her ıandıtın baıına 
bir piyano koymak mOmkün detildlr. ,, 

Ve hemen ııklıma baıka blrtey ıeldi, ilAve ettim : 
••- S z reyinizi verdiniz mi ? .. 
Delikanlı biraz durakladı Ye c 

••- Yarın verecetim, diyebildi: 
Ben - Bugün ıon gilndür, yarın sandıklar kaldrrılaealc." 

Delikanh lu aefer büıblltün ıaıaladı n ce•ab 
veremedi. Ben tekrar ıordum : 

''- Siz ne yap:ıuınız ? 
''- Hukulc Fakültesinde talebeyim." 
Bu gence son ıöz olarak ıunu ıöyledim ı 

"- Sizin bu itte ilk vazifeniz reyin izi kullanmaktı. 
Tenkidlerinizi dinletmek ve kend.nize hak Yerdirmek 
içıo önce ilk vazifenizi yapmanız li:r.ımdı •• 

IST iN N I T A J 

Yeni Bir itfaiye 

Mektebi Açılacakmış ... 
lııt , nbul Belediyeıinin 1935 yılı 

l:.Qdceslle, yapacatı iı:er araaında bir 
de itfaiye mektebi açılmall knrar
laımıf. 

Vnkıl, lıtanbu!da &ıki tulumbacı 
mektebleri dağıldığıodııoberi yeniden 
bir itfaiye mektebi açılmaa na doğrusu 
pek lüzum vardı. Sevg·li Be:ediy.:miz 
fstanbulda tiyatro mektebi, musiki 
mektebi kurduktan ıonra, ıehrin bu 
mühim ihtiyccını da temin ediyor. 
demektir. Sevgili Belediyemizin Lu 
iyi!iğini de unutmamak borcumuz.dur. 

İstanbulda cıki tulumbacı mek-
eblerinin ne vakit kurulmuı olduk· 

hır.nı tarih kitablrr.ndu görmedikae 
de, bunların ıu son on beı yirmi yıl 
içinde nas 1 dağıldıklarını, gödlmüz.'e 
gördüğümüz için pek iyi biliyoruz. 

Es i İstanbul tulumbacılarının 
kendılerinl artık görmeyen, fakat 
onların adını elbette ifitmiı olan 
şim iki lıtaobulluLr, bunların belki 
itfaiye teıki itından sonra dağıldık· 
larıuı ıan rlır. 

Halbuki iıin dotruıu hiç le öyle 
değildir. lıtanbulda telefon tel• 
leri kurulduktan aonra eaki kırmı:r.ı 

ceketli köıklGler uzun bir zaman 
yine devam etlifıi gibi, daha önce, 
lıtanbul tulum bacıları lıtıın bul da 
itfaiye teıkilitınıo yay:]dığıo:ı hiç 
kuluk aamaınıtlar, yine her mahalle-
nin bir tulum hail bu 'unmııf, tulum
bacılar da lıer yangın vH:luile patır
dı etmekte devam etmitl~rcli. Zaten 
rahmetli Macar Zıçeni Pa~ar.ııı kur
muı olduğu itfaiye teıkllltı da lstan
buıu eakı tulumbacı'arıo biz.metinden 
hiçbır vakit lturtaremamııta. 

* Şimdiki itfaiyemiz eıkiıincien ıilb-
heıiz çok iyi oımakla beraber eski 
lıtanbul tulum bacılarını ortadca 
kaldırmıt olan bu yeni itfaiye de 
dt:ti dir. 

latanbuldıı tulumbacılıtı sönc.'Oren 
tek bır Hbeb bur .. da •porcu!utun 
yı;yılma11, l.erlemeaidir. Ba:r.ıları ıpor
culutun da bize Avrupadan go mit 
olc.utunu ıanıriar. Halbuki Avru• 
padan relen onun yalnıı adıdır Spo
run kendisi bizde zale.ı nrdı. 

Şimdi kendini ıa7dırmak iıteyen· 
ler her aemtte bir ıpor kulllbll bu• 
lunduğu gibi, nktile lıtanbulun 
kend ıınl saydırmak iateyen her 
maha.leainde çocuklnr daha kQ~Uk 
yaıtan tulumbacılıta alııırlardı. G~z 
aandıklarından tulumbaya benzer 
büyücek bir kutu yapar'ar, fırsat 
buldukça onu omuzlarında koıturarak 
rayet 1ellıel bir cin.ınaatık yaparlıtrdı. 

Mahallede böylece yalancı tulum• 
ba aandıtile koımamıt olan çocuklnr 
ancak ya hastalıklı yabud arkadaıla· 
rının aralarına a!madıklan m•zıkçı 
çocuklardı. Ancak çocuklukta böyle 
tu :umbacılık mümareseıl yapmıı ol
mak ıonradan mutlaka tulumt.acı 
olmata mecbur etmezdi. Gerçekten 
tulumbacı olan mah. lle,iler tam g<irbllz. 
kuvvetli delikanlılardı. 

Herhalde gerçekten tulumbacılar, 
çocuklann kendi kendilerine kurduk
ları yalandrn tulumbacılık mekteble
rlndon yetiıir.:li. Çocuklukta gas 
aandıtandan yapılmıı yalancı tulumba 
arkaaından koımamıt çocutun, ıon· 
radan gerçekten tulumbacı o:maaına 
imkan yoktu. Zaten ıerçekt•a tulumba• 
cılığa rerçektt.D i•lİdadı olan ÇOCU1dar, 
daha yalancı undıkla koımıya alııtık• 
lnrı zamanlarda bile, yanrın çıkınca 
gerçekten tu 'um banın. arka1ından 
koımak için hiç f:raat kaçırmaıı:lardı. 

Sonradan, l.tanbulda ıpor yayılarak 
her aemtte ıpor kulOblerl çotaldıkça 
çocuklar raz aandıfından yalancı 
tu~umba arka1:ndan koemaktan vaz• 
ıeçtiler top arkuıodrın koımıya ba,. 
ladı'ar. ' Gerçekten tulumbacılık ta 
böylece •Bndil. ÇGnkil tu'umbacılık 
yapmak iç:a daha çocukluktu alıtmlf 
kimH bulunamaz oldu. 

)#. 
Bir samandaa beri lıtaabul çocuk• 

ları ıpordatı da bıkar ribi rlSıO!'Oy~r
lar, onun lçta yeni açılacak . ıtfaıy~ 
mektebi tam nktinde yetifmıf ola 
cakbr Yalnı• lmid edelim .ki, b• 
yeni ~ekteb de ealdlerl l'ibi, orada 
çalııacak olanlan sonradan gerçekten 
itfaiyecl olmıya mecbur .etme•!rı. 
Böyle oluraa, itfaiye mektebıne gır• 
mek lıtiyen1er çok bulunur. Fakat 
itfaiye mektebine devam etaıit .ola~ 
herkea ıonradan mutlaka ltfaı1ecı 
o~mıya mecbur tutuluraa, baıka mu· 
lekler için adam kllmaz. 

KUçUk Heberler. 
Türkiye • ltalya Klirinır mukav• 

leai dokuz ay müdd ;,tle uzatıh~ıtt r. 
§ Ahnu vapuru Hind den zı • bil· 

ler:nde batmıt. 19 kiti lSlmClt ve 6 81 

yOz:erek kurtuhnuftur: 

\ 



_,Memlelcet Manzarası~ 
Zaframboluda 
Çerçen 
Köyleri 

Zafranbolu, (Hususi) - Zaf· 
ranbolunun, dört saat öteı"ndo 
Çerçen köyleri vardır. Köyler 
Çerçen yaylasının tıım ori:t'hk ye· 
rinde kurulmuşt ur. Yaylanın en 
aşagısında Zafranbolu ovasile 
yaylayı ayıran Araç çayı geçer. 
Bu çaya ) oHarda da l:>irçok de
reler kanşır, kış ge· di mi suyu 
çoğalır .. Çay, Toprakcuma, Ka· 
dıyükü, Çerçen bağları. Saz 
köyü önünden geçerek babçele· 
ri ıuladıktan onra Karlt köyü 
Boslanyükll köylerini s;.ıiayarak, 
Ankara - Ereyli demiryolunun 
zafranbolu durağı o:an Karabük· 
te, filyos ırmağına katııır. ~u 
su Araçtan Zafranbo!uya gelın
ceye kadar yUzden faz.la değir
men de çevirir.. Çerç.en köyünün 
tam eteğine düşen yerde e~ kafa 
aid Çerçen değirmeni vardır.. Bu 
değirmenin yanıbaşındaki toprak 
çeltik tarlaaı yapılmı~hr. Değir
menin önllnde, ceviz, dut ağaçları• 
dikilmiş ve çimen yetiştirilmiştir. 
Çimenliğin apğtsında çayın kı) ı-
1tnda kumlardan süzülerek top
lanan bir ıu vardır. Soğuk IU 

adı yerilen bu su buz gibidir. 
Değirmenin biraz ötesinde 

eskiden büyük bir köprü varmıt
Bu köprü u:ıun zaman bakımsız 
ka:dığmdan l'ıkılmışhr. Fakat 
geçen yıl köylüler köpriiniiıı ye
niden yapılmasına karar ver
mişler, Zafranbolu kaymakamı da 
ldarel buıusiyeden iki yüı. lira 
abvermlı ve köprllnlin yııprlma
ama baılanmııtır. KöprU dört 
ayak &zerinde kurulmuıtur. Ayak
lar çok sağlam tutulmuş, köp
riiyll, k~di kendbi yelif liren 
halk miman Bay Mustafa yap
mıştır. Yetmif bet yqını apq 
olan. bu abakalh mimar Bay 
Muatafa aleIAde bir: çiftci iken 
hevu ederek kendi kendine yapı 
ltferjm öğrenmiştir. Çerçen kö-
1tınno civarmdakl arazide (Ok 

melmd çam yetişmektedir, baika 
Jerlerde bin bir &zenişle ) .tj,_ 

tirilemeyen çam ağaçlan burada 

hemen kendi kendine biU.crmdc
tedir. Onun için Çerçen k6yl_. 
doin hepsinin ayn ayn çamlık· 
lan vardır. 

Çerçen k&ylerl, bo lravallde 
billaaısa üxiimli ne nn almrşbr. 

Bu köyün hemen kendine mahau• 
çok ıüı.el cıznm ç.efidleri vardır. 

Mehmed Eower Bet• 

Tirebolu Çocok Esirgeme 
Kurumunda 

Tirebolu, (Husuli) - Çocuk 
ntrıeme kurumu Tırebolu kolunaD 
idare heyeti ıeçlmi yapılmıfbr. 
Bqlunhğa maarif memuna Huan 

emlrel, muhııtib Ye Yemedar~ğa 
muallim Ar;f Ünal, yazgan"ıga 
tahrirat kitibi Refiki Yusuf Altay, 
tıyeliğe nnfus memuru T ayib Erol 
aynlmıştır. Her sene birçok kim
ıe izleri sevindiren bu bayır kuru-

munun yeni Oyelerinln bu ıene de 
birçok yetimleri ıevindfreceii 
umulmaktadır. 

rlardinda Yaralanan Kasabfar 
Mardin, (Hususi) - bir koyun 

pazarlığı )•üüznden kasnblar era• 
aında bir kavga çıkmıı, 9 kasab 
b:çaklarla birbirlerine girmiş, iç· 
)erinden dördü ağır surette yara• 
)anarıık hastaneye kaldırılmışlar• 
dı. f unlardan b:rl baıtabande öl· 
PJfiitür. Diğerleri iyileşmektedir. 

• 
ME T BER 

Keskin; Yol Bakımından En Önde 
Olan Kasabalarımızdan Birisidir 

Keskin (Husu
ıi ) - Kasaba
mız da alb bin 
nüfus yaşamak· 
tadır. Keskinin 
hıl\ a&ı güzel, suyu 

boldur. Bağcı:ık 
ve şara bcılık iler-

dedir. Tıftikcilik 
ve yapağıcılık ta 

:nem!el<ete çok 
para getirmekte-
diı·. Senede en az 100 bin kilo 
t'ftik ihraç eclilmekted"r. Kaza .. 
da bir un fabrikası vardır. 

Kırıkkale nahiyesine bağlı ve 
kazaya 3 saat mesafede ki Hasan.e 
dede köyU kasa banın en bil yük 
köyUdilr, bu köyde 1500 nUfua 
bannmaktadır. Köy Kızılırmak 
kcnanoa kurulmuştur. Arazisi çok 
verimlidir. Bu köy üzUmil, karpuzu 
ve kavunu ile nam kazanmıştır. 

Kazamızın yollan çok munta
:tamdır. Dört nahiyede muntazam 
ıose:ule kazaya bağlanmıotar. 

Gümüşhane 
Haberleri 

Gümlifbane. 21 (A.A)- Vill· 
yetimiz.in her tarafında bayanlar 
C. H. F. sına üye yaalmaktadır. 
Yazılan bayanların &a.)ısı erkek
leri geçmek (jzeredir. Fırka, köy 
ve nahiye ocaklan idare heyetleri 
her tarafta yenilenmiştir. 

Vi:ayetce mahalle ve k5ylere 
tayin edilen memurlar soyadı 
yazımını sıkı bir aurelte takib 
etmektedir. 

Keskinin u~a1ı::tan görtlnUşil 

Kırıkkale ile kaza arasında her- • 
glin 45 otomobille giC:lş, geJ:ı 
servisi yapılmaktadır. Nahiyeler, 
kazaya bağlandığı gibi köyler de 
muntazam yollarla nahiyelere 
bağ1anmıı bulunmaktadırlar. Ke9-
kiu ile Kırşehir Yilayeti arasın• 
daki yol çok muntazamcbr. Kasa

banıu vi'.ayetle, nabfyelerin kasaba 
ile ve köylerin nahiyeler?e ve 
biribirile konuşma bağhlığilo 
yapılamnmıştır, bununla beraber 
bu it le yakında başanlacakhr. 
Kaymakam A. Keskin bu busu&-

taki hazırlıklara 
başlamıştır. 

Ka!Ulbada Kır
mızıay, Çocukları 

Esirgeme, Öko-
nomf vo Birik tirme 

ve Tayyare Ku· 
rumları vardır, 

halk ayn ayrı bu 
kurumlara bağ• 

•umıştır. Acı 
doyarak kaydet

mek lazımdır ki bir genelik kurumu 
yoktur ve doha geneler böyle bir 
kurum yapmayı tasarlamamışlar
dır, sıtma ile uğraırna kurumu 
çok iyi çalıımaktadır. Bu kuru• 
muo dört tane gezici memuru 
vardır durmadan dolaşmakta, 
rastladıkları hastalan iyi etmek• 
tedir:er. Bu do:qmalardan en çok 
faydalananlar köylülerdir, &) rıca 
hUkUmet doktor:uğunun da b r 
dispanseri vardır. Bu dispanserde 
her türlü hastalığa bakılmaktadır, 
dispanser 10 yataklıdır, \.C yoksul 

yurddaşlarm çok iş"ne yaramaktadır. 

ı fzmirde Nüfus Ve Okur Yazar Sayısı 

5C () . ()() () 

Ceyhanda Bir Cinayet . fl'll"lrC I 

Ceyhan, (Hususi) - Ço!ak 
Mahmud ad~ı bir adam Çolak 
Halı1 ojlu Sadık tarafından bı· 
ç:akla vurularak öldürülmüştür. 
Cinayetm sebebi ablak•.ıca bir 
rekabet •e kJJkançlıktır. Sadık 
yakalanmıştır. 

Sankamcşta Define 
Sarıkamış 2 (A.A.) - Burada 

çobanlar tarafından bir define 
bulunduğu hükümete haber veril· 
miştir. Defineyi saklıyanlar takib 
edilmektedir. 

Samsunda eclisi Umumi 
intihabı 

Samsun 21 (A.A.) - Mnddetl 
biten vilayet umuml mecl:ıbe bu 
devre için 24 üye seçilecek. Qye

ler aruında kadınlar da bu!una
cakhr. 

Erzurumda Gece Dersleri 
En.urum, 21 ( A.A. ) - Halk 

evl halk için bir gece okuma 
derıcmesi açmııtır. Gece der1a· 
nelerine kaydolma içLı Halkevine 
pek çok müracaatlar olmuştur. 

K.ocaell Adliyesinde Tayinler 
Izarut, (Huıusi) - Asliye mah· 

lc:emeiİ· &alarmdan bay Mustafa 
Isparta milddeiumumi;iğine, Se
ferihisar müddeiumumisi bay Rauf 
asliye fizalığına, bay Ac:n ve bay 
Abdi de bakim oamzctliğine tayin 
edi:miş!erdir. 

~ 

Alaşehir Gencleri Uşağa 
Gidecekler 

Uıak, ( Hsust ) - Alaıchlr 
genc!eri bir mllsamere vermek 
ve Uşak Ergenekon idman yurdu 
ile bir maç yapmak üzere buraya 
ıeleceklerdir. 

