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Yunan - Arnavut Gerginliği 

Korfu'ya Arnavutluktan 
Muhacirler Geliyor 

Mitinglerin Arkaıı Alınmamıştır, Yu
nanlılar Çok Müteessir Görünüyorlar 

Şimali lplrlll•r c•mlgdl ltırtıf t•ll•• Ati•tııla ı•pıl•• l'rol•do mitl11•f 

Atina, 11 (Huıuıl) - Arna• ı diğer bir devletin da~ill ılyase• 
\rutluk hUldimeti, ıon hadiseler tlno müdahale etmeaıne katlyen 
mUnasebetile rHmi bir tebliğ net· cavn:ı vemez. Arnavutlara :ıtfedl· 
retmiıtlr. Yunan gazeteleri tarafın· len hnrbarlığa gelince; :ıUmaylw· 
dan cUr'etkArane olarak tevılf çlloriıı hareketlerini tocvlz 
edilen bu b•yannamede deniliyor kl: edenler, bu barb11rh1'1 ke.cll 

"Arnavutluk efkanumumlyeel, hareketlerJade llrl'181Dla7. ,. 
Yunaniıtanm bazı ıehirlerlnde Arnavutluk hi\kfü~ıav!aln bu 
yapılan nümayişlerden ve ntlma• beyannamesi Yuna3fahn efkAn 
)'itçil r tarafından Arnavutluktaki umumiyeslnde çok d8fha Mr te-
Rumların güya zulUmlere uğra• esanr •• can ııkınhıı u711ndırdı. 
dıklarma dair tertip edilen pro· Btıttın •gazeteler bu beyan2ameyl 
testo beyannamelerinden dolayı tenkit ederek alır vı çok acı 
ıon derece mUtee111ir olup infiale makaleler yazıyorlar. 
uğradı. Atina ajansı, Arnavutluktaki Yunan htıkiımetl de bu mUna• 
Rum unsur hakkında reva görU· sebetle Arnavutluk •e Milletler 
len mezalimden dolayı Yunanlı· Cemiyeti nezdinde protHtolarda 
farın matem geçirdiklerini bildlrl· bulundu. 
)'Gr. Fakat Arnavutluktak mlar Korfu adasına Arnavutluktan 
" ve gUçlerile me1gt11 oluyorlar. kaçan birçok Rum tacirleri a•l· 
Asaylıl bozmak to§ebbUsUnde miıtlr. Y anya tehrlade ve hava• 
bulunan bazı kimselerin tedip liıinde Arnavutluktaki Rum aha· 
edilmesinden Arnavutluk hükfı. llnin haklarını •e hııyatını muhafaza 
metl hiçbir vııklt çekinmlyecek· için birçok çeteler teıkll edildiği 
tir. NUmayiılerle dünya efkarıumu• haber verlllyor. 
ınlyesini tahrik edecekleri ümidinde SelAnlk gazeteleri de Araavut· 
bulunanlar aldanıyorlar. ÇUnkU luk hükumeti aleyhindo çok tld-
milletler cemiyeti, bir devletin, ( Devamı g uoon ııayfada ) 

M. V enllzeiosa Karşı .. 
Yeni Bir Suikast 

Üzere 
f'rgre gazeteal yuıyor: Herakle 

cumhuriyet müdafileri ıubeıinin 

Hanyadakl merkezine gönderdiği 
Lir telgrafa göre Yunaıalstanın 
Megaron limanından ayın on dör· 

dünde kUçUk bir motör Giride 

barek t edecektir. 6u motörde 

Bei klıl vardır. Bunların vazif•ıi 

M. Venlzelosu öldUrmeklir. Bu 

b ş kişiden ancakr birinin hli•lyeti 

tnalumdur. Adı Lukaku&tur. Orta 

Loylu, esmer ve kara bıyıklıdır. 

Bu damlar, Hki Yunan Emniyeti 

Umumiye MUdllrUDiln adamları 
llllitler. 

Tertip 
imiş 

Edilmek 

- PAZARTESi - 12 iKiNCi TEŞRiN Yaza itleri telefonu: 20203 Fiab 5 kuruı 

Ev Taşlanırken.. 1 
Bir Adam Yakayı 

Ele Verdi 
KaragtlmrUkte Sulta• mablle· 

ılnde Boıtan sokatmda 6 No. lu 
bahçıvan Recep ata ile karı11 
Hüsniye Hanımın oturdukları eY 

1 
llç sıün •v•el meçhul bir adam 
tarafından taılanmııtır. Bu taı· 
laama aıra ile Uç gece deva?1 
edince zabıtaya haber nrllmıı 
ve alınan tedbir netfceainde, ayni 
ıokakta oturan Nihat iıminde bir 
döıemecl evvelki akıam bu evi 
taılamıya baıladıiJ bir sırada 
cDrmümeıhut halinde yakalan
mııtır. 