İzmir nüfus aynmını ve okur yı1uıı sııyısmı gösteren grafık 

lzmlr, ( Hul'Osl ) - lnkılab 
TUrkiye•inde (okur, yazar) nisbeti 
her ıene yapılan başar.et hamle-
terle gittikçe artıyor. lzm:r en 
fazla kazanan ve harcayan bir tehir 
o~ması do~ayısile genel ntıfua 
bakımından belki de kabank bir 
nisbet kuracaktır.Ancak bu niıbet 
pek az ookaanilo bUtOn ıehirlerl
miz hakkında da bir fikir yerebilir: 

hmlr YilAyetinin genel nO• 
fusu, son 1aylav liieçiminde yanm 
milyon olarak teabit edilmiştir. 
Bu yekünun 935 aayımanda belki 
de yUzde 20 fazluile hakiki bir 
rakam ifadesi olarak tesbitl muh
temeldir. Yarım milyonluk kütlenin 
3 ı 9 bini kö} li1 "to rençber, 60 
bini talebe, 51 bini serbest meslek 
adamı, mual:im ve tüccar, 7o bini 
de emekçidir. 1 • 12 yaı arasın-
daki nlifua 110,000, 13 • 19 yaı 
arasındaki nüfus 84.000, 20 - 45 

yaı arasındaki nüfus 210000, 48-78 
yaş arasındaki nlifuı 96 bindir. 

Yüzde hesabile evli olsbeti 56-, 
bekar nisbeti 44, ecnebi tabiiye .. 
tindo olanların nbbotl Jllıde 5, 

Tnrk tabiiyetindeki Muaevilerln 
nisheti yüzde 3,6, ecnebi lisan 
konu~an Ttırk genclerinin niıbeti 
Yilayet itibarile yOzde 2, 9ehir 
itibar:le yüzde 9,7 dır. 

Harf lnluli bıoıo millet mekteb
leri yoluyle viliyete kazandırdığı 
okur yazar nlıbeü yQzde 11 dir. 
Yanm milyon nllfusun yDz adam 
itibarHe 44 k:fisi ilk tahsilini yap
mq Ye (okur, yasar ) 11ruf.na 
kablmıfbr. 

922 yılmda lzmir vaH'.iğindeJ? 
okur yazar oiabeti yt:zde 5 dı. 

Harf inkılabınııı kültür yolunda oy
nadığı yüksek rolü anlatmak için 
miaal göstermiye. rakam teabitine 
bile lüzum görülemez. 25 yılda 
Türkçeyi öğrenemiyen lzmir!i 
ecnebi, Harf inkılabile, yalnız iki 
yılda Türkçe okumayı öğrenmiştir. 

Bugün Seydi şehirden, Konya· 
dan, Diyanbekirin köyünden bmir 
bağlannda çalışmıya gelen çapacı 
yavuklusuna ve anasına mektu· 
bunu kendi elil4 yazıyor. GUn 
geçtikçe istida yazan adamın 
bile iş sahaaı daralıyor. 

Devrim 1llrilyor. 

i :f Ev Doktoru 

Kadın Ve 
Erkekte 
Kısırlık 

Kısırlıkla lktidarsız!ığı biribi~ 
karıştırmamak lazımdır. Kısıl'P 

çocuk yapamamak, ademüktidaJ'~ 
cinıt mtna1tebette bu:unamaaıP 

demektir. Biz, bugün, buradl 
kıaırlığın ne demek olduğuof 
tedkik edeceğiz. 

Kısırl k, ya kadında ololt 
yahut erkekte. Her iki takd·rdt 
de çocuk has.I olmaz. Eu n ·sbet. 
umumiyetle alleierde yüzde ( ı3 • 
15) i geçmez. 

Erkekte Kıs1rhk - Birçoll 
rebeblerl vardır. Husye:er:o ınef' 
cud olmaması - ki bu, nadirdir ' 
Yine husye:erde lliberkül, kanıel 
bulunması, frengla vaz yet, bul' 
yelerde iltihab, husyelcrio va# 
fclerini yapamıyacak ıekildt 
vllcud dahilinde bulunmalal' 
kıaırlığı neticelend:r:r. Ayrıe' 
belıoğııkluğu neticesi de çocu' 
olmıyabilir. 

Kadında Kısırhk - l(a' 
dında kısırlık hazan tam olutı 
b&zan da nisbt Bazan kadın bir 
çocuk doğurur. Yine bazan b• 
çocuk ölü doğar. HattA doğd 
fey bir rllşeym o!ur, so ua uzunc• 
bir kısır:ık devresi başgösterit• 
Bunun sebebi belsoğuk.uğu '' 
yabud doğum esnasında rahmi' 
zedelenmesi ve yırtılmnııdır. Bit 
kadının kıs r added.lebilmesi iç1d 
evlendiği tarihten itibaren arada• 
biç olmazsa dört s ene geçmelı 
lazımdır. Eğer bu müddet zar' 
fanda çocuk olmaz ve bunud 
sebebi de erkekte buiunmazta 
kadın kınr telakki edilmek •• 
öylece tedal'l olunmak gerektir. 

Umumi Sebebler-Küç6k 
teoberi ıiwmanlık, aybaoı oln.amalt 
gayrimuntazam olmık, çok ıigar• 
içerek zehirlenme, vücudüo a.ıa 
kul'fUD olan maddelerle zehirleıt

meıi kısırlığı doğurur. Bu ta~ 
dirde açık bava, kuvvdl gıdı 
ve baıı huıuıi macen •.. lan il• 
lavaj yapmak fB) an.tavdyedlr. 

Bazao kadında cüm el.enr.ıD-
liyenin fena teşekkül etmesi, ar 
başında lfrazatıo i) i yapılamama" 
da bu neticeyi verir. Fakat yüzcı. 
elli; erkeğin bel&oğukluğunu ka .. 
dına nakletmeal ve onda basıl 
elan tegayyürat kısırlığı int•• 
eder. Kadında fena teşekkülün d• 
büyük bir rolü Yarsa da nihayet 
bunun çaresini sun'i yollar1' 
bulmak mllmkUndilr. - * 

Bergamada Giydiri:en Çocuklat 
Bergama, (Hususi) - Çocuk 

ea'.rgemo kurumu başkan Hulu.' 
Ardıçm teıebbllsilo 265 çocui• 
elblıe, ayakkabı, ıabka, çorab 
vcrilmiftlr. ....... - .................... ---·-··-;::::: - ~ 

BUTUN ULKEYt 
HE RC.UN 

,_. 
DOLASAMAZSI NI Z 
FAKATI 

' 



22 ikinci lc&nun 
-=:-=--

Sevmediğine 
Edebi .A. 

Tf:ika A•ık 
.... ______ ~ !2 I 1 I 935 I~ ff • ________ ı.-______ __.ır.-ı....-... 

b .. ._ anın Şinasi, Ce,.ad Galibe 1 uzun ve dolambaçlı buluyordu: 
..:ıyordu: 

- Şimdi ne yapacatız? 
Cevad Ga·:ı.. h. • l k .u1, ı' aeıınl sa arınıyordu. • 

- Cevab vera n ıe? D''j 1111 luldu? . . ••• ı. Q 

Harun Şi:•~d~ ne .Y~pacağı~? 
Yen sesi as nın sınırle titre· 
~~ Cevad Galibe tesir 
~ bl benziyordu, gayet _ &: ;ırla ayağa lcalk'b: 

- P~1d e onu diiftinUyorum. 
- 1 ' ne düıUn&yorsun. 

lf Ne.er dü -atar .. şunmnyorum k1. .• 
L .. orrna1c la F 
01ısta1ığını ~ör d~r,n··,· . akat 
t~,;ı d ~ • en ıgını zı na11l 

e ecegiz? 
Harun Şin . 

oturmuştu: ası, bir koltuja 

- lki gUndü 
)'4r ş· k r, firkete gitmi• ... ır e.tt . v 

llllyıı? en Ögrenmiı olamaz 

- Bu d .. 
değil. ' ogru, sağlam bir yol 

- Neden? 

.a:.ı:.ı- iki gündür firkete gitme
~ ni lodoa h J lar da i a. um .ederler. Vapw-
,. şleı.ıyor. Başka y.oldan 

rllyellm. Ben, latanhula .inerim 
ılrkete gider, Behiceyi gödra...' 

Harun Şinaal. bu yolu, biraz 

- Bakalım, Behice, iniyor mu? 
Cevad Galib, adeta hınc dolu 

bir kahkaha attı: 
- Beb:ce mi inmlyecek? O 

mu fodoıdan, deniıden, fırbnadan 
korkacak 1 Çocuksun, Hanın 1 
Tat yağsa, ona, viz getir. Malımı 
bilmez miyim ben? Osklldardnn, 
"eğer vapurlar Osklidarı da tutmı· 
yoraa Kuguucuktan, Çengel k<;. 
yftnden, Beylerbeyinden, muha'k· 
'kak bir iskeleden vapur bulur ve 
geçer. lstanbu1a indiği ıununla 
da mftsbet k1 iki gDndllr bize 
'Uğramıyor. Kadık5y1lnden, hatta 
Haydarpaıadan geçecek olursa, 
ya gldiıde, ya dantışde, ne yapar 
yapar, bize uğrardı. BugUn 'İr• 
ketdedir. Gider, onu görfimm. 
Beyhanın hBBtalığlnı ıôylerim. 
Fakat o, bilmemiş de merak ıet• 
miş, olur. Anlıyor musun Kol· 
poyu? Bulunan çarenin biraz ka-
n şık, dolambaclı olmasına rağmen, 
Harun Şina1inin .aklı yatmıfb: 

- Haydi öyle ise, vakıt ge-
çirme... Hemen fırla... O.tonıo· 
bitle Üaldiclara _gidenin.. 

Cevad Galib. :elleri paataJooa-
'D81l cebiade. dilfllaeNk duru· 
yordu: 

SON POSTA 

. 
Behice. odacının bir •ır tevdi 

eder gibi iğilib fıslldadığı: 
- Biri, ıbi acele ~rmek 

latiyort 
SözllnU duyunca afallarnlfh. 

Eliadekl iti yarı bıraktı. dııarı 
~kh. Koridorda Cevad Galibi 
,a. kce. dik dill bakb: 

Sayfa 3 



t 

Dünga Hadiseleri 

l!iganada 
Bir Amatör 
Hırsız! 

Viyana gazeteleri bir aparb• 

Hususi müztJ manda bir kalpa
nasıl teds zanın tevkifi için 

yapılan taharrlya· 
edilir? tın diier bir hır· 

ıızı ele geçirme neticesini Yerdi
ğioi yazıyorlar. 

Aranılan 1ahteklr Karlo iımin
de bir adamdır. Fakat zabıta 
memurları yalnıilıkla bu adamın 
aparbmanına girecek yerde alt 
katta Hennmann adını taııyan bir 
adamın dalr .. !ne girmiıler Y• 
bu da:renln binbir çqid (Biblo) 
dolu bir müze halinde bulundÜ
tunu görerek hayrette kalmışlar· 
dır. Yapılan tahkikat neticeıinde 
anlaıılan ıudur: 

Hennmann amat8r bir hır
ıızdır. Sık ıık apartıman tutmak 
makaadlle daire gezer, her fıraatta 
kUçlik bir biblo aıırır, fakat 
ıatmaz. Evine getirib ıaklarmıı. 

· Y alnaz kendiıi ıorulduğu zaman 
hıraızlığı kabul etmemiı ı 

- Müze tesiı edecektim, ce• 
vabını verm§ıtir. 

* 
Malt mUtklllit karııımda 

kalman dolayısile Adli· ------Sitroen f ab- yeye müracaat e-

'
"k t k ,, derek tasfiye edil· 
ı ası " ra . . . t d" _. 

mesını ıs e •gın· 

açıldı den dolayı kapa-
tılmış olduğunu yazdığımız Fran• 
aanın meşhur ( Sitroen ) otomobil 
fabrikası tekrar açılmiıbr. Mu· 
Yakkat kaydile tasfiyo komia· 
yonu tarafından itletilmekt~dir. 

Yalnız, eakidden 25,000 amele
nin çalıımaaına mukabil timdi 
çahtanların · aa yısı ( 1200) kişi don 
ibarettir, yapılmakta olan it te 
müıtacel buıu1ata inhisar etmek· 
tedir. 

Maamafih fabrikanın tamamen 
ihyası için alacaklıları tarafından 
yeni bir tirkd kurulması, veya 
fabrikanın ( Mişlen ) il.tikleri 
1abibi M. ( Mitlen ) • aahlmuı 
mevzuu bahiıtir. 

* 
Paris gazeteleri 8 yaıında 

bir kız çocuğunun don 

Sekiz gaıın- dolayııile ayağı 
a. • k · kayarak yere düş• 

CI ulr ızca- . 
mDı olan bır bey• 

ızın kuvvetı giri kaldırmıya 
muvaffak olduğunu yazıyorlar. 

Beyririn 1abibl hayvanın ba
ıına geçmiı, boyuna kırbacı in· 
diriyormuı, oradan reçmekte 
olan bir kız çocu&u rörmu,, 
acımıı: 

- Mösy3 dövmeyiniz, ben 
ıize yardım ed•yim, demiı •• 
zayıf ' kollarının blltiln kuvveti!e 
belinden yakalayarak hayvanı 
kalıdırmıya çalıımıt ve kaldırmııl 

Çilnkn · caddenin kenen ~a 
birjkerek bidiseyi H~ retm~kte 
olan erkekler utanmışlar \re hep 
blriik olarak yardıma koımuılar. 
--- , ____ ,E ____ ,,,OW _ _ __ _ 
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., Konyadan Adil imzalı Lir biti al
dım. Saygı değ~r okuyucumuz, benden 
dilimizde dönüb dolatan bir takım eöz
leriu ne demek olduğunu eoruyor. 
Bunlardan biri .. Al iceugız oyunu,, dur. 
Dilimizde bu biçimde dö..ıen şu sözün 
aslı Ali Cengiz oyunudur. Al, aile ve 
colulr çocuk a nlıimın ıı A rab cıı. bir ıöz· 
dü ... Bıı eebeble ııı ıöz, •• Cenı;"z aile· 
ıi o~·unu,, demektir. Oradaki "il,, in 
Ali gibi .ı;öylenilmeıi yaulış hr. Sözün 
t emeli de Cengiz ~ocuklaı ıuın güılegel· 
dikleri ineafaız ıiyaaeti hatırlatnıak kay
gımıdur. Şu miiııahabede anlatmak iııı
tediğimiz oyuna bu adın verilmeei, 
Cengiz torunlarıma ıiyaeal işlerde ıcı· 
mak bilmeyişleri, <İütmanlımn ocok
larını kökünden y)lcageld ı kleri yüzün
dı:ndir. Y okea oyunua, daha dokruım 
maa"lın Cengitlilerle münı:atıbeti yok-
~~, M.T 

Halk masallarında açık veya 
gizli nükteler vardır. O maaallan 
uyduranlar halka içtimai, ahlAkt, 
Iİ) a1i, battl edebi öğüdler ver· 
mek kayruıunu güde gclm şlerd:r. 
Ali Ceniİz oyunu adını taııyao 
masal da öyledir. San'at kıskanc
biını kötOlemek için uydurul· 
muıtur. 

Kim bilir hangi çağda ortaya 
atılan Ali Cengiz masalı, zaman 
geçtikce unutulmaya yOz tutmuı, 
dillerde yalnız adı aöylenir ol
mµıtur. Hemen hepimiz, yaman 
bir oyun karıısında Ali Cengiz 
oyunu deriz, ilkin bu oyunun ne 
demek olduğunu di:tünmeyiz, 
halbuki, çocuklara ablak dersi 
vermek iç:n uydurulan bu ma1alın 
aşağı yukarı b·r değeri vardır. 
DütOnce bakımından çocukcadır. 
efaane tarzındadır. Llkin gözet
tiii maksad balmr.ından boı bir 
uyduruı değildir. 

Masal ıöyledir: Bi:inmiyen bir 
çaida, yine bllinmiyen bir lilkcde 
bir san'atklr vardı. Adı ne) di? 
bilinmez. Yalnız bu adam, to~ra• 
ğı altın yapardı, kuıa dil verirdi, 
balağı arslana çevirirdi, açık ha· 
vada yakmur yağdırırdı, ıökten 
lipa lApa kar düıerken yanında· 
kilere sıcaktan ter döktürUrdO. 

Biiyllcü deilldi, fifürUkçü de
ğil di, gözbağcı deği!di. Ukin 
elinden her iı ielirdi, yaptığı iıler 
akıllara duriunluk verirdi. Pa
dişahından oduncuıuna kadar 
herkeı1 bu adamdan yılardı. 
ÇünkU zindana atılsa rOzgir olub 
çıkacağına çuvala konub denize 
bırakılsa köpUkleıib kıyıya ali· 
zilleceğine inanılırdı. 

Bu korkunc uıtanın kötO, çok 
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• rır Eski ır 

kötü b:r huyu vardı. San'atinl ıon 
derece kıskanırdı, tı:~ımb bir ıır 
gibi ıaklardı. Çıraksız yaıaya• 
mazdı, yaptığı itler ve gösterdiği 
hDnerler için bir, iki yardım
cıya ihtiyacı vardı. Lakin yanına 
a · d ğı çırakların kendi sırrını bi
raz llnlamıya başla<lıklannı sezer 
sezmez canlarma kıyardı, ağu ve
rib öldürürdü. işlediği cina) etleri 
ustalıkla becerdiği, ortada ip ucu 
bırakmadığı için kolay kolay ce
zalandınlamazdı. Hoş, ona ne 
ceza yapılırdı ki?.. Suda boğul· 
mıyan atefte yanmıyan, kılıçla 

doğranamıyao, okla dellnmiyen 
b:r adamdı! 

Yalnız halk, onun aık ıık çı· 
· rak değiş!irdiğini, yanma aldığı 
genelerin de hep öldüğilnU görü· 

· yordu. Bu yüzden hiçbir ana ba· 
ba, ço"cuklarmı artı!c onun yanına 
çırak \termiye yanaşmıyvrdu. B:r 
gün o, çıraksız kaldı. Sokaklarda 
dellil do!aıtırarak iıtek eden 
delikanhlann kendi } anında çı· 
raklığa gelmelerini bildirdi. Yu
vasının biricik yaYrusu, anasının 
babaaının göz bebeği olan bir 
gene, deJIAlı duyar duymaz eve 
koıtu, korkunc aan'atkinn yanın· 
da çıraklık etmek için anasından 
baba.;ından izin la:edi. Onlar, bu 
izni nrmecl.ler, herifjn her çıra• 

· ğına ölUm geldiğini anlattıla~, 
çocuği\ dinletemediler. De'.ikanlı 
ne pabaaına o:ursa o ıun, onun 
yanına girmek istiyordu. 

Zavallı ana baba, ılSzlerinln 
dirılenmediğini rörünce iıter iıte
mez razı oldular, ancak gözi\oil 
dört açması için uzun uzun öiOd 

y 
Masa dır 

Uata ile çırak 9an11n bir aavaı• 6'· 
rlımlıl•rdl. Uat111ı d•rı oldıı, ölt1ki 
d• la•m•11 Hrç•l•#6 tlordarı top· 

l11ınıg• lcogaldu. 

verdiler, çocuğu serbest bırakt~ 
lar. Delikanlı, aan'atklrın evine 
'g;tti, elini öptO, çıraklığa geldi· 
ğ:ni ıöyledi. Artak iki adam el 
biraği!e çalışıyordu. Çocuk, uata
ımın takımlarını ta~ıyordu, yapı
lan oyunlarda ona uf ak tefek 
yardımlar yapıyordu. 

F&ıkat delikanlı, uıtasmtt karıı 
daima alık davranıyordu. En de-

lkin r i kanun 

Kari Mektubları 

B ir .. 'iaatlik 

Mesafeyi 4 Günd8 
Alan Mektub 

Ankaraya otomobil ile bit 
1aat mesafedeki Çubuk kazasında 
oturan kızımın bana yaıdıjl 
mektubu tam dört gün sollfl 
aldım. Bir kere de benim yaıdt 
ğım mektub oraya 15 gund• 
Yaııl olmuıtu. Gümlilclinedt 
oturan dayı zademin . yaz.dıjl 

· mektubları da 3 gllnde ahyorudt 
Eir baıka illkeden yazılan mek' 
tubu 3 gllnde, Ankaraya bir ıaıt 
uzaklıktaki yerden yazılan mek" 
tubu da b~t gUnde almaktaki 
garabet göze çarpmaz mı? Ç.r 
buktan Ankaraya hergUn otobl' 
ıerviı~eri olduğunu da gözöııOııdf 

· bulundurmalıdır. 

4akara Hamam önünde ıab~ 
Emniyeti umumiye meınOJ· 

larından Cemali 

Halicten ŞikAyet 
Her ıabah Hat altıyı bef 

geçe Kasımpaşaya gelen vapat 
birkaç gündür 6, ı S te ge!mekte
dir. Bu teabhur dolayısile 6,d 
trenine yetişemiyor ve vazifeler+ 
mize geç kalıyoıuz. Haliç Şirke
tinin nazarı dikkatini celbet' 
menlzi rica ederiz. 

Şark ŞimendiFer Kumpanyall 
Y edikule fabrikası iıcilerin• 

den HuUlsi 

ğersiz, en kolay işleri bile on j 
( Cevabfar kez, > Qz kez ıöylenmedikce anla• 11ııııı ___________ .... ,, 

mamıı görünüyordu. San' atkAr, 
onun temiz ve kendine bağlı 
oluşundan aevlnc duyuyona da 
alıklığından Aon derece alınıyordu. 
Çok defa çırağını dövllyordu. 
Bununla beraber alıklığın yaradılıı 
iti olduğunu dütünüb pek UıtU
ne do Yarmıyordu. Daha doğrusu 
çırağın vurdumduymazlıği kendJ 
işine de yarıyordu. 

San'atkir, bu ıon çırağın ıır 
çalacak bir değerde olmadığına 
inan getirmişti. Ondan 6türli de 
evjnde yapa reldiği bOyllk ıına· 
malarda, denemelerde ihtiyatlı 

davranmıyordu, aan'atinin incelik
ler ini açık tutuyordu, çocuğun bir 
fey:er ıezemiyeceğini ıaoıyordu. 

Halbuki çırak, aklıevve 1 bir de
likanh idi. Anlayııı çok keskindi. 
Hiç sezdirmeden uıtaaınuı biltün 
ı rlarını öğreniyordu. 

B:r glln usta ~ırağını ça~rdı: 
" Ben bir baJİ olacağım, beni 

omuzla, aaraya götür ıat,, dedi 
ve hemen bir halı oluverdi. Çırak 
~tine yer yüzünde rastgelloemiyen 
bu pek güzel balıyı ıaraya gö
türdü, aath. Hükllmdar binlerce 
altın ., ererek aldıtı balıyı kızına 
Yerdi, o da oda1ına .erdirdi, ilkin 
geceleyin hah kayboldu. HOkUm
dar, bu tuhaf itin aahnı aratb· 

Ankarada Cum ıur Hıyaeeti muıİ" 
kumdan mütekaiu Hay Mustafa Engia'' 

- Adresinizin lutf en bildlril
me1ini rica ederiz. 

_..__. .. .._...._. __ ........... ..-... _.~ 
etmeyi tasarladı, bir t:ıld teklbl• 
girdi, çırak, dakika geçirmedi. 
bir köpek oldu, udasına aaldırdl. 
San'atklr, canının alınmak Uzer• 
olduğunu gördn, bir avuç datl 
olub yere dağıldı, çırak hem•• 
bir aerçe biçimine bOrlindU. 
dağılan tanelerin birleıib • 
baıka bir biçim alma1ına meydaO 
Yermeden onları birer birer top9 
luaıy a piıtL Beı on aanly• 
ıonra ortada dan kalmamıfllı 
Hn'atkAnn da varlıtı ıöntt• 
gitmiıti. Çırak, bu Eaferden ıonr• 
ailkfndl, 7ine bir delikanh old• 
O Yakit, uıtaıının cesedi de yer~ 
görUndO. BUtün bu o~·unlar, u.t' 
ile çırağın boğaz boğaza gel~ 
ıindan baıka bir ıey değildf. 

' Gene, ihtiyarı altetmiı oluyordu 1 

itte ili Cengiz oyunu ıöıl. 
bu maaaldan ileri aelmektedir. 

............................................................... rınca ıan 'atklr aaraya ıeldi, yap-

Buyuk prk ıairi Şeyh SaMt 
uıta ve çırak mllnasebetlerllll" 
de çırağın nankörlllk edebi
lec.ejlnl &östermek, uıtayı el' 

-
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tıiı oyunu anlattı. 
Hükümdar ıon derece kızmak

la beraber birıey yapamadı, yalnız 
her tarafa tellallar çıkardı, buy· 
ruklar gönderdi, bu aan'atkin 
yine ıan'at yoluyle yenecek bir 
hüner aahibi çıkarsa ona kızını 
yereceğinl ilin etti. Abdal rotil 
oynıyan çırak, bu ilanı duyunca 
ıaraya gitti, ustasile boy ölçüşe
cejini söyledi. Hllkümdar, hemen 
emir verdi, binlerce adamın önün
de uıtaaile çırağını hüner yarııma 
çıkardı. 

Usta, ilk deneyiıle çırağın 
birçok ıeyler 6ğrendiğinl ıezdi, 
Ali Cen2iz oyunu adını verdiği 
ıon bQoeri yapıb çıraaını maalüb 

böyle b~r nankörlili• kari 
· hazırlıklı bulundurmak I~ 
Gülistan adlı kitabınd.a uefif 
bir hiklye yaı.ar. Bu h .kiyeye ıM' 
uata bir pehlivan, kırk bir gür .. 
dllzen;nden yaln;z kırkını çırağıll• 
öğretmiı ve artık bende öğretilr' 
cek oyun kalmadı deyince çıralı• 
uatasından üstün olduğunu söylr' 
miye, böbUrlenmiye bcı tlamış. f,.. .... 
kat, Ali Cengiz masalında oıduJ 
gibi, uıta ile '<Çlrak arasında b~ 
imtihan tertib olunduğu "11"! 
uata, kendi ıçın aaklad't 
kırk birinci oyunla çırağı yıkı 
maıkaraya çevirm:ş 1 

Bu da ayrıca ibret verici bil 
ma1&ll •• 



Sahdan Sahya 

Rejisör Bahsi 
B Bizde rejiaör Yar mı yok mu? 
Hu iti ben de merak ettim. 

alkm aed muharririne ıöyled· • 
Git, dedim, aor bakalım· V ım. 

k ? · ar m1 
yo mu Muharrir aitti ao d 
ıoruıturdu; öğrendi: r u 

Jf. 
Samatyada Bay Onalk: 
- VarcL •'Dma kalmadı: 
- Ne oldu? 
- Sizlere ömUr aldO, çok 

lllenıurdu. Hani Şafak hah • de · 
1 

cesın-
oyun ar oynahrdı, bizim M'h· 

ran Pariı 't . . ı oy 
1 

e 11 mııta, onun oynattıiJ 
u~ an orada da görrı.lemiıı 

nedi;? Bu mcıhur rejiıörOa adı 

- Şahioyanf 
lf. 

Komi~~ Bay Naşid: 
per~ ~eJılıödr niye derler? yani 

_ cı m emek lstivorıunuz? 
bil y ?k canam rejis6rQ naaıl 
-~ezalnı:ı, bani tiyatroda ıln~ 

a oynanacak oyunun' naaıl 
0Yllanaca"' _ y gını oyunculara oğretlrl 
tayle ani aahneye çıkar, ıen 
ıGyl yakpacakı:n aen böyle 

eyece ıin mi der. 

: ~ok, eyvelden 6ğretlrf 
J•c vvelden mi? Biz ne oyna-
bu:~~~zı e.!v~lden kendimiz bile 
de b'y • reıısör nereden bilecek 

ııe 6iretıcekf 

E.ki R * elan biri: eji ldareal memurlann• 

IOru - Bizim eıkl direktör& mi 
Yorıunuı? 

tejJa-; Si~in eıkl direktör de 
' nuydi? 

•di;:d~bil koıkoca Rejiyi idare 

. ' 

; .. 

Veciı:eler 
Aiıını poyra· 

za aç dedHcr. 
Açtım amma aç
tığıma · bin defa 
piıman oldum; 
nez.eye ·tutul· 
dum. 

bu· - .8.u kac.ı.ınıo yüzliae bakınca aklama no ieıdi 
ır mı11n. 

- Ne ıeldl Hasan B ? 
- Geçen a•ceki ay hatulmud 

1 
li 

Sar Meselesi Halledildikten Sonra : 

•• 

Alaturka Alat ranga Meselesi 

YEMİŞ BOLLUGU 

Gitlivrr$•m pazara; ıözüm, gönlüm nurlanır; 
Yemişl•rl ıöriiftc• biraz oizım . •al•nırl 
Hattl n• ti• lıoı şegdir şıı Dörtyol portak•lı; 
bak .ımollU' •ürünmiiı ganalcların• alı •• 

Bir gand• kebtı6lıkmıı iri lri /ceslan•, 
Y es•m lı•m•n tlog11rı11t h•n ondan 6irkaç t•11• 
Digecek 11111' mı hel• ı• iri hügük nara; 
altıucekl•r ltllogla sagarsam birkaç para/ 

Düşünm•m fazla tl•rln "" olsa da bt•rlm; 
Armutl11n l9iainl alıraam hemen gerim. 
Şu incir n• de gür•l lı•I• üzüm pek 8/d; 
Bir kara~ 11er•m•dim, seçemtıdim hen lr4ldl 

Fıstık, fındık lıem badem hele de lı•l• ce11iz; 
Ne d• igl agrılmıı, n• d• lroı ne de temiz •• 
Çtm•m• d•dim sonra yeter artık •en d• dur/ 
Okuganlar di1111ct1k 611 adam d1ı ,ok obur/ 

P. O. H. B. 

Vecizeler 
Saç ile akıl 

ara11nda mllna• 
aebet Yardır. 
Kadınlann saç• 
lan kısalınca 

akıllan uzadı. 

Korku dağla

rı beklermlı. 
Korkunun iti dağ 
bekciliii midir 1 

lf. 

. ..................... 

1 
Fıkralar 

Olmaz Mı 
Doktor Haaan B. e ıöyledi : 
- Karmııı.ı ciddi bir haıta• 

lığı yoktur. Kendi kendine kur• 
mUf kendiıini haata zannetmlt f 

- Öyle ise doktor bende 
ı'ze vlzitenizi vermesem de kendi 
kendinize kursamz vizite aldım 
diye dUtünsen :ı: olmaz mı ? 

Ben De 
Hasan B. in diıleri ağrıyordu. 

Bir tanıdığı akıl öğretti : 
Benim diflerim ağnmıı ol· 

aaydı, hemen gider çektirirdim. 
Ben' de öyle, amma Hnin 

dişlerin için söylllycrum f 
Hayır 

Hasan B. goce bir otelde 
kalmışb. Otel 1abibi erte.i ubab 
ıordu : 

- Geceyi iyi geçirdiniz mi? 
- Ben mi, hayır, amma tah· 

takurular çok lyi geçirdiler. 

Affedersiniz 
Haaan B. bir baloda uzun 

etekli tuvalet giymiş kadının et .. 
ğine baamııtı: Kadın hiddetle ıerl 
döndü, Haaao B. i gördll yumu
tadı: 

- Affedersiniz. Eteğime ba· 
sanı kocam zannetm:ştlm de bir• 
denblre kızmıtlım. • 

Seviyorsan 
Huan B. la oğ:u tabatında 

ekmek kınntalan bırakmıfb, Ha· 
aan B. danldı : 

- Ben aenln kadarken taba· 
tamda ekmek kırınbıı bırakmaı· 
dam. 

- Ekmek kırınblanm yemeyi 
HVermlydln ? 

- Severdim 1 
Çocuk tabaiı uıatb: 
- Al baba 1eviyoraan bun• 

lan da ye 1 

Dalgınllkla 
Haaan B. lokantada aarlOH• 

ıordu: 
- Bu tabaktaki ne eti? 

- Bu ne kıyafet Haaan B. Böy.• nerey• ıl
diyonun? 

-Şehir tiyattosunun paraaız temailine ridiyoruml 



8 Sayfa 

TO 

Bolses, 
Tahsin, yine birdenbire dura· 

hyor, birkaç of dah çcktilcten 
onra yUzllne bir kat daha yesU

melal hali vererek, karıısrndakl

nin bir kelimesini anlamndığı, 
bilmece dinler gibi oaıkm şaşkın 
dinled:ğl beyti, bu sefer lsfihan 
makaml!e terennüm ediyordu : 

Do!t biperva, felek bir;ı ım, 

devran bi aıfiD 

Derd 1'0k1 hem derdyok, dfio· 
man k .. vl, tali zebun 

Meleğin o anda ruhu kabzedi· 
Hyormaş gibi oluyor, ,arpıntılan 
knlkıb baygınlıklnra uğruyor, yal
varmıyn bnş!ıyordu: 

- Allabaşkma yapma, bu 
firaklı sözleri söyleme cicim! 
Vallahi -ciğergahımı deliyorsun, 
de ik deşik ediyorsun. .• Yaralı bir 
kuş ka1bi gibi çırpman yüreciği· 
me ncımıyor musun? .• 'Merhametin 
yok mu? .• Ne gadd r, ne zalim 
mabluksun! 