Uzak 
Şarkta 

--·---
Sovyet Ordusunun Kuv• 

vetf ne Bir işaret Daha 
Moakovadan bildiriliyor SoY· 

yet Ruıyanın Uı:ak Şarktaki 
kıtaatıaa kumanda eden Jeneral 
Blühcr, Kabarovıkta icra edilen 
bir geçlt resmi milnuebetlle bir 
nutuk ılSylemlı ve tU noktalara 
haHeten iıaret etmiıtir : 

Son teftit netlc11lnde Uıak 

,.,..,., auıher 
: 1arktakl Sovyet Ruıya orduıu 
ı.er ilatimale kartı kazır bıdundu• 
tuau v• bu haıırlığın ku•yetll 
oldutunu göıtermfttlr. BuDa, mil• 
kemmel tekniğimizin kunetlnl de 
lllve edecek olursak Uzak Şark 
bududumuzun kilitli buluaduj'uaa 
bUkmeyliyebillrh. 

Katil Ana 
Çocuiunu lrmakta Boldu 

ElbUıtaa (Huıuat) - Burada 
bir an•• çocujuaun haıtah§ııadan 
uaaıaarak ayaklannı •e ellerini 
baalamıf, nebire at•ııtır. 

Çocupn cesedi 3 fi• ıonra 
avcılar tarafıadan meydana ç.ıka· 
rılmııtır. Çocupau dealıe atan 
anne adJlyeye tealim oluumuıtur. 
Kimaeıiı kalan dljer çocukları 
da bakımlarıma temini l9in bel .. 
dlyeye teslim edllmlttir. - * ............. ........... ...,._.... .. _.___ ..... -, 
Dünkü Ke.şidede 

Kazananlar 
On 11kizinci tertip tayyare piyan

goıunun ilk ktıideal dün yaplldı n 
numaralırııa htpıl hirıttnde oıkilmiı 
o!du. Dün ikinei baıkımızda numara
lım, pek H ebikııiı olarak koymuı· 
tuk. BuıUn de hepıini dercediyoruz 
ltltftn 11 inci sayfamızı aoınls. , .......... __________________ __ 

• an 1 
Dünyanın Beklediği Maç 

------

lngiltere ile ltalya Öbür 

/ttılgon kal•tld 
c.r .. oli 

Bugllnk6 haJ. 
de dllnyanın en 
mUhlm spor hl· 
dlıeıl, J 4 ikinci 
T eırinde Londra• 
nın Araenal atat• 
yomunda yapıl· 

ması mukarrer bu·~~--

lunan lnglltere • Ital11•• muh•clm· 
Jtalya futbol milli lerlad•ıt F•rr•ri 

takımları kartılaımaaıdır. Daha 
ılmdidea bilatlerJ tükeaen ~ • 
mathft bir hasılat temin edea bu 
maçın nıanaaı bUyilktllr ve ltal• 
yanların temin edecekleri bir ga· 
lehe dünyanın futbol mDvazeneal 
üzerinde btıyUk bir iakıllp yap
aııya mUst•lttlr. 

Futbollln mucidi olaa lnglllı· 
ler olimpiyatlara lıtiraW bile 
Onorıuzluk aayarlarken ltalya ile 
b6yle bir maçı kabul etmeleri 
blltUn dünyada dedikodu uyan• 
dırmııtar. 

( Devamı 9 unou 1ayfada ) 

Gün Karşı
laşıyorlar 

Bu Müsabaka, iki 
Sistemden Birinin 

Nihayetini 
Getirecek 

Ne Zannetmiş ? 1 

Adannda şnlvnrla ııınornaıa rıı, gazınohırn girml k ) ıı-.11K c lıl k r ı ıooıı •,, 

Kapıcı - Şalvarla ıinemaya airmenin yasak olduiunu bilmiyor 

muaım be adam 1. 