Ustacığında gazler gitmiş; göz 
kapaklar tavşan uykudan .dakl 
h le ıgelmiş; nefeanefcse, göğilı 
l ib ka1kmada; yumruklarını ıı· 
karken cezbeye gelmiı · gibi 
titremed ; 

-Ey ıkahbe fclekL Ne suçum, 
n m vardı ki bana bu iık n

ceyi çektiriyorıunJ diyo ini mede. 
B·· blitnn meraka düşmü , 

bclecanları bir misa daha artmıı 
ol o Mel k. daha h r retle yal· 
varıyordu: 

- Ku!un, carlyen olayım; 
köpeğin olayım saki ma, söyle. 
Yi·oe bir şeye mi canın ııkılı)·or1 
Zih inde bir şey :nl kurup ıbüyO• 
tUyor un? •• Ne var? Söylemez.&cn. 
11 ·zıeri yaşlı, boynu bUkük, mah
zun ahzun baktıktan so ra:,, 
ölnruU gör, cenazemi öpl., 

Bolses, 
- Düşmanların gebersin, c nazc

lerini köpekler yes'n! deyib bir 
iki estağfurullah çekiyor, 

- Ah şu kadınlar ah, ne de 
meraklı şeylerdir. Söylemeıen in· 
innm gUnabına da g ;rerler; aslı 
a tarı olmıyan nelere de znhib 
olarlar t diye numara yapıyor, 
martavallara girif iyordu: 

Bilmem kime kefil olmuşmuı 
da herif Mısıra kaçmışmıı. 
dolandırıcı keratanın alacaklısı, 
bundan tam 400 lira dava edi· 
yormu , mahkemed n celbname 
blle gelmiş. 

Veya baıka l>lr kıtırı 
ESki karısı nikAb, nafaka da va 

etmi§ nliı. Adam sen de, ateı 
o a cürmll kadar yer ya kar deyib 
it a1dmş oetmemiş. HUküm lkaliyet 
k betmiş. Şu .kadar t>in '.kuruı 
mthri ileccel, ıu kadar bin kuruş 
müterakim nafaka, §U kadar lira 
d ilam barcı, pul paraaı, mah· 
keme maırafı, anha mlnba 300 
kUımr lira ta'!eb ediyormuş. Sekiz 
gün zar:fında verilmediği takdirde 
Mehter'baneye tıkıldığuun .resmi 
imiş. 

Veyahud aşka bir kofti: 
Ne zamandır kalemini ıerdiğl 

malum. .üdürlin kar ısına çıkıb 

mazeret serdedecek yUzft yok. 
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Alayında idi .• • 
şın 

inyıb beklemiye başlamıf. O 
aralık tanıdıklarından birine 
ra t 'amış. Onun ya m d 
bir erk d § armıf··· Bir b~, 
bir tavl atmı iar. Aksi şeytana 
bak, meğer:ıe herif, veliahd Re
tad efendinin kühyasmın kaynı 
değil mi imiş? Akıbfnde hafiyeler 
curnal etmemişler mi?.. Beşı aı 
muhafızı paıa; 

(Bu Tahsin dedikleri kim<lir 
ınıuhakkak bulun, serian b na 
getirini) deye fellek fellek arat-
mıyor mu imiş?.. Patay azı 
geçenlerden bidn ( 250 sarıyı 
bana uçlan; Ust tarafına karııma. 
Keyfine bak) dememiş mi? 

Bolıes bu ) alan dolanı rı sa· 
yıb dökerken, cebindeki clizdnn
dan bir eahbüdlil mektub mak
ılluzu çıkarıl> ce!bname deye 
fUttur:uyor, Yeya mlihürlU, pullu 

ir kiğıd tab Istanbul Kadılı· 
ğı:ıın il" ı deye gösteriyor ve· 

' hud; 
- qte 250 sanyı enseleyecek 

beni kurtaracak i>u zab ıerif 1 
dıyordo. 

Unetler, ]dlfilrl r ıa•ura 

avura: 

- 01, of •• anam blSyle kokoz 
bir evlad doğuracağına d~ 
ğuraydı, deye dişlerini gıcırda· 
tukon, Meleğin nçmuı reıigl 
yerine geliyor, gBzlerl gülüyor: 

- Aman Tahsin beyciğim, 
diyordu, vallahi olur adam de
ğilsin. Ben de mühim bir şey 
snndımaı .•• o da mı tua a gözUm. 
Para ile olacak derci edilir 
m] hiç? 

Dakika ıreçmedcn, selvf san
dığa müracaat ediliyor, çekmece, 
kary~u &erin ters yüzü çev• 
ri.ib se tJer sepetler ortaya dö
külllyor, Ta.hanin beğendiği sene
dihakani cebe sokuluyordu. 

Nabi arad n defedildikten 
onra Bolses açıkgöz davranmıı, 

Perverle lVJabmureye bile duyurt• 
madan, .Melekten ıumumi bir ve· 
kaletnamo dcoparmışb. Bunda 
teml;k ve temellük, h:]'U §İra, 
ahzU kabz, icar \'e isticar, 
terhin, iare, hibe... V:elha&I her 
şey dahildi. 

Bu satışlarda Meleğ!n tapuya 
gldib ferağı etmesine bile hacet 
kalmıyor, bu işler bir ekspres 
11llr'atile görülüyor, ısona kalan 
Tahsin de dona kalmış o1muyorau. 

Nabinin ahvaline gelelim: 
Zavallıcık, günleri, saatleri 

J Meleğe aııktı; derdinden mecnun

du. Bu ayrılık ona pek acı ve 
n ır geliyor, :ruhunu emiri or, 
dOnyasını cehennem ediyordu. 

Zaten Zlnnun göçtü göçeli 
Şehialam kapısındaki kalemin 
ayak attığı yoktu. Eskiden de oat 
gibi devam etmezse de haftada bir 

ki uğradığı olurdu.Şimdi, maaşı umu
mt çıkdığı zamanlar bile ayhğmı 
almıya gitmiyor, tanıi:hkJarmdan 
birine aldırtıyordu. 

Bu vaziyete karıı yUz kere 
4ehlenir, memuriyetınden edilirdi 
fakat yuk rda söyledik ya .•. Bll
yüklerden, mer'iyyülhatırlardan ta· 
nıdığı sayısız; 'hepsinin ona tcvec· 
cühU ve muhabbeti v r. 

Kısacası, >&mirlerlne gaz yum• 
idurtuyor!ar, onu kaymyorlardı. 

Daireyi, işi gücü bir tarafa 
bırakahm, kanburcuk cnelerden
berj mUdaviml olduğu, kiminde 
mevlüdlar, naitler, ilahiler, kimin
de gazeller, besteler, şarkılar 
okuduğu paşa ve bey konald rı· 
na, ekabir yalılanna da uğramaz 
olmuştu. Zinnun efendi öldD öleli 
bu böyle gidiyordu. 

i Arkası var t 

,.._ .. Yarın k 
.lstanbul JınJkı, fazla •evilen artist. .. 

tııhayyill edilen kad o olan 

LiAN AID'an 
Bu mevsimde ilk defa olarak 

so 
Sinemasında 

' muhtcı•m v o,ük komodi mü-
zikalinde glSrecek, şarkı aöyliycrek 

dan• ed~ek, aeyircilerl 
eğlendirecektir. 

Bugtln ve y r:uı son matlnesin 
kadar haftanın en gllz.el filmi 

iSK L 
eserini gör.me'id.ir. Oynıyaolar: 

GABY ~ORLAY.HENRf ROLLAN 

~------.ama~-.-' 
"...WBrr"• 

~rhirTiyatroıo 

' mıııııııııııı 

~J 
111111111 .__,,. 

fepebııfJ Şehir 
l'Jyntrosunda 

Bu akşam sant 20 do 

ZEHiRLi KUCAK 
Üniversite talebe• 
sine tahsis edil
nıiotir. 

Yarın akşamdan 
itibaren 

İnsanlık Komedisi 

Eski Fransız tiyatrosunda 
Bu •kıa Hat 20 ae 

lrlandada 
Bir Kavga 

Londıa, 21 (A. A.) - lrlan· 
da'da Kloger'de bir çiftlikteki 
hayvanlan müsadere etmeye gelen 
gümrük memurlan çiftçilerin hn .. 
cumuna uğramııtar. Elli kadar 
çiftçi gOmri\kçlilere ateş etmişler
dir. ·Gelen poli& memurları müte· 
cavizlcrl dağıtmış ve hayvanları 
ele geçirmiştir. Yarah yoktur. 

Bir Yolcu Tayyaresi 
Denize Düştü 

A'flna, J 1 (A.A.) - Er Franı 
şirketine aid olub şark hattında 
işliyen ve Napoli'den yolcu nak· 
!etmekte olan bir tayyare Lenkas 
Adasına 30 mil mesnfed• denize 
dllşmliştlir. 

Deniz üzerinde yUzen tayyare, 
bir Jtalyan muhribi tarafından 
çekilıb kurtarılmıştır. insanca 
zayiat yoktur. ----

Bir Öl nUn Hat1rası 
Geçenlerde ölen Gureba 

hastanesi dahill hastalıklar şefi 
doktor Sllleyman Etem bütün 

Bir 
Altı 

ikinci kAoun 

Günde 
Yangın 

Maçkada mühendis bay Ce~ 
lin evinden, Pang ibda Artııa 
Aradisyan me ucat fabrikasın• 
dan, Cibalido Osm mn kabve
sJnden, Nişantaftnda Fuad••• 
Avabcamiinde bayan Emineıia 

e Ke ımpe ada Mahmudun ,.
merinden y ngın çıkmış ise d• 
sirayete meydan verilmeden ı&r 
dürlllmü§tür. 

N en'i Muhakeme Kararı 
Altm11 bir buçuk kilo pamuk 

boz.inden noksan resim alınması8' 
bebıyet verdikleri iddia1i1e 

evvelce işten el çeMirilmiı olaO 
Istanbul ldhalat gümrüğü mndOt 
muavini Bezml, muhasebe katıb
lerinden Fars ve mfimeyiz Ala• 
eddin hakkındaki tahkikat vrakı 
sekiz.inci ihtisas mabkemesi.1• 
\•erilmiştL Aylardanberi istintak 
hakimliğince l apılan tedkikat ve 
t hkikat neticesinde .kendilerin• 
iso d olunan ( vazJelerinl uiidi· 

mal) iddiaSJ tebeyyün etmediğiır 
den her üçil baklanda mea'I 
muhakeme kararı verilmiştir. 

··················-··················· .. ······-·-·--·-
kitablarmı, mecmualarını, gazete- ( Toplantı, Davetler J 
lerfoi ve diğer ilim vasıtalarını ·---:.--...;.-------
çalı tığı ha.taneye va i} t etmiı, Talebe BirJiğinin 
hastane idaresi bu ılim eserlerile Yeni Heyeti 
bir ( Süleyman Et m köşesi ) 
tcrtib etmiştir. 

Spor 

Devle Ku ı 
Par· , 21 (A.A.) - Y.er ··zu 

Oavis kupası tenis şampiyonlu· 

ğuna oniki 'Ulus girmiştir. 

lngl iz federasyonu Avrupa 
mmtakasından Fransa, Almanya, 
Holaoda, ltalya, Polonya, Yeni 

Zelanda, Cenub Afrikaıı, A1ıı.us· 
tralyn, Çekoslovakyayı, Amer;ka 
mıntakasmdan birleıik Amerika 
Meksika ve Çini yazmıştır. Cenub 

Amerikasından yalnız OnıguYay 
ile Brezilya )''azılmı br. 

H hul'g Yelken Yarı lan 
lzmlr, 20 (Hususi) - Türki· 

ye yelken §ampiyonu Bay Refik 
bu yıl Hamburgda yapılacak bey· 

nelmilel yelken şampiyonasına 
Türkiyeyi temsilen iştirak edecektr. 

Bok 
Pariı, 21 ( A.A. ) - Hafif 

ııklet boksör Giistav Humery, 

Kidberg ile karfılaşmak llzere 

Londraya gitmiştir. 

YiizUcUIUkta Bir DUnya 
R koru Kırlldı 

Amsterdam, 21 ( A.A.) -
Hollandalı yüzücü kadın Masten• 
bruk, ıırtUstü 200 metrelik dünya 

rekorunu kırmıştır. Mastenbruk 
bu mesafeyi iki dakika 49 saniye 
315 de almıştır. 

Eski rekor lngiliı: kadını Har
dlng'in elinde idi. 

fıllt Türk Talebe Birliği rei tiğine 
Rükneddin Fethi, ıi.k.incı r ı ığe Lellıd 
Fehmi, genel katibWe Fahri, u b
liğe Muhiddüı, ll'euıedulığa Muhlis. 
dahiliye §efliğine Hüseyin. hariciye 
şefliğine Hakkı, iktıead şefliğine Hadi! 
neşrıyata 1smııi1 Hakkı, teftiv heyetı 
re· li-•ino H kin eçılmi lerdır. 

Dirliğin merkez buroaunu t şkil eden 
bu üyeJerden ba kn~ 25 kı.jilık idare 
Jıf)~ et.ini te kil den d"ğu üyel e de 
ou geu~ler seı,lıilmi !erdir: 

DAlıılıye bürosuna; Halük, Mustafa, 
lsmail, İhsan.. Harıciyeye; Mahmud, 
l3ürhnn, Nıhad, Şnhin, iktıseda; Mustafa. 
Tuhsin, İbrahim, Reşad, ne~riyntn; Gün
düz, Hık!D{;t, lbmhım, Hiuam .. · 

T ftıo heyeıın ; ola 
d r, Nuri. 

Yeni heyet Perşembe U 
evinde toplıın.acaktır. 

Konfer n 
Halkevindem 24-1·1935 l'el'ft!mb• 

günü eaat (17) de Evirniı meih:ez ealo
nunda Üniversite lclsefe doçenti Bay 
Suud Kemaleddin tarafından Alman 
filozofu ( Le.ssiag ) hakkında bir kon· 
ferans verilecek ve bir eserin koutraıı· 
düsU yapılacaktır. Bu toplantı herkose 
açıktır • .. ... . ~ ~ . ·~. -'-_.,.....,~ ... ~._.......,,,, 

l1ıtanbul BORSASI 
21·1·1935 

==-oo;_..==-== 
ÇEKLER 

kuruş 

Londra 617,0G 
Ney • york 0,79 
Parlı r:t,04 
Ml.l10 9,'l9 
Brlllne1 ~;4023 
Atlaa 63,947-l 
t:enen• ~,4..30 
Sofya 67,3dl 
Aıuaterilam ı ,11as 

Pr g 
ıv.ı,.,.. 

lı1adrlt 

B•cllıa 
'Va~ova 
Petto 
BUkreı 
Bclgrat 
ll1oa•on 

kuru --J8,9J7S 
1_2JI'. 
~.sms 
1,97811 
4,21 
4,262S 

79,1575 
85,07'~ 

1090,00 

ESHAM ve T AHVlLA T 

iple ,ekerek bir hafta beki emlı, 
ne var ne yok kollamak için bir 
boy Fındıklıya uğramayı göze 
almııtı. Edirnekapısmdaki Tiran, 
yıkık evde geçirdiği bu bir hafta 
ona yıl lcadar uzun sUrmüştD. 

Daha doğrusunu isterseniz o 

BiR KAVUK DEVRiLDi 
Yazan : Müsahib Zads Celtil 

Otomobll Rekorunu K1rmak 
Teşebl>ıisU 

lı Baak,(Nama)L!~ 1 Bomontl ~!~o 
., .4filnıtle) 110,- 1931 la!lkraıı 97, 
,. (MlloH • J 95,- d.tt uuı D.ıblll {U,25 

Oauıa.dı bıona, 23,50 

1 

DUyuau ta, 00.
'fielln .. 5,- Hns .. at terUp 147/W da bir kara&ev.da getfrmiftL Yarın akıam eski program 

,. Şehıadebaşında H İ L A L Sinemasında 
Perıembe glinUnden itibaren 

HiND ESRARI· 
Esrar ve muamma dıyar.nm lçyQzünll gösteren "Tilrlcçe Bzlü,, 'Orijinal tllm. 

Aynca 1 S A T 1 L 1 K K A ff H A M A N L A R 
Umumi harbe aid hakiki bir parça 'ilUCHARD BARTHELMES., 

tarafından oynanan Fransızca ıözlil dehşet Ye heyecan filmi. 

Londra, 21 ( A.A. ) Sir 

Malkoln KampbeJI'e aid .olub 

"Mavikuı" adıaı taııyan yarıt 
otomobili, bUyük bir wandıia yer

leştirilmiştir. 