( ~~ i.) 
Roylü 
lt-e Halk 

Geçen giin bir mehueumuzun 
Aııadoludakl tetkiklerini nak
lettık. Bu tetkiklerin D•irİnden 
hnıııl olan intibaı da bugün 
tesbit ediyoruz: 

Ahmet Hamdi Bey ( Sirkeci Afitap 
ateli) - Biz.im nl1fu•umuzun dlSrtte 
OçOnil köylQ n çiftçi teıkll eder. 
Cümhur'yet ldare•I Köylüyü efendi 
olarak tnnımııtır. Kayın bizim efen• 
dimiz. Ye Ye}.inimetlmiz uyıldıA-ına 
göre ona refah ve huzur vermek 
b'zim borcumuzdur. Bir meb'usumuz 
Anadoluda gezmiı. KöyJQyQ zengin
leı' lrmek için alınacak tedbirleri 
g zetecilere anlatmıı. Hakikaten çok 
mfiteYazı bir hayat •ilren köylUmür, 
devlete, Ziraat bankasına, esnafa ve 
tefecilere borçludur. Hele tefecilerle 
tuz, gas parHı olarak esnafa olan 
yüksek fabli borçları altından lcal· 
kılmıyacak kadar ağırdır. Köylü ku
raklıktan ve iltfhsalinin para etme
mHinden son derece muztariptir. Bu 
ız.tırap içinde gfüilnO etrafa atınca 

dlSrt yaaında atılmaz bir dağ ~ibl 
)'Ok.elen borçlar manniyatını bOıbU
tQn kırıyor. Yalnıa köyJQnOn bazı 

borçlarına kartı mO.ait ıartlı bir 
meratoryom fikri yabana atılmıyacalc 
bir buluıtur. 

* 
Ali Rıza Bey (Konya Mihmandar 

mahallesinde 21) - Bir mebusun Son 
Poatadakl tetkiklerini dikkatle oku• 
dum. Mebus Bey dertlerin G•Uine 
parmağım laabetle bumıtbr. Yurdu· 
muz bugiloka nGfu•un beı, on mi•linl 
barındıracak kadar geniıtir. Aaado
luda meseli Koaya O'YHI gibi geniı 
bozkırlar artık inbat kabiliyetini ka7-
betmit Ye çölleımit bir hale gelmittlr. 
On aenedenberi deYam eden inatçı 
kuraklıklar bunu pek all f•hat ediyor. 
Bu kuraklık 71lz.Dnden baz.an devlet 
tarafından klSylüye yardım yapılmak 

mecburiyeti bile huıl olmuıtur. Ken
di•i yardıma muhtaı olan bu klSylQ
den devlet banka Ye e•naf birçolc 
alacak bekUyor. Orta Aıyadakl ilk 
ana yurdumuzu ılSz: 8n0no ittirelim. 
OrHı da zaman sreçtlkçe kuraldaı
tığ"ı, çoraklaıtıtı için in.anlar garba 
doğru göçmOılerdi. Bua-On uhil Tlll· 
7etlerimi:ıı çok mOnblttlr. 

Orta Anadoludald bu gibi klSyler 
muntaum bir proırramla mOnbit 
topraklara nakledilir-. onlara feyi:ııJi 

bir l•tihaal kabiliyeti daha aıılamıı 
oluruz. Ben Konyadaıa ayrılmak için 
burada bir it bulmıya 1reldim. ÇOnkQ 
kuraklık Konyayı çok aarsmııtar. 

* Şinasi bey ( Fatih Kızta,ı 71 ) -
Bir mebusun aayıin Yergi•i hakkın• 
daki mlta)ealanoı çok iHbetli bul
dum. Hakikaten Anadolunun birçok 
7erlerlnde bir koyun 7Clz kuruıa 
Hlıhyor. KöylO bu koyun için her 
Hne elli kuruı Hyım nrgiıi vermek
tedir. Köylllye DeYlet n Ziraat bankuı 
elinden reldiği kadar yardım yapıyor. 
Tefecilerle mücadele için ıtddetli 
bOkOmlerl bulunan bir kanun yapıldı. 
Buna rağmen köylO 11kıntı•ından kur
tulmuı detlldir. l•tibnlini iyi ve 
değerli fiata Htabilmek için paralarıle, 
teıkllitlarile nziyete hlkim olan 
mutaYaHıt Ye tufeyli tnccar •ınıfı 

ortadan kalkmalı, Soara mukadderat• 
!arını yalnız rökten dOtecek ya~mura 
batlamıı Orta Anadoludaki k<Syler 
ra .ulak topraklara naldedilmell Ye• 

7ahut oralara kanallarla mOmkOn•o 
.u akıtılmalıdır. Mebus Beyin bu fikrini 
çok betendim. 