Amorikaya nakledilmek Uıere 
Southampton'da Aquitania vapu· 
nıoa yüklenecektir. 

şı.kell Haytlyo 16,- ,, • U t7,'4 ı 
&ili 0117 Reji 2,10 
Auadolu U60V. ~;00 1'ramvay 00-

• 60 P. 28,- R\htım 1,50 
Anıu!o"u ff IODY. 45,70 Üaldl6ar •u 10:-,.-
Şark • Y. 00,- Tcr.ı:oa 'tOıJO 
Ja, TumYa, 30,>0 MıaırKr.Fo.llUl6 llS.-
ÜakUaar au 11,- ,. 11 • liJJ 9J,O'J 
ierkoı 1.9, • • "hlll 9-0.oJ 
ıtia••ıaal 71,- F.lcıktrlk -,-
1f•lefv• ?O GO 

MESKUKA T [*) 
Kuruş ----Tirit altanı 937 IHıım") 

B ri başkatibi görüb moruğun 
veya kocakonnın tahtalı köyll 
boyladığından tutturayım yahud 
refika lohu a; lavta doğurttu; on 
be ,gllndtir, gece gilodtiz hekime 
eczacıya koşmnktao imanım gev• 
riyor diye bir mantar atayım 
fikrile, ba§k.Atibi görmiye, Emin
önl\ndeki Valde kırathanesine 

,-. Bu Perşembe akşamı S A R A Y Sinemasmda ~ 
fOSEPHINE BAKER ve JAN GABİN 

Bu meşhur pilot, FJorJda'da 

Daytıın beçte elde ettiği saatte 

272 mil dUnya sUrat rekor.unu bu 

otomobil sayesinde t sis etmişti. 

Gelecek ay, ayrll otomobil ile 
kendi rekorunu kırmıya çelışB4 
caktır. 

l~. • ıoı11 CR•ıat) 
~. • 84:i (Vahit) 
k{w • 1085 luce betlblrllk • bO 

lilocldlro 42,00 (Cümhurlye.) 11J~ 

· .r..ramıt mış. Bir kah•• ııtmar-
Z U Z U filminde 

"Mavikuı., otomobllf, 2.350 
beygir kuvvetinde bir motörle 
mUcebhezdir. 

Ba:ıkııot (Oa, 8. ı ~·10 tH:ım t) ıuaıalı :>50 J 
hal n lı•flblrl • .ı: ıaltuı (R ııt) ., Si~ J 
~----~-., .. ı \VahU) • 530 

\C..Uıah\4&'11•'/ _.. l-----::--
(Aı..ıa) 4625 (•I tiorH harici 



~~ IKIDCI UDllll 

İTTİBAD ve TE AKKİ 
Nasıl Doğdu 7 .. 

Nasıl Yaşadı? .. 
Nasıl Ôldii? 

Bu komisyonun ha zırln-:d;"".ı ğ:-:ı:--;-k-a-n-un-;-m-u-.b:--a~le-f:-e-ti_n_sı-ra_e_ı_m--ı ".""?.-. ~H:-e-:-le_ı_u--:--m-:-:,-:ti:-. --:F::-azla olarakta her iki 

liiyıhası, Pac.işahın iradesine ikti· harbin sonuna kadar dişimizi aı- bilkümdar tarafından, bir arzusu 
ran etmişti. Bu kanun, başlıca '- I d 1 l b l d d 1 i Ab ( a:a ım a.. sonra, icab eden er- o u o ma ığı sual e i miıt • -
ahkamı umumiye) ile ( muslim· den heaab sorarız. dü.hamid, Enver Paıa>a aynen 

ler )e ve ( gayrimUalimler )e dair Denilmekte idi. H albuki bar• ıu cevabı \'ermişti: 
fasılları ihth a etrpekteydi. Bademe 
nikah, bir hakim ve ya\ıud naibi bin sonu nasıl gelecekli? Bu çil- - Gerek biradere ve gerek 
makamına kaim bir memurun rük terazi, o zamana kadar bu impara tor hazretlerine mukabe· 
huzurunda aktedilecek.. yalnız ağır yükU çekebilecek mi idi ?... leten selam ve teşekkür ederim, 

iki §ahidle iktifa edilmiye- * ıimdilik hiçbir ıeye ihtiyacım 
rek bütün nikah ve talak 1917 ıenesi teşrinevvelinln lSincl •• ~=:.::: ................... --.i~~ .. :~~}-
"~~~atı, mahkeme kayıtlarında gtı nu, İstanbulun aeması ıelim 
•ıcıl.e geçiril cekti, her nikah toplarının seslcrile sarsıhyor .• 
:~tedilmeden evvel ilan edilecekt~ (Padişah, Beşinci Sultan Meb-
~r de ıon senelerde pek aalgın med)ia (alitebar müttefik)I, AI· 

bır baa~alık ~al.ni alan ( talak ) manya imparatoru Kayzer Vilhelm 
llleaeleame bır maı.butiyet verile- S"rkeci istasyonunda, lıtanbul 
cektL K k topraklarına ayak basıyordu. Ba· an oca arasında bir 
lhtilAf zuhur edene, aralarına ıına, kahve rengi kuzu derisinden 
nıahkeme girecek.. Bu ihtilaf bir kalpak, ayaklarına uzun san 
tdarafey .. nin tayin etliği ikişer kici~ çizmeler giymlı olan haşmetmaa• 

en kk b " hın a: rtında, - seferi kı\ afette -
b 

mure e bir hakem heyetine J 

avale ed·ı ı Ew b Osmanlı askeri ceketi bulunuyor, 
ik• t .ece;c:.. ger unlar, 1 

ı araf arasındaki meaeleyi mu- omuı. arında da (Oımanh mfitiri) 
•affak· tl apuletleri taııyordu. 

ıye e halledemezlerse o 
~anıan mahkeme, talik hükm~nO lmperator, Sirkeci garında 
•erecekti ..• Bir erkek yine mil• fevkalade merasimle, bizzat be-
~e~ddid defa izdı\•ac ~debilecekti. §inci Sultan Mehmed tarafmdan 

( 
a at, lzdivac mukavelenamesine is:lkbal edilmişti. Fakat impcra• 

lcvdn ik" · b" . ' torun bu ziyareti, ı.tanbul hal· h ıncı ır nıkah aktetmek 
tediinnde bl · 1 . .k. 1 kına bir hayli dedikodu aerma• 

n· 6 ' • rınc nın veya ı ınc • 
ın Dıünf "h dd yeıi vermişti. Bu dedikoduların le osı a olunacağına dair 
uyud ve şurut , . ) .. - en başında da ıu ıözler deveran lec, k vaz ı, caız goru-
bu:ı ti.. Gayri mnslimlere gelince; otmekte id~ 
heb ar Yine kendi ayin ve mez· - Hükumet işleri iyi gitmiyor. 
lciıı ~sullerino göre nikih!anm Bu vaziyetten, müttefik hUkümetler 
•k~e erinde kıydıracaklar, ancak memnun değil. Bozuk itleri 
dura eanaıında bir hakim bulun-- dözeltmek için beşinci sultan Meb-
lrayd c;kıar; ve mahkeme aicilline medl hal'etmek,Beylerbeyi sarayında z: acaklardı. mahbua bulunan ( Abdn:bamid ) 1 
ga manın ıaklaban ukalbına tekrar tahta icliı eylemek lisım• 
eli re ( parl.ık bir kanun lnkılAbı) geliyormuf.. imparator, eald do1-
yl!e ~vir edilen bu kanun, tunu bizzat tahta çıkarmak ve bu 
da: ~~ hamaman eıki tcan• işleri yoluna koymak için gelmif. 
hakik~ ~~llL 

1 
Asrın icab ettiği Tabitdirki bu rivayetler doğru 

ylne ( abk:~~ ;r~b·iiıerine değil, değildi. İmparatorun latanbula 
ettirilmiıtL O t 1 d ıkye ) ye iatioad geliıi, sadece Ur milttefik hüküm· 
bir mahkeme r a ~ . i fark, aadece dan ılyaret maka~dından ibaretti. 

So ( 
leıcılınden ibaretti Maamafih, lwparatoruo latanbula 

nra.. şer'I bk • hat m k ma emelerln meıi- vllrudunun ertesi gllnli, aabab-
)'tllerl ~ a~ı ) kna olan merbuti· leyin erkenden En~er Paıa Bey-
dilmek esı ~re . Adliyeye rahle- lerbeyi sarayına gelmiı, Abdül· 

lstenılmış· (uaulU h k "hamidl ziyaret etmitıti. Enver mei 1 'I ' mu a e- ,. 
er ye ) namile bir k Paa.._ hem imparatorun, hem de l'licud r ., anun ...-. 

c.Jb• ege ırıımişti. Bu kanun mu- Beşinci Mehmedin aelimını getir-

eaı 'ep-lyat ı 

Holivut 
HoliYutun 6 numaralı ıayıaı çok 

gilzel rea:mler ve pek &enain b~ 
mQnderccat ile lntitar etmiıtir. 

Tavukculuk Mecmua•• -
AJda bir defa Ankara da ,. Arı n 
kümea hayvanları 1et.ıtirme kurumu,, 
tarafından çıkar.lan mecmua datıtıl
maya baılanm·ıtır. 

ilmi Zihniyet - Subhi Ziyanın 
çok muvı ff ak olmuı bir tercüme• 
ıidlr. Günün ilmi ibtiyaclarına, 
temamca ceYab Yerir. Yefı· 
kcn bir li•e talebcai için bir 
llic, bir rehber, bir meıaledir. 75 
kuruf. 

KomDnlzm - E.er Lenin'den 
Stal:nd'den alıorrak yapılmııtır. Ter: 
cOme Haydar Rıfat'ındır. KomOniat 
akidelnde millet ne demektir? Dev
let nedir? lııaanlık bir merhaleden 
ötkine geçebilmek için aradakilere 
de mutlaka uğr:: mak mecburiyetinde 
midir? gibi bahisleri lblin eder. 50 
kurut. 

Nafia lşlerl Mecmuası - Na
fia bt kanl ıtı taraf.adan çıkanlao bu 
mecmuanın fenni kı•mınıa 2 inci aa
Jt•ı nafiaya Aid birçok 7aa1lar ye 
rHimlere int:,,r etmittir. 

Kaynak - Bsltkuir Halknl ta
rafın~an çıkanlan lu kültGr •• aan'at 
mecmu· aınıD 22 ind •ryıa çıkm11br. 

Çocuk Bakımı 8QUtlerl - Ço
cuk Eairıeme kurumu annele,.. ço
culdannıa bakılmuı uauHerini &'81te· 
rea astiltler baz.ırlam ·ıtır. B~ atoller 
paraaıa olarak g3nderillr. latiyenler 
ber ay kurum BEıkan"ığına bir mek
tubla mür:ıcaat edeLil:rler. 

At - Ankarada Tllrkiye Atbapor 
kulGbil tar-fındaD çıkarılan l• mec
muanın 6 ar yııı bir arada olarak 
bir~ok re1imler n yazılar:a çıkm·ıbr. 

lkbsad ve Ticaret - Yllkıck 
lkbaad ye Ticaret talebe cemiyeti 
taraf .ndeD netredilen ba mecmua• 
nın 9 uncu 1&y ıı çıkm·ıtır. 

dır ınce, şer'I mahkemelerden aa· 
k ol~cak hükllm!er, temyiz mah-
emesıne gönderilecek b d 

tek k ·• ura a re'· e kül edecek olan (ıeriye dai· 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

ed~i) nkd~ ( nihat ) surette tetkik 

Efı ec~ .tı. Şeybia:im Musa Kizım 
end.ııua iki . h 

da y 
1 

ocı mefi at zamanın-
apı an bu kan d . 

•tzeC:l' . . un a merıyeto 
•dil .mıı.. f ık at bekaaı temin 

eımemittı. 

Hiçbir naz · fa · 
•nda anye, aliyet uha-
len· lı Yer bulamı) or; her dllıUnft.. 

• er Japılan d muk lp'f-· il ıey, sa ece pa-
ttln d .)gı e bağlanıyordu. Bo. 

ev et mem 1 '-
reltilik ~ b• . ur arına lllr (er 
kii- t 1181 gelmişti. Sanki bil· 

.... e ve 
( ldralılc b ınemleket, adeta 
bir müddo;ne ) imtı te, kısa 
görUie k , ıonra, buradan 

• ce mıı .b. .b bir ıih . gı ı garı 
Meı' r nıyet beslenilmekte idi. 

111 
u ıyet ve kanun korkusu ta-

amen aıald .. . . b 
ısuii ti ıgı ıçın artık hiç ir 
ld' s M ına!ln önüııe geçilememekte 
ti L eb usan Meclisinden de tef· 
ş Ye mfirakcıbe hakkı kamilen 

refedilmifti. Herhangi bİr scbeble 
•au açmak la~eyen bir meb'usa ı 

- Canım, böyle bir zamanda 

Alemdağı Taşdelen auyu Kaynağına kadar Orman içinden 

ıeçmek ftıere yapılacak )'Ol ekailtmeye konmuftU~. . 
1 - 1 + 945 tulünde olan lfbu yo~un bcdeh 13456 lıradır. 
2 - Şartname plin ve aair evrak bedelaizd!~· İsliyenler berglla 

aaat 14 den aonra Evkaf Fen Heyetinden alabılırler. 
3 _ Eksiltme kapalı zarf uaulile 26 Kinunuaanl 1935 Cumar-

telİ gUnO aaıd 15 de latanbul Evkaf MDdürlüjünd• idare Encllme-

nlnde yapılacaktır. 
4 - MuTakkat teminat 1010 Urdır. 
5 - latek:Jler lstanbul Nafıa Baı Mtlbendiılltlnden bu lf• 

ıfrebfecekler:ne dair vea:ka almıf olacaklardır. 
6 - Tekl:f mektuplan 24 kinunusani 935 Pertembe gGnO 1aat 

16 ya kadar idare Encümenine verilme:ldir. ..96,, 

---~--~--~---------, eOvOK 

TAYYARE PİYANGOSU 
18. inci tertip 4. üncü çekiı 11. Şubat. 1935 dedir. 

Büyük ikramiye 25.00QHradır. 
Ayrıca z 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler 

ve 20.000 liralık mtikif at vardır. 

Yeni Soyadları 
---

Okurlarımız Ayni ismi Sık, Sık Alı· 
yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 

lstanbulda 
Pannakkapıda 110 numaralı 

kahvede Tevfik Akçakaya, Zıkri 
Yelen, Snleyman Işık ve maarifte 
Salahaddin ( Özkul ) aoy adlarını 
almıılardır. 

lf. 
Galata f dhalat gUmrUgU ambar 

baş memurlarmdan olub muha
ı~be &en isi:ıde çalııan bay Şev
ket Ünal, Galata ilhalat gllmrügll 
muhasebe aervisinde bay Sıtkı 
İ.hami TürkeJ, Galata ithalat 
gümrUgU muhasebe servisinde 
bay S. Hulüsi ve kardeşi M. Nail 
Tuncay aoyadlarmı almışlardır. 

* Topçu kliçiilt zabitlerinden 
başçavuf bay Kazım ile annesi, 
refıkası ve çocuğu Akynzn soyadı 
olarak aeçmişlerotr. 

• 
Bahriye mütekaidlerinden Ilyas, 

oğlu deYlct deniıyolları makin:st
lerinden bay Kemal vo aileai Mutlu 
iımini almışlardır. 

iç elde 
Merain - Ba> tar mndurn bay 

Hnaameddin Karadağ, Merkez 
mücadele baylan bay A. Hilmi 
Gök, S:lifko mücadele reisi bay 
A. Riza Sanata, Tarsus mücadele 
baytarı bay Şerefettin Altan, 
Mersin belediye baytarı bay M. 
Cemil Eratlı, Silifke Sıhhiye me
muru bay Ö. Faruk Baskın, 
gard:yan Mehmed Salmen soyad-
larını almıılardır. 

Yalvaçta 
Tahrirat katibi bay A. Rıza 

Dök:n, Malmüdürü bay A. Te\•fik 
Yazıcı, hükümet tabibi bay V. 
Şakir Sarıg<:~ Askeri şube baş· 
kanı Bnb. bay Sırrı kurt, Ceza 
bakimi bay · Feridun Kırmacı, 
Kaza jandarma kumandanı bay 
Sım Seı.giç, H. F. R. bay Edib 
Berk, Te:graf Mü. bay Şakir 
Çelik, ecuca A. Rıza Çelikkan, 
Hukuk hakimi bay Mansur, Mah 
keme Baıka~bi bay Ragıb Yıl
maı., icra M. bay Kimil Onaal, 
inhisarlar M. bay Muıtafa Yük
ael, Nı.ıfus M. bay Avııi Yıldız, 
crtamekteb muallimi bay snrey
man Ayaz, belediye muhasibi bay 
Nacı Akgün, belediye kit.bi bay 
Mehmed Ünal, belediye tahıildan 
bay Sü!e\ man Burdur, Diıpan• 
aer odacıaa bay Mehmed Erdal, 
M. Hususiye M. bay lbrahim Akın 
z ·raat Bank memuru bay Remzi 
Urcan, muavini Bay ŞükrO, 
Ortamekleb mUdürU bay 
H, Alp Aslan Nazlı, Tabii) e mu· 
allimi bayan emine inal, muallim· 
lerden bay Remzi Di'.maç, bay 
Rıfat Atar, bay Ni, azi Görgün, 
bay Besim Boke, bay Cemil Ön
cel, Ortamekteb katibi bay Emin 
Türköz, tayyare muhasibi bay 
Senai Aksoy, nllfua kat.bi bay 
Nadir AkgUn, beledi} e aıasıo· 
dan bay Süleyman Coşkun, 
Muıta.nllk • Bay Şerif Kurtuluş, 
Beledıye ıtf aiye memuru bay 
Enver Ki\ ı· cım, muhaıebe kAtibi 
bay A. Rlza Haşılcı, sandık 
emini bay Rıfat Ôztürk, varidat 
M. hay Muhtar Çelik, varidat 
kltibi bay Tevfik Dlıru, bay 
Kazım Yalvaç, bay ŞeYket Öz
tllrk, tahsl~C:arlardan bay Halil 
Uyaal, bay Cemil Çelik, bay 
Mahmud Koçak, bay Mehmed 
Mutlu, bay Hakkı Ünsal, bay 
Şükrü Küç soyadım almış ıardır. 

GUdUl'do 
GüdW ( Hubusi) - Nnhiye 

mlldiirll bay Hüseyin Karni Er
tan, nahjye biti yazgauı bay 
Enver Erdem, tel çevirienl bay 

l 

Arif Maral nHfuı memuru bar 
Emir Alpaslan, llkmekteb mu• 
allimi bay Mehmed Said Gllrellt 
Karadayı oğlu bay H. Cahid 
E(doğan, orman memuru bay 
Abdullah Songur, Ged.idi çavug
lanndan bay Mehmed Oğuz, ilk• 
mekteb muallimi bay Mehmed 
Ünal, belediye reisi bay Arif 
Sümer ıayadlarını almışlardır. 

Muşta 

Muş (Hususi) - Vali vekUi 
Bay R~cni Türeli, Defterdar bay 
Salih Yıldırak, Marif müdüril bny 
H üsuU Söylemez, Ma r.f müfettişi 
bay Siret istemi, Emniyet memu• 
ru bay Iımail Güntay, Edaf mil• 
dfirü bay Galib Çağtay, Telgraf 
oıUdUrU bay Seiim Bayındır, Ta• 
pu müdürü bay cemal Erdoğan. 
Hükümet doktoru bay Zühda 
Bilgin, lıkan memuru bay Talit 
Canik, Müddeiumumi bay Milmtal 
Yılmaz, Müftü bay Hasan Ôğlll 
IK>yadlarını almışlardır. 

Ceyhan' da 
Ceyhan ( Huıuıi ) - Kayma

kam bay Hayri ÖzTürk, Belediye 
baıkam Rifat Çetin, I elediye 
mubnslbl bay Kemal ve kardeşi 
Ziraat Bank memuru bay Aş1a 
Mutlu, Belediye halk işle l mec-
muru bay Mithat, peder 'e bira• 
derlerile Pi)a&hgil, Eelediye 
tahsildarı bay Ali Uğur, Bele
diye tahsildarı bay Gazi Kızılç~ 
ilk, Belediye fen memuru baJ 
Hamid Tarhan, MalmildllrO baJ 
Muhaı Pulat, polis komiseri bay 
Salim Altanay, polis memura 
bay Nureddi Oğuz, ro'. is memura 
bay Hayri Y akaryı · maz, polis 
memuru bay Ga:ib Tüzli~, pollı 
memuru bay Abdullah Özer, 
Ziraat bank muadni bay Tahsin 
Kesmen, Ziraat bank veznedarı 
bay ŞükTU Aksoy, Z raat bank 
mukayyidi bay Ziya inanlı, Ziraat 
bank muakkibi bay Duran Yılmaz, 
beled:ye kat:bl bay Ali Ôı.soy, 
belediye zabıta memuru bay 
Mecid Kartal, beled ~ e zabıta 
memuru bay Ömer Yaman, gaze
teler bayii bay Mehmed Samt 
Ok, posta müveızi Lay Riza 
Doğar, lzmir şehir tiyatrosu mO
esdslerinden bay Nurecdin Gene, 
Son Pos·a gezer muhabirlerindeD 
bay Vamık Faik, babası eşi ba
yan Suad Uğur aoyadlannı a'4 
m•ş' adır. 

Son Posta 
Y .. mı, alyHI, H..,adia "" Halk ıaaetul 

üki Zabtiye, Çatalçtşme aokai" aa 
ISTANBUL -
GazetemiıJe çılcan f&U 
•e reııiml.:rio biitiıo halitan 
mahfuz ve 1aıetıaü11 aiuie .. 

ABONE FIATLAAI 
1 e 3 t 

SeDe Ay Ay Ay 
Kr. ter. Kr. .C, ---TORKIYE 1400 7SO 400 UO 

YUNANiSTAN 2340 1220 710 210 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Ad reı 
değiıtirmek 25 kuru~tuc. 

... 
Gelen nl'•lt 6erl f!erllmtt#. 

nın1ard•11 mea•ulfyet ahnmu. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşltıdr 

pul iliivesi lıiıımdır. 

,.. Poata kutusu ı 441 utanbul ,,. , 
Telgraf : Sonposta 
Telefon : 20203 ..ı ... 
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ESME GÖL 
.Muhıurırı: A. R. Tefrıka No. : 6 

Kadı'nın Köşesinde •• 

Eski Kadılardan Olan Hasan, Er kan Minderlerindekl 
Üç Kişi Ue Yanayakıla Dertleşib Duruyordu •• 

- -----------
Sabık Kadı efendinin oturdu· 

tu köşenin karşısında, erkan 
minderleri üzerine diz çökerek 
oturmuş olan Uç kişi, - Kadı 
efendinin böl le aelatüselam çek
Uğl bir zamanda - ne yapacak• 
!arını bilemedikleri için, gözleri· 
nln ucile bir.birlerine bakıımı~· 
!ardı. 

Kadı Hasan efendi, birdenbire 
ellerini semaya kaldırmış, aağ 
eUle sakalını kavramıı: 

- llôhi Yarabbil. Illhi Ya· 
rabbU.. sen.. okunan fU ezanı 
Muhammedinin hllrmetine bu 
aC:feba _gürühuau ialah eyle.. 
lalahları mümkün değ"lse, kahhar 
isminle ..kahreyle... Ümmeti Mu
hammed, ayaklar altında Hiliyor, 
dul hatunlar, yoksul ihtiyarlar bir 
dilim y;yecek ekmek bulamıyor •• 
ıaçı bitmedik yetimlerin hakkı 
rubediliyor •. bunlar Ucra köıe· 
lerde, cehennem azabmdan ş~ 
ı;fid olan yokluk ateıleri içinde 
cayır cay,r yanarlarken, lale 
lı>ahçeler:nde çengilere, köçek· 
lere ziller dövdfirülOyor.. fa• 
rablar içili}'or... Sonra da, bunla
rın men'ine memur olan bizler gi• 
bl Ulemayı mllslimin, tllrill baha
nelerle azlediliyor.. arpalıklara 

kesiliyor.. zari zari inletiliyor ••• 
Artık yeter yarabbif ••• Ya bizleri 
bu dArıdllnyanın mihnet ve me
ıakkatinden halis eyle .. ve yahud 
bir •ebebinl halk et te fU ahvall
itomi ıslah eyle yarabbi! •. 

Kadı efendinin gUr ıesi, ta
vandaki on iki kollu avizenin 
salkımlarına çarparak biUW1 ihti
zazlar yapıyor; gözlerinden dökü
len yaşlar, sakallannın telleri na
Ulnde parlıyordu. 

Karşısında oturan Uç adam da 
ell~rlnl dizlerinin liatUne daya· 
mışlar, omuzlarını sarsa sarsa ağ· 
lıyorlar; arasıra da gözlerinin uclyle 
! :tdı Haaan Efendinin heybet ve 
dalavet kesbeden tavurlarına ba
kıyorlardı. 

Hasan efendi, duayı bitirdik· 
len sonra gözyaşlarını, bileklerin· 
den aşağıya sarkan hililt gömle
ğinin yenlerine silmiş: 

- işte ben böyleyim.. Bet 
vakit namazda, dua ediyorum. 
Ümmeti Muhammedin halas bul
uısı için cena l:ahakka tazarru Ye 

1 :yaz eyliyorum •• Amma ve lakin .•• 
Oturanıardan biri, çetrefil bir 

Arnavut ıivesile Kadı efendinin 
ıözllnll kesdi: 

- Acaba, AUah duymuyor mu 
clerain bu dualan; more Hasan 
efendi?.. Niçin bu adamları 1alla· 
yab sıyırmaz.?. Niçin bunların ara• 
ana bir kıran komaz? .. 

Haaan efendi, hafif bir tebe.
sllmle batını aallıya eallıya ceyab 
verdf: 

- Oğlum, HaliJI.. Siz nekadar 
olu, cabllsiniz. Cenabıhakkın hik
meti, denilen birşey Yardır ld onu 
bllmezsin:z. Al!ah, herıeyin 
ıamanını bekler. Vakti gelince 
ynpacağım yapar ..• HAşi Ye kelli, 
AllabüazimUşşanın elinde aopası 
yok ya, gök yüzünden yere insin 
de, bunları terbiye etsin... Eh, 
bilinmez ki.. gll :ıUn birinde bir 
sebebini halkeder, ortaya bir 
,Uruh babay:ğit çıkarır. Bunlann 
kalbine bir ilham verir. Kendisine 

isyan edenleri onlara terbiye 
ettirir. 

Başını ileri doğru uzatarak 
bu sözleri dikkatle dinleyen Ar· 
navud Halilin, dimağı altüat olmuş 
ir.celikler:ni an!ıyamadığı bu ke
limelerin altında boğulmuştu. Sağ 
elinin ba~ Ye şehadet parmak· 
larile kalın bıyıklarını birer defa 
burdu Ve aonra, yine başını 
ileri doğru uzatarak : 

- Demek ki, efendim.. Şimdi 
bunlar Allaha &sidir, öyle mi? .. 

Kadı efendi, içinden doğan 
bir sevincle ellerini açarak ce
vab \erdi: 

- Eh öyle değil de, nedir 
ya; evladım. 

Halil, bu ıefer gözUnün ucile 
yanındakilere baktı. Onlar da 
bu sözlerden afallamışlar, düşün· 
celi bir hal almıılardı. 

- Haaa.. Öyle ise ne durur
sunuz be Kad1 Efendi ?. Açımı 
bir bayrak.. Bağırtınız bir teUal .• 
Toplayin Ummetl Muhammedi 
peşinize.. Basın sarayı.. Çalın 
ıatırı .• 

- Evet.. Hakkın var amma 
evladım; kaıın ayağı öyle değil. 

Hasan Efendi, sağ elini havada 
sal :adı : 

- Bakın!. Hiç bir Hl çıkıyor 
mu? •. 

- Hayır.. Çıkmaz .. 
Hasan Efendi, bu •ef er ıol 

elini de havaya kaldırdı. Sağ 
ellne çarph. iki elini blribirine 
vurarak bir iki defa ıaklath: 

- Naııl ?. Şimdi ıea çıkıyor 
mu? .• 

- Vallahi, çıkar be yahu. 
- Hah.. lfle mesele, bu iki 

eli bir yere ietl:ib, ses çıkar
maktır. Yani.. böyle işler yalnız 
başına ve yahud azlıkla olmaz. 
Allahın emrini yerine getirmek 
için böyle ıizin gibi, dini bütün 
adamları bir araya toplamak .• On
ları hak yoluna saldırmak lazımdır. 

- Bu da, doğru kadı efendi. 
- Şimdi bakın evlatlarım .• 

Mesela şurada, kuşağınızın ara• 
sındaki kesenizde, üç beş mangı
rınız var. Ben kalknm da bunları 
elinizden alsam, ne yaparsınız? .. 

- Vallahi belli olsun, Kadı 
efendi. 

- Hayır canım.. Ben değil. 
Meselii, bir başkası .. Bir zorbanın 
biri zorla almıya kalksa, ne ya• 
paraınız? .• 

- E, more .• Can çıkmayınca, 
kese koyundan xorla çıkar mı? •• 

- Haaaa, ili.. Demek ki 
malınızı, haksız yere kimseye 
kaptırmaısınız. Halbuki, Ümmeti 
Muhammedm malı olan (BeytUI· 
mali mUslimin ) bergUn vezir İb
rahim Paıa tarafından yaima 
ediliy<ır ... 

- Yok, bre canım Haaan 
efendi?,. 

- E, ıu abdesli ağzımla ye
min edeyim ki.. Hem Vallihi, 
hem BillAhi, hem tal:ihi, bu 
böyledir. İbrahim Paıanın reza• 
letlerinl, sarayın aefaletlerinl siz 
ne ile yapılıyor zannedersiniz? ••. 
Bizler, sayei ResüluJlahda sene
lerce ıunun şurasında lstanbul 
kadılığı gibi makama hizmet 
ettiğımiz halde ancak kifafmefa 
edebiliyoruz. 

( Arkaaı vu 

Acaba 
Hangisi 

Pardon bayan bir dakika 
bize bakar mısınız; kocanız ban· 
g imiziz?. Ben mi, bu mu?. 

.................. ... uı ...... _ , 

D6n11• lktuad Hcberlerl 1 

1 
Amerika 
Dış Ticareti 
Düzen Yolunda l 

Geçen ( 1934 ) yılı Amerikan 
ihracatla dıı ticaretinin eyi· 

·leşmeiine yardım artma 
.. .. .. etmiştir. l 9j3 de 

goruluqor altın paranın bı· 
rakılma ıile kamçılanan Amerikan 
dıt ticareti dolar kıymetinin 
azalmaıından ötürü ertmıya baş· 
ladı. Bu yıl içinde dışa r ıya yapılan 
•atış okadar yükseldi kj geçen ikin· 
dteşrin ayında yapılan ihracatın 
kı} meti 42 aydanberi istatistik· 
lerin gösterdiği en yüksek nok
tayı buldu. 

( 1934 ) yılı ilk on ayında 
Amer:kanın ihracatı bir milyar 
767 küsur mi'yon do!irdır. Bu 
memleketin 1933 }Ilı on ayında 
yaloız bir mily.ar 298 milyon 
dolarlak ihracRlta bulunduğu dil· 
şllnlllürae bir yıl içindeki artıfın 
Gçle birden fazla o!duğu göriilnr. 
Yüzde hesabileı bu çoğalma yüzde 
36 dır. 

ihracatın yanında idhalat ta 
artmıtbr. Fakat bu çoğalış daha 
yavaştır. 1933 yılının on ayında 
Amerikaya 1,187,500,000 dolarlık 
yabancı malı sokulmuştur. Bu 
kı) met 1934 te ise 1,371 ,87 J ,000 
dolardır. Yani yüzde 16 nisbe· 
tinde bir artış vardır. 

Ruıvelt hükumetinin ökonomik 
durumda yaptığı dtizene bu ra• 
kamlar güzel bir örnektir. 

-tc 
Alman küçük sanayiinin vazi· 

Alman kü- yetinde mfihim 
.. .. salah husıl olmuş· 

çuk_ sanagu lur. 1932 yılında 
geliri 9,5 milyar olan bu sanayiin 
geçen yılki geli~i 14,5 milyan 
bulmuştur. 

* Bnkreşten yazıyorlar: Ticaret 

Romanga 1 ve Sanayi Bakanı 
Bay Manolesco • 

anlaşıyor Strunga Avrupa 
aeyabatinden geri döndilkten sonra · 
birkaç gün burada meşgul o!du. 
Sonra yi:ıe dışarıya gilll. Ticaret 
ve Sana}I Bakımının Viyana Ye 
Londrada haılamıı olduğu öko
nomlk konuımalara devam ed ... 
ceği anlaşılmaktadır. Bu konuı
maların aonunda Romanya·Avua
turya ve Romanya • lngiltere 
ticaret anlaşmaları meydana ge
lecektir. 