LI 
Tramvay Yolunda Bir Baygın 
Bir Adamcağız Çiğnenmekten Kur
tuldu, Fakat Ölümden Kurtulamadı 

Evvelki akiam Ortaköyle Beıiktaı arasında 
bir Yatmanın dikkati aayesinde bUyUk bir facianın 
önil alınmıı, fakat hidııe en 11onunda yine ölümle 
bitmiftir. Tahkikatımıza göre hadise töyle olmuştur: 

Mustafa Ef. isminde bir vatman, ldara ettiği 
tramvay arabasile Ortaköyden Beşiktaşa doğru lilon 
ıUrntle gelmekte iken Çırağan caddesinde Galata• 
saray lisesinin ilk kısmı önünde tramvay yolunun 

nln ortaıında yatanın Sar'aya tutulan bir zavallı 
olduğunu görmUıtnr. Adamcağız yolun bir tarafına 
alınarak ıaatlerce ayıltılmak için uğraşılmıı ise de 
bir türlil ayılamamrş bunun üzerine hastahaneye 
kaldırılmıştır. Yapılan tahkikatta, bu zavallının 
Kuruçeşmede oturan Aziz oğlu Dursun olduğu 
onlnşılmıştır. 

Dursun dUn hnstahan de, yapılan tedaviye rağ-
tam ortasında boylu buyana bir adamın yatmakta 
olduğunu görmUı ve derhal elektrik flrenlerinl 
ııknrak tramvayı durdurmuıtur. Vatman Mustafa 
efendi evvela yolda yatanın bir otomobll veyahut 
kendisinden evvel bu yoldan geçen bir tramvay 
tarafından çiğnenmiı bir adam olduğunu zannetmiş, 
fakat biletçi ile beraber inip baktığı zaman cadde-

men ölmUştUr. Bu zavallının evvelsi gUn Kuruçeş· 
· meden gelen bir kamyondan düıtUğü haber verilmesi 
üzerine Müddeiumumi muavinlerinden Nurettin Bey 
tahkikata el koymuş ve Dursunun kamyondan itilmek 
suretile mi düıUrlildUğföıU tetkika baılamııtır. Nu· 
rettin Bey dün geç vakte kadar Kuruçeımedo 
tahkikat ile meşgul olmuştur. 

28 Bin Lira 
Ağır Cezada Bir Tahrif 

Davaıı Görülüyor 
Dün Ağır Ceza mahkemesin· 

de umumi harp senelerinde tekA· 
liff harbiye mazbatalarını tahrif 
ederek hazinenin (28) bin liraaını 
ı:ararlandırmaktan suçlu Ahmet 
Hamdi, Galip, Nevzat, Raşit, 
I.mail Hakkı, HilmJ Ye Osman 
Beylerin muhakemelerine devam 
edildi. Suçlular işte müruru zaman 
bulunduğunu Ye suçlarmın da af 
kanununa dahil olduğunu iddia 
ettiler. Mahkeme bu iddiayı tet• 
kik için duruımayı başka bir 
güne bıraktı. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Ali Rıza adlı bir sabıkalı 
Beyoğlunda bir tramvayda Sırn 
Bey isminde birinin cebinden 
para cüzdanını çalarken cürmü· 
meıhut halinde yakalanmıştır. 

lf Sabıkalı Mehmet dün saba· 
ha karşl kutucularda Ahmet 
Efendinin dükkanının kapılarını 

kırarak soygunculuk yaparken 
yakalanmıthr. 

lf. Tophanede oturan Faik 
adlı biri, geçimsizlik yUzUnden 
çıkan kavga neticesinde baldızı 

Emine Hanımı fena halde dövdü· 
ğünden yakalanmıflar. 

lf Kemal adlı bir marangoz 
Beyoğlunda Ziba ıokağında bir 
kadın yUı.ünden çıkan kavga 
neticesinde Muıtafa adlı birini 
kamR ile karnından ağır ıuretto 

yaralamııhr. 

lf. Fenerde Tahtaminare cad· 
dHfnde kaçakçı Ahmet bir para 
meselesinden çıkan kavga netice
ıinde Hakkı isminde bir kalafatçı
yı kamından aju surette yarala• 
mııtır • 