Bir Hastanede Yangın 
Londra, 21 ( A.A.) - DQn gece 

Londra hast. hanesinde tiddetli bir 
yangın çıkmııtır. Hastanede bu lunan 
250 hasta bnoka bir yere nnkledil· 
mit 'H ln11ınca zayiat olmamııtar. 

ikinci lrAnan 22 

BI AY E 
Ba Stltanda Bergin 

L-------------- Yazan: Firdevs lsmal/ 

Cahil Bir Kadının Kuruntuları . ............................... ·-·····-··· .. 
O akıam kocası Avrupadan 

yeni gelen piyano hocasından 
harantle bahsetti : 

Piyanoda gösterdiği maba· 
retile pek kısa zamanda Istan
bulda şöhret kaza11an bu mukte
dir gene, konıervatuvan bitirmek 
Uzere olan Ferihayı d iploma al
ması için çok güzel hazırlıyabilill» 
diyordu. 

Kadın, kızının henllz küçUk 
olduğunu, konservaluYarı bitir
mesi için aceleye lfizum olmadı· 
ğını, daha mühimmi böyle meş
hur bir hocanın aylığı da pek 
mühim olacağını söyledi. Her şeyi 
olduğu gibi gören safdil bay 
Mehmed muhakkak Ferihanın bu 
hocadan piyano dersi almasını 
arzu ediyordu. Bunun için: 

- Ne o!uraa olsun bir az 
daha tasarruf yapar, kızımbın bir 
an evvel diploma almasına çalı· 
ıırız. Eıbette bugünkü fedakarlı
ğımızın mllkif atanı göreceğiz, 
konservatuvardan alman diploma, 
bir kızın istikbali için mühim bir 
cihazdır dedi fakat karısını ikna 
etmenin imkAnı yoktu. Kocasının 
lsrarile cam sıkılan kadın nihayet: 

- Zengin evlerinde dolaşmağa 
alışkın olan bir adamı iyi bir 
evde, iyi giyinerek kabul etmek 
JAzıml Di} ince bay Mehmed fena 
halde hiddetlendi : 

- Ne demek? Herkesin evi 
bir olmadığı gibi evinde de iste• 
diği gibi gl}inir. Sen bir muha· 
se beci karısı olduğunu unutma! 
Kıyafetinden utanıyorsan senin 
çıkmana lüzum yok. Fatma nine 
oııu ıalona a!ır. Feriha da hemen 
hocasının yanına girer ve dersi ıi 
alır. Bu adamın seninle kartılat
mas.na 11ebeb yok. Şayed mühim 

·birşey için - mesela Fer; bar ın 
piyanodaki istidadını veya tenbel
liğini anlatmak için· seninle görüş· 
mek isterse temiz bir elbise giyer 
çıkarsın. O da, herkes gibi şık, 
podralı allık'.ı göremeyince güna
ha mı girersin ? 

Kadın birşeyler söylemek fı· 
tedi, yutkundu, söyliyemedi. Şeh· 
rin en ~eaaiz bir yerinde ahbab· 
s :z, eğlencesiz yaşayan bu kadını 
gene piyano hocası dOşündürll· 

) ordu. Evlenmeden evvel fakir 
bir ailenin kızı olmasına rağmen 
hiilyalnrı pek yüksekli. O, ro
manlarda okuduğu gibi çaylardan 
çaya, balodan baloya koşmak 

isterdi. Her kadın tarafından 
gıbta edilen bir kadın olmak 
yegane emeli idi. Sonra kocasını 
çevik, ateşin, işgüzar ve ... .zengin 
bir adam o!arak tasavvur ederdi. 
Halbuki Bay Mehmed işinden 
evine, evinden işine giden ve ha· 
yatta hiçbir feye baria olmayan, 
hatta en küçük bir merakı bile 
olmayan bir adamdı. Hayatta nl· 
ye alışılmaz. 

Kadın Bay Mebmedin yekna· 
ıak fakat temiz hayatına a!ışdı. 
Belki de danılı, çayh hayab gör
seydi kendi yaıayışmın gUıell.ğiol 
takdir ederdi. Zengin değillerdi. 
Bay Mehmed idareli düşünceli 
tam bir aile erkeği idi. Karııının 
ve kızının kimseye boyun eğme

sine tahammül edemezdi. 

* Kadın ertesi gUn kocasının 
peşinde dolaşarak birteyler söy• 
lemek istiyordu. Nihayet gene 
piyano hocasından bahsederken 
Avrupadan yeni gelen bir adamın 
evin hanımını görem:yeceğini dU· 
şUnünce mfiteessir oldu. TeessD· 
rünn kızma, kocasına belli etm~ 
mek için kalktı uzun zamandır te• 
mizlik yüzü ıörmemiş salonu dil-

zeltmlye baıladı. Gene bir kadınıllı 
yetişmit bir kızın bulunduğu ~~ 
de böyle tertibaiz bir salon or 
ması affedi.mez, göı > umuhn .. 

J bir şeydi. Feriha tembeUJkl• 
annesinden daha üsUindU; O ~ 
de annesinin salonu dfizeltoıtk 
için uğraştığını görünce : 

Nemelazım benim deye oıınd 
silkti, o gelib parasını alıb gidi" 
cek. Evin temiz o:ub olmadığılll 
muayene edecek değil ya belO 
nafile uğraııyorsun eşyalara bak-
ana hepsi eski. 

Feriha da haklı idi, bereket 
eski eşyalarla dolu salonda yep
yeni piyano göze çarpıyordu. Ge
len yabancı da piyanonun kira il• 
alınmış oldugunu keşfedemeıdL 
Kadın bir yeni piyano üstüne çi
çeğin çok yakışacağını dlltfindD. 
O, istiyordu ki gelen boca piyanO 
çalarken, ciğerlerini çiçekleri• 
güzel lokularile doldursun. K.r 
dm mllmklln olduğu kadar salon• 
düzeltti ve giyinmek için yatak 
odasına çıktı. Aynaya g6zU UiştL 
Açık pencerelerden gelen bol zly• 
no kadaı . elbiselerinin lekeleriol 
meydana çıkarıyordu. 

Giyilebilecek bir elblao bul
mak umudile elbiıe dolabını 
açtı. Modaya hiç te uymıyan, kol-
tuk altları terden berbad olmuf 
bir elbise çıkardı. Ona en çok 
yakııan bir elbisesi idi. Varsıo D 
Bay Mehmed kolları açık olduğıl r 
için istediği kadar söylensinl Bill 
müşkülatla korsnsını giydi neş'ell 
yerine gelmiıti. Aynanın önnnd• 
iarkı ıöyliyerek ıiyab elbisesini 
giydi. 

Piyano hocasına tuvaletaiz çık• 
mayı mUnasib görmedi. Aksi 
gibi evde de ne allak ne -pudra 
vardı. Pudra bulmak gllç birıef 
deği.di. Bay Mebmedin traıtall 
sonra sfirduğü kalın pudrası vardı. 
Fakat dudak boyasını evYeldell 
tedarik etmesi lizımdı. Hem kol
suz elbise i!e ı:şman kol.an pek 
glllUnc görünüyordu. Belkl 
genç piyanist onu bu kalıkla g6-
rUnce gfilecekti. 
Hiddetle soyundu. Oda da ne kr 
dar aydınhkta. Kalktı, pencereyi 
kapıyı kapadı. Odanan eer 
aiz boşluğunda yatağına kapandı, 
hıçkıra hıçkıra kalbinin zehrini 
gözlerinden akıttı. Biraz sonra 
kapı çalındı. Piyanist geldi. Kr 
dın yatak odasından piyanistin 
ıalona giritini gözilnUn önllne 
getirdi. Herhalde o ıabıraızhkla 
evin hanımını bekliyordu. 

Piyanistin hallol görllnce kendi 
kendine: 

- Eyi, muntazam bir ev değil 
deyiolni işitir gibi oldu. Fakat 
yatlı gözler parladı. Ynzn güJdG 
kimbilir belki de o gene kendi 
kendine ilave ed:yordu ı 

- Evet Eyi bir ey değil. Bil• 
hassa intizamsızlık hemen gaz• 
çarp:yor. Herhalde evin kadını, 
ömürlerinin yanaını yatak içinde 
sigara içerek, roman okuyarak 
geçiren, evlidlarile alikadar ol-
mıy an, evUe meşgul olmıyan. yal
mı çaya gitmek, ılgara içmek. 
roman okumak. hulya kurmaldıı 
vakit geçiren acaib tlplerdeO 
biri olacak. 

Bu gülüne kuruntu cahil ka' 
dına neı' e denecek kadar bit 
ferahlık verdL Artık ağlamıyordıa. 
O, bir yabancıya kendini gOy• 
olduğundan yüksek göstermişti. 

Ne yazık ki orta halli ev kadıır" 
larırnızın ekserisi bu nevi dUşOo
celerle temiz h~yat?annın sUkünU" 
nu bozuyor, hem kendilerini, belll 
de etrafındakilerini Uıüyorlat• 
Buna, bugllnün bir haıtabiı de
mek daha doifu bir tavsif olur. 



. Zelzele Mıntakasında 
( Battarafı 1 inci Jtizde ) 

tacire ald diğer bir mağaza da 
aynı tekilde yıkılmıştır. 

Cuma gtlıınne kadar aarııntı-
lar haf.f hafif deyam etmittlr. 
~uma gllnkn ıarıınb 11,S da 
ekcrrür etmiş, bir kııım haJk ta 

:;terini bırakıb sokağa çıkmııtır. 
avalarm gllneşlik YO bahan 

~ndırmao bu sallanblara atfedi· 
yor. Halk mesir lerde gezmek-

tedir. Havalan bu ltidalind 
bilhaasa en 

muhacir halk mem-
nundur. lf. 

SaAhk Bakaıunın Sephab 
K Ank~ra, 20 (A. A.) _ Erdek, 

apud.ag ve Marmara Adala· 
rmda~ı yer teprenmesinb yaphğı 
2arar,ara karşı hnk· t• . ume ın Ye 
terli kurumlann ilk gllnünden 

eri a~dığı tedbirleri görmek v 

:;::~e? . başka tedbirleri yerinde 
R f"k ıçın Sf!ğlık Bakanı doktor 
ri el ı Saydam hükumetin kara
--i e ve hükumet namına - yan o 

oraya gidiyor. B2y doktor Refik 
Saydam Kırmızı Ay genel baıka· 
nı da ofduğundan Kırmızı Ay 
Kurumunun orada yapbğı yardım• 
lan da gözden geçirecektir. 

Y ~ım Listesi 
Marmara aarsıntıımda zarar 

gören yoksul halk iç:n Hillllahmer 
cemiyetine yapılan vardım liatul 
aşağıdadır: 

Kuruı 

200 Muallim ı:say M.. Ali Şevki 
300 Bayan Şat.iye 
50 Bay Sabri TalAt 

5137 Mısırçarşun attar, mobilya• 
cı, yorgancı esnafı 

435 Haliç Fen eri Bomonti tlltlln 
deposu müstahdemleri 

100 Bay Mehmed Zeki 

700 Çapa tatbikat mektebi ta• 
bel eri 

,-6~9 .... 2-2 Yekün 

26730 Eski yelriin 

33652 Son yekun 

Hava Kazalarından 
Korunma 4 Çareleri 

Lar:1z
8b nı~hendisl Herr Ger• 

. kine ileul er . ıcad ettiği bu ma• 
llından a•J~ıgton yarış meyda· 
•daaına gö~~ ~-mektubu Wigbt 
inildi., F lll'ece&ll Saha 3 b" 

akat iataayonu terked: 

Moskovadan U 
1 çu-

ru mu B· ·· ş ır Ord k 
Cellad G .. ,.. e ·• 

lzınır 2~-unde Vuruldu 
t81Q Y•ıc:nnıd ~usuıi) - ceUad 
Bay Kara Aha anınmış avculardan 
ba\:L med tarafından y-il 

" • gayet z "f bi -y 
lanrnı .. ta Ô '":. r ~rdek yaka· 
1 --, r. rcegın ·~ w d (M 
ICOVa. D 248 .,-gın a o1-
hir ll;ha 77) yazılı aleminyom 
•raftı •ardır. Yapılan 

•al vanrı:•da b11 li•banın Moakova 
ltıtıba ~ '•~lcsek enslitüıü tarafından 

cır &Uff 
glttiiinl tesb~~. nerelere kadar 
dana lan ıçuı konduğu mey· 

Aleaaıo~-~· Ôrdek ~lUdlr. 
Ge_.aı K Yha lzaür SoYJel 
tir._ lf. e>alGloauna nra.if-

Fransada s· " 
B. ıyası 
ır G .. •alt .. , uru u 

.... ., 21 (A.A. a.. •'1-... 1.1.. ) - .Ş~rt,•da yııpı-
"•t.a,.....~ ~oplaatıda11 ıaoara ııenc 

1 
ıle koına . 

)a ·atler •·a d nıat •• so•· -ama il Oç otolGı ·
1 

• _,_ 
1 

'la •tefi o'm ... tW'. 
çın~ dG 

aeıe .. 135 il •kı·· p--·· 
hlh·iJe.t' • ~enç tc\'kif ..Ul111ifM efe 

erının te b" . 
bcıt bırak • • ıt ndea aonra ..,_ 
f:.._t..a ı nrtlr.rdır. 
..... ltdlv.d 

11 • •- a Talebe Grevi 
d•osf a.a. 21 ( A 

9fte ta!ele• • 1 .A ) - Ca:wer-
land .. JQ tede;;, ~an Ye tec'riaat bak
ilin dm" t• ır nı p·oteato iç"• l"'ev 
derslerin .,.:~ Te~eLe_ lıi ha .. a bam 
lt" 1 laaanıle J&p 'm~•••• 

ır. a etmektedir. 

meden düştO ve mektub tantaaı da 
idi postaya verildi. Tayyareci 
tayyare ile beraber yanmamak 
i~in kend" sini paraşütle yere at· 
mıştır. DUıtüğQ yerden tayyare-
ainin yanışını ıeyrediyor. 

Avusturyanın 
Endişesi 

Nazilerin Faaliyetinden 
Korkuluyor 

Viyana, 21 (A.A.) - Salzburg 
da Vatan Cephesinin bir toplantı· 
mnda Başbakan Ş.:ışnig demitir ki: 

- Herkes Avusturya11Jn bir 
Alman ulusu olduiuııu bilir, fakat 
Avustuffa ulu•al vazifesini ancak 
müstakil n hikim kaldakca ya .. 
pa bilir. Bu iltiklil, bu bikimiyct 
Ye ba blbTiyet bizzat Alman mil
letinin Ye dönya banı nın menfa· 
ati mmına korunacakbr. 

Awaturya fikri Ue latikW 
prensibi muinde laiç bir mno ... 
kqa bbil deiilclir. BlltUn 'A._,. 
bırya Yata:ı 1e•wled 1901 .. V .. 
taa cephesi,. ucledir. 

• Viyana, 21 (A.A.) - A•uatur-
pdakl Hitlerci:ik tepkküllerioha 
mfifettifl Bay Habiç. Almaoyada 
Jlütaib phrlode Avuaturya Naziii
ilnl diriltmek lzue faali7ete 
b~amııtır. 

( Son Posta: AYUsturya Baı-
bakam Bay Şuınig, yukarıdaki 
ıaaleri, Almanyanın Sar reyilmı 
gibi bir yaziyet :ihdH ederek 
Avuturyayı ilhak etmek iatcdl· 
ğiue dair 90D çıkan haberler 
ünrine s61emektcdir. ) 

Fon Papen Vlyaneda 
Viyana, 21 ( A.A.) - Alman el~i

•l Ba7 Fon Papen, yeni talimatlarla 
lferllnden buraya rlmftt:r. 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

· DUnkD Bilmece 

' 2 3 4 s 6 7 

BugUnkO Bilmece 

Eoı dtrt köfelerl qağıda ya• 
xılı manalara ge!en ~z Tnrkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçlrmİf, hem 
1le az Tlirkçe kelimeleri l>ğren· 
mit o)ur&unuz l 

12345678 I 

Soldan aaQın 
1 - Tadad ctınek 
2 - Az ııcak • ced 
8 - Kü,ade 
• - Bir mayiha u kOçOk parç111 
5 - N:-a.J 
6 - Uyumak maaclarından achihaıır 
7 - Kırmızıya yakın bir renk -

•mm- re • alfabenla ıoo barfi 
8 - Hafriyat 

Yukardan aşaGn 
1 - lıtica etnıelc 
1 - Kırmız ya yakıa bir renk • 

bir nota 
1 - Sene - ıonuna bir Z ıewl

Unce mlıb 
. 1 - Ortaaına bir E yahud A l'e

tirilince 1Da1dar libika11 • 
kelime 

- Ortaaına bir N l'•tlrllioce 
nida • müddet 

6 - Fırar etmem 
7 - Baıı- bir A setfrlliaee atıf. 

mak maıdarındao emriha.&11' 
• çoktJa zıddı 

8 - Vck 1 - llive 

Terbiyesizce 
Yazılan Bir Yazı 

' Baıtarafı l inci ylbde ) 

mından, Türk en aıağı bir dere· 
codo addolunur.,. 