Kefeni Yırtan j 
Bir Yaralı 
Dalağı Çıkarılan Adam 

Hayrette Kaldı 
iki ay evvel Yenicami önünde 

Haykoı jsmiode bir boyacı 

Emin isminde bir satıcıyı 

böğründen ağır surette yara· 

lamışh. Emin Cerrah paşa 
hastahanesine kaldırı'mış ve hl· 
çak dalağı par~aladığı için bir 

ameliyatla doktorlar dalağı çıkar· 
mıılar. Fakat Emin ayağa kalk· 
tığı halde dalağının çıkarıldığının 
farkında değilmi~. Dun kat'i mu

ayenesini yaptırmak için müddi· 
umumlliğe müracaat etmİi ve 

tabibi adiller tarafmdn muayene 
edilmiıtir. Emin mUddelumumi
likte dalağının çıkaraldığını öğ· 

renince aoğukkaplılıkla : 

"- Vay canına .•. Demek be· 
nim dalağımı çıkarmışlar desenize 
ben adamakıllı kefeni yırtmııım. ,, 
demiştir. 

1 
Adliyeye Sarhoş Gelen 

Bir Davam 
Adliyede ikinci yenileme bur~ 

ıunda bir davası olan bir zat, 
dün büroya çok sarhoı olarak 

gelmittir. Büro Halit Beyin sar
hoşluğunun farkına varmıı ve 
kend:aini duruımaya kabul etme
miştir. 

Hususi Liseler için 
Maarif V ekAleti, ecnebi ve 

ekalliyet mekteplerinden sonra, 
husuıi liseler için de ayrıca bir 

talimatname yapmağa karar ver· 
mittir. Bu talimatname bir komi.
yon tarafından hazırlanmağa baı· 
lanmıştır. Bundansonra, huauıi 

liselerde vaz.ife alacak muallim· 
ler de Maarif Vekaletinin tasdiki 
n. tayin edilecektir. 

Y o~suzluklar 
Takas işleri Tahkikatı 

Genişletilecek Mi? 
Aldığımız malumata göre, ke

reste üzerinde yapılan takaa ıul
iıtlmali tahkik edilirken mnhim 
bir mesele göz çelmiıtir. 

Birçok maddelerin takaa ıu
retile yapılan ihracatında, ayni 
ıekilde yo!suzluklar olduğu g6-
rülmüşlür.j 

Öğrendiğimize göre, bu mes
ele aliikadarlara bildlrilmlıtir. 

Bu l o!suzluklarm talikiki için, ge
niş saliihiyf'tli bir komisyon teıkili 
muhtemel görülmektedir. 

.. lçü er 
Ve Ayarlar 

lktısnt Vekaleti ~lçlller ve 
ayar dairesi mUdUrn Bekir Sıtkı 
Bey, birkaç güne kadar ıeJırimize 
gelecektir. 

Aldığımız malumata göre, 
Bekir Sıtkı Beyin gelişi, yeni 
ölçl\lerin tatbikatı işilcı alakadar• 
dır. Şimdiye kadar alınan ve 
varılan neticeleri bir daha tetkik 
edecek olan Bekir Sıtkı Bey, 
şehrimizden lzmfre ve diğer mm
takalara gidecektir. 

Grip Ve Nezleden Kandinizi 
Koruyunuz 

Havaiarın sık sık değişmesi 
yüzünden tehrimizde grip nezlui 
başlamıştır. Sıhhat mUdürlüğü 

grip in f azlalaımamaaı için derhal 
tedbir almıştır. Aynca gripli ta
lebelerin mekteplere devam etme-• 
mesin:n temini Maarif MUdUrlU
ğüne bildirilmittir. 

DUltkanı Parçaladı 
Şoför Süleymanın idaresindeki 

3779 numaralı kamyon, çakmak
çılardan inerken Maksut Efendi· 
nin dükkanına çarparak hasara 
uğratmıştır. 

Günün Tarihi 

M. Pesmazoğlu 
Eskişehirde 

Ankera, 11 - Yunan iktıaat nıızırl 
M. Peamaaoğlu ile iktısat nkUl Celil. 
Atlna elçimiz. Ruıen Eıref ve Bo1• 
mebusu Falih Rıfkı Beyler ile nazır• 
lara refakat eden zevat bu saba~ 
buıuai trenle E•kltebre ~itmlf" 
lerdlr. M. Pesmıızoğlu durakta hari• 
ciye vekili Tevfik RüştO Bey il• 
Rei.lcumhur Hz. namına başyaverlerl 
CeJAI Bey, hariciye vekA!eti umumi 
k&tibi Numan Rifat ve diğer zevat 
tarafından uğurlanmıf ve bir aakef 
kıtaaı tarnfmdan ae!Am resmi ifa 
edflmiştir. Muziko da Yunan ve Tilrk 
milli marşlarını çalmııtır. 