Bu yazı 30. t 2.1934 tarihinde 
.. lı Resto Del Carlino., gazete-
ılnde çıkmıf hr. Bunu yazan G. 
Lombrassa adında bir ltalyandır. 

. Hu kadar hakikate. terbiyeye 
•e nezakete uymıyan ve garez 
kokan, bu aatırlan karalıyacak 
kadar kara ruhlu olan bu ada
mın bizim dostumuz olmadığı 
gibi ltalyan uluıunun da do.ta 
olamıyacağı aıikardır. 

Bay Lombrauayı b:zfm kadar 
ltalyanlan:ı da kötü göreceklerin
den eminiz. 

---------·-----------------
Nöbetci 
Eczane/e,. · 

Bu ı•c• DölNlei eaaael.r 
ıuolardır: 

Lıtanbul tarafn Ş.ı..adeb..,Ha 
( lbrahım Hal.I }, Abarayda C E&em 
Pertev ), Ed.iruekaptele ( Arif ), Şeb· 
remininde ( A. Hamdi ). Samat7ada 
( Erohloı ), Fenerde ( Emi1yadi ), 
Eyubda C üikm.. ), Cafaloğluada 
( Ubeyd ,, LAieiide ( Sıtkı }, Küçülc
pazard& ( H iiseyia Blaal ). Si.rlrecide 
(Ali Raza ), HakırköJiade htu&aıyon 
caddesinde ( Merkea ). Be7oilu tarafa 
Taksimde ( fürnzuk ), Panıaltıda (Ka
rakio Kürkcüyao ), Takumde (Oüneı), 
Gtı.lntarla ( .bidayet), Kurtolu,da (!~k
rem :Necdet ), Kasımpaoada ( Y enitu
no ), JJ aaköyde ( Y coiıürkiye ). Bü
yük adada ( Halk ı. J.ı~udıköy tarafı: 
Hodada t Faaik bk.00.r ), Paıaryo
lunda ( NRm•k Deh<* ) • Uaküdar 
tarafı: Ahınediye cadcleati.Dde ( Abme
diye ) eczaneleri. 

Sayfa 11 

Paranın Bol 
Olduğu Yerlerde 

.. 

Hayvanlar Bile 
Muamele Görü"' 

Kırallar Gibi 
Bakılmaktadır 

Bu klSpek Londra hayvanat 

bahçesinin en kıymeill miııafirlerin .. 
den biri sayılıyor. Bahçenin içi 

on ıekiz derece ııcak olduğu, 

kafesinin her tarafı da muhafazalı 

bulunduğu halde bu köpek bAla 

Uştımektcdir. Onun içindir ki bur

nunun ucuna kadar bütün vUcu· 

du ıarıhp aarmalanmıştır. Zira 

bahçe idaresi hayvanın ölmesin~ 

den korkmaktadır. ÇnnkO belki 

bir eşini daha bulamayacaktır. 

Bu hayvan 20 bin lngiliz lirasına 

sigortalıdır. 

Şaha Kalkan Bir Deniz 
Nasıl ~ ki.'1leşir? 

Bir vapurun son dakikası: 
Amaterdam llo ( Boenoı Ayres) 

araıında itlemekte olan Orania 
ismindeki 9763 tonluk b~yük 
posta vapuru, Portekiz limanında 
batmı~tır. Yukttrda bu vapurun 

Kaybolan Çocuk 
Meğer Fırına Kapahlmış 

Alemdarda, eairpazannda otu
ran bay Oaman Alemdar polis 
komiacrliğioo .mOracaat ederek 
(11) yaflndaki oğlu Sadeddinin 
bir haftadan beri kayboldu
§unu Ye araıtırma neticesinde 
kendiıini Muıtaf a, Halil ve F eh

mi adb 8ç aimidci vo b&rekçinln 
bir fınna kapathldanııı ve te-
caYh ettiklerini a&y lemiıtir. 

Polia ,ocukla beraber Oç ıuç
laya tubD111 Ye dil.o dördünti do 
.eddeimnumiliğe söndel'IDİftir. 
Çocukta teaalllt eaerieri teıbit 
edildiği için auç.lular hakkında 
te-.kif karan alınmlfbr. 

Yeni Tayinler 
Uman 'H Rıhtım umum mll

dllrlnğtı teıkilitında bazı idareler 
birlE"tt:riJmit Ye yeni tayinler 
yapılmııtır. Ynkleme ve boşa:tma 
mildllr:nğüne eski Rıhtım tirketi 
baıkatibi bay Vasfi, muhasebe 
mOdürltığtme bay Cemıid, hukuk 
mOıavirliğine bay Eaad, baımO· 

fetüşl;ğe de Uman ıirketi umumi 
kitibi bay Reşad tayin edilmif
lerdir. 

ıon dakikada aldığı manzaraya 
görüyorsunuz. Den.zin sükunetine 
a:danmayınız. Bu sükunet, gemi
den etya kurtarabi~mek içia 
denize yağ dökülmek aurctiJo 
temin edilmiıtir. 

Erken Kapanma 
Bir K1s1m Diikkan Sahih· 
leri Hileye Başvurmuşlar 

DükkAnların akşamları erken 
kapanmalan hakkında verilen ka~ 
rardan ıonra belediye mlifettiı!erl 
muhtelif mıntakalarda teftişler 
yapmışlardır. Yapılan teftişlerde, 
akşamları saat 21 de kaııanmalan 
lhımgelen ve gıda maddeleri ıa• 
tau dnkklnlardan uzak 6emtlerde 
•• bilhasaa mahalle aralarında 
bulunan bakkal dOkkinı ve emaall 
aibl yerlerin, birçok akşamlar 
ıaat 11,30 da batta 12 de kapua
cbldan. bir kıımmın da kepenkleri 
yarıya lıı::adar indirerek bu suretle ' 
alıı •erit ettikleri a ıla,ılmlfbr. 
Akpmlan muayyen aaalte kapaa
ma karanna muhRlif hareket 
eden bu gibi dükkanlar hakkında 
belediye ceza kesmektedir. Şim• 
diyekadar kesilen cezaların mik• 
tan, ıehir dahilindeki on kayma
kamlıkta (60) dan fazladır. DOk
kanlann teltiti işi ıde, mahalle 
bekçilerinin de alakadar memur
lara yardım etmesi iste.ımiıtir. 

F ransanın Hazine T nhvilab 
Londra, 21 (A.A.) - Fransız 

hükumetinin, hazine tabvilitım 
15 milyara iblağ etmek niyetind• 
olduiu Pari•ten bild.riJmektcdU. 



,&IPIROL NECATI. girip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. 0.~;r.;:c1a SALiH NECA Ti(;; 
•• 
UMER BANK 

UMUMİ MÜDÜRLÜÖÖNDEN: 
Bankamız ve mUe1Seaatında çalışmak üzere aıağıda yazılı 

ıartlar içerisinde : 
1 - Bankamız ve mlle1S~1&b muhaıebe Hrviılerlnde çahımak 

Uzere aıgari 80 lira maaı1a, 
2 - Bankamız ıervis ıef ve müfettiş muavinliklerl namzedi 

olmak üzere eııarl 120 lira maaıla ve imtihanla iki ıınıf 
memur almacakbr • 

.Nemzetlerin ecnebi Jiaanlanna vukufu derecesile imtihanda 
pıterecek!•ri liyakatler ve evve!ce bulundukları mlleaaeıelerde 
edindikleri tecrübeler nazan dikkate alınmak auretile aıgrl olarak 
göıterilen maaı miktarlan umumi mlldlirlllğlln takdlrile 
artırılabilecektir. 

Muhasebe memurlan için llae veya liH derecesinde bir 
pıektepten mezun olmak. . 

Servis ıef .iği ve mOfettlı muavinlijl namzetliği fçin AU mek
tepl.srdcm mezu!l olmak ıarttır. 

Her iki imtihana ıireceklerln aıkerlik hizmetlerini yap11111 
olmalan ve 35 yaıını ıeçmemit bulunmaları llzıındır. 

Muhasebe memurluğu için 27 K. aani 1935 Pazar günU aaat 1 de, 
Serv;a ıefüği ve müfettiı muaYinliğl namzet'. iğl içfo 29 K. aanl 

1935 Salı günO aaat 1 de Ankara ve latanbul'dcı ıııvnı zamanda 
imtihan yapılacaktır. 

imtihana girmek lıteyeolerln imtihan programını veaair prtlan 
anlamak ve isimlerini yazdırmak üzere nihayet 22 K. sanl 1935 
tarihi.le kadar Ankara'da Umum Müdürlük memurin ıubesine 
latanbul'da Sümer Bank lstanbul Şubesine mtıracaatları ilin olunur. 

PEKTORIN 
PEBTOBIN 

• OksUrUgUnUz mu var? 
• Nezle mi oldunuz ? 
• Bronşite mi tutuldunuz ? 

PEKTORiN'den 
şaşmayınız. 

PlllTOBIN 

PEKTORIN 
Kutusu 35 kuruttur. .. 

Beılr Kemal - Mahmud Cavad 
Eczanesi, Sirkeci 

GRIPiN 
81t0a •fn, 1111 

Ye ıaacılan 
keHr. 

GRIPiN 
Ea tlddetll baf 
n dit atrılanm 

diad:rir. 

GRiPIN 
~-D---·.-------, Nezle l'rip Y• 

enızy ol ları romatizma7a 
I Ş L E T M E S 1 karı• b~uıe 

müHıirdiJ'. 
AcHteleri : Karaköy KöprGbatt 
Tel. 42362 - Sirkeci MllhGrdarzade 

Harı Tol. 22740 ....... ~ ...... 
Trabzon Yolu GR 1 p • 

1 N M'ücevherat Satan ve Alanlara 
Aldanmamak için Kolayhk 

VAT AN vapuru 22 ikinci 
kAnun SALl günll aaat 20 de 
Rize'ye kadar. (291) 

BtttUn eczanelerde bulu, ur. Fiatı 7 ,5 kuruıtur. 
1 - K•rak, ite 7aramaz, modaaı ~oçmif, kullanılabilir milcnhorata 10kaek 

flat1a al r z. 
2 - Ucuz ve hlleai:a: bGtüa mGcnher-h bizde buJuraunuz. 
J - Çıplak tııılarla her türlll ıipariıi •• t-mirleri çok ucuz yaphr• rı:a:. 

Ku1umcu arda ArabıcılıroJlu ... atı ~28 mDtodaıd yUır.bııı olm .. çı Cclll 

KATiB ARANIYOR 
Almanca ve Fransızcayı iyi bilen 

ve usulü de[teriye bihakkın vakıf olıın 
ltir muhuebeciye ihtiyao nrdır. Ta
lihlerin A nlcara 509 posta kutusuna 
&wcilaıeihııllerile talırirıo müracaatları. 

(7225) 

Zayi - İstanbul idhal&t gümrüğüne 
Ziraat Bankası tarafından verilmiş olan 
beşhin liralık kefalet mektubu muka
bilinde shomış olen 92 No. ve 15·8-934 
t ııri lıli eyoiya: makbuzu zayi olmuştur. 
Ye rıiıii alınacağından hükmü olmadığı 
ilan o uauı. Mürüvvet vekıli 

J oHf Eskenazi (7!28) 

~~ 

Ayvahk Yolu 
BANDIRMA vapuru 23 Jkin

ciklnun ÇARŞAMBA glinll ıa· 
at 19 da Ayva!ığa kadar. "311., 

Mersin Yolu 
INEEOLU vapuru 24 ikinci 

Kinun PERŞEMBE günü saat 
11 de Payasa kadar. "312,, 1 

' # ! 

~"'44/ · .. k'.'4.s, 

, _______ _ 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANON:M ŞIRKE11 

TESİS TARİHİ ı 1863 

Sermayeei: 10.000,000 İngiliz liran 

Tilrkiyenin baılıca ıehirlerile 

Paris, Marsilya, Niı Londra ve 

Mançeater de. Mısır. Kıbr11 Irak, 

İran, Filistin Ye Yunaniatan'da 

Şubeleri, Yugoslav~·a, Romanya, 
Sııriye n Yunaoiıtan'da Filvalled 

•ardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar , ______________ _, 

latanbul ikinci icra memur• 
ıuıundanı İpotek cihetinden paraya 
çevrilmeıine karar verilen ve tama· 
mllla iki bin lira kıymet takdir olunan 
Beyoğlunda llüHyinağa mahalleıinde 
Kere1teci ıokağında e.kl 11 1eoi 23 
No. lu bir eviıı tamamı açık arttırmaya 
konmuı olup 23-2-935 Cumarteıi gü· 
nü ıaat 14 ten 16 ya kadar dairemia.. 
de açık arttırma ıuretile satılacaktar. 
Arttırma bedeli kıymeti muabamme
nenin % 75 oini bulduğu takdirde 
mezkılr gayn menkul milşteriıi ubde
ıioe ihale olunacaktır. Ahi halde ıon 
arttıraouı ant& baki kalmak üzere 
10-3-935 pazar ılinll ıaat H teD 16 ~ 
kadar yine dairemizde 19pılacak olan 
ikinci açık arttırmuınd& meakQr gayri 
menkul en çok arttıran uhdesinde 
barakalacaktır. Sabt petindir. Arttır
maya ittirak etmek lıteyeuleria mea
kG.r gayri meokuliln kıymeti muham
mine1inin O/o 1 buçutu niıbetinde pey 
akçuı nya ulual bir bankanın temi· 
na• mektubunu hamil bulunmalan 
lhımdır. Haklan tapu ıicillerillerile 
eabi• olmayan ipo&ekli alacaklılacla, 
dığer alakadarların irtifak hakkı ıa
hiblerİDİD bu haklannı n bU1uıiyle 
faiı ve meearife dair olan iddialarım 
ilia tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde Hrakı mtbbitelerile dairemİH 
bildirmelidirler. Abi halde haklan 
tapu ıicillerile eabit olmayanlar aahf 
bedılioill paylaşma11ndan hariç kal:r
lar. MGteralum vergi, •akaf ioarHi 
tanzifiye n teu•iriyedea . m~tevellit 
belediye ruıumu borçluya aıddır. Daha 
fazla malfunat almak lıteyenlerio 
26-1-935 deD itibaren dairede &Qık 
bulundurulacak olan artürma tartoa• 
me1ile 9 ~ - 1966 No. lu dosyaıına 
müraoaatla mahalli meiktirua eva&f, 
meaaha, y .. aireıinl gösterir nziyet 
•e takdiri kıymet raponuıu ; gi)rüp 
anlayabilecekleri illn olunur. (7~30) 

Zayh 787 ıicU numaralı ıoför eh· 
liyetnamemi •• Cihangir ukırlik ıu· 
beeindıa aldığım askerlik ' niikaau 
kaybettim. Hükümleri yoktur. 

Fmclıkhda ıoför Ahmed 

Her sabah 
DAHA GENÇ 

Hemen bu akşamdan sız de 
bu tedbiri tecrUbe ediniz 

Bu ıayanı h•yret ketif ıay .. 
ıinde buruşukluktan hemen ta
mamen izale etmek Ye cildin ta
ze gilaellii'iol bulmak imk&m 
haııl olmuttur. 

Fen; yüz buruıukhıklannın. cil
din baıı anuınoın yıpraomum
dan huıule ıeldiğini ketfetmiftir. 
Bu kıymetli cevherler, hali ha
sırda ( Blocel ) tlbir edilen ft 

Viyana ÜoiYenitell Prof•6ril 
doktor Stejskal tarafındu meJ
dana çıkanlan müıtahıarla 1'P
ranmıt unıurlarla yeull8ftirmek 
kabildir. ( Biocel ) iae timdi cil
diıı unıuru olaa pembe rengi.
deki Tokaloo lrremiDia terki.hl .. 
de m .. cut olduğundan bu kf8ıt 
min iatimalile buruımq bir cil
di pelı: az saman zarfında geaf" 
leşmiı olabilir. Solmuı bir tea. 
ter, taze ve yumuıalı: bir hal alır. 
Hemen bu akıam Biotelli Toka• 
lon kreruiai kullanınız. Y ann ... 
bahtan itibaren yilzde calibi dik
kat bir farlı: göreoebiniı. Giiıı
dilz için cildin bir unıuru olaa 
beyaz renkte ( yağııı ) Tokaloa 
kremini kullanınız. Bir aylak mun
tazam bir iıtim•ldeD ıoora oD 

Jlf daha geno görUneoıkainiıı. _,,_ . -
o,utmeıı ,,. 

•lrllarl 
geçlrecelt 

llAçd1r. 

Her 
eczanede 
Yardır. 

Son Poata Matb••• 
&ahibi: Ali EkN• 
Neırirat Mldilrla Tabii 