TUrk • Yugoslav Afyon 
Mukavelesi 

Afyon inhlıurı umumi müdOrl 
Ali Sami Beyin riyasetindeki bit 
heyet ayın 25 inde Belgrada gide• 
cektir. Belgratta, müddeti uz ıtılall 
Türk • Yugod~v afyon mukavelesi• 
niıı tatbikinde rastlanan gOçlüklef 
dolayıaile bazı maddelerin değiştiril• 

meai meaelui görOoOlecektir. 811 
arada, daha pratik çareler aranacak 
mll•takbel afyon siyaseti etrafında 

mOhim gfüOşm~ler yapılacaktır. 
Mekteplerden Yarım Der• 

Usuıu Kalkıyor 
Buı •emtlerde, faz'a talebe teha• 

etımn karıııında llkmekteplerde yarılll 
i'tln tedriHt yapılmakta idi. Bu gibi 
mekteplerde, bir kısım talebeler sabah 
lan, bir kı•ım talebe de öğleden 

sonra der• g8rmektedirler. Maarif 
ldarHİ bu ıekiJ tedri•atı kaldırmat• 
karar vermiıtir. Talebenin den g8r• 
meleri için, yeni binalar bulunmuı 

hu•uaunda teıebbOslere glrltilmiştir. 

Eczanelerin Kapanma 
Saatlerl için Bir Tebllğ 
Nöbetçi o1mıyan eczahaneleria 

akıamları saat (21) de kapatılmaları 

hakkında S hbiye müdilrlüğü dUo bil .. 
ttln ıubelere bir teb\iğ göndermittir• 
Bu karar, bu akıarndan iti req;.._ 
tatbik edilmeğe başlanacakt r. e 
ec.ımnesl olan mıntakalardaki eczane• 
ler ubaha kadar açık bulunabilecek• 
terdir. 

Nakll Vasıtaları 
Belediye 4ehir dahilindeki b:lumu• 

nakil vaısıtalsrının mrıhiyeti, kuvveti, 
miktarı hakkında mufou J bit 
lıtatiatik h"zırlamağa başlam1tır. Bu 
istatistik •ene sonuna kadar hazırlan'" 
mıt olacaktır. 

Hava Vaziyeti 
Rasath:ıne dOn hararet derecesini 

en çok 15 ve en az 12 buçuk derece 
olarak te•bit etmiıtir. Dnn yağaıa 

yaj'murun mıktarı da 10 milimetredir. 

iki Milyon Lira 
Tramvay ı:rketinin iade ed~ 

ceği lki milyoıı lira, Devlet Şura• 
sının vereceği karara lntizareD 
alıkonulmuftur. 

Fazla Seqyah 
Gelecekmiş 

Bu •ene İstanbula fazla Hyyala 
geleceği aoleıılmaktadu. Bele:liye 
timdiden hazırlıklara baılamıfbf• 
Seyyahlara rehber'ik eden tercOman• 
)arın bu mene sıkı bir kontroldaD 
geçirilmesi ve bir kı•ım tercGmanla• 
rın ten•ik edilmemi takurur etmiıtite 
Belediye, her lisanda olmak üzere. 
memleketimizin tarihi abide ve ma• 
hallerine dair broıurlar baahrmaktadı• 

.5on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. DilJor Ki: 

)ı 

Yetil Hililciler böyle olacaiını zannetmiılerdi Amma böyle oldu. 



12 ikinci teırfn SON POSTA 

H . "\ R • ı· aı k r ergün esım ı ırıa ale il işlerimizdeki Tedahül il 

Yeni 

Yapılarımız 
._ _______ Falih Rıfkı -

Y enişehirdekl devlet mahalle· 
ılnde geçen gün Dahiliye Vekil· 
llği binaaı ile Emniyet Abidesini, 
dün de Nafıa VekilUğl binasını 
açtık. Yanıen 'in devlet mahalle· 
ıinin tamamlanmasına pek az 
kalrnııtar. 

Bir medeniyetten, habra ela· 
rak, nihayet yapılar, abideler ve 
kitaplar kalır. lnıa duran yerde 
bayat durmuıtur, sözünü ıık sık 
tekrarlarız. 

Oamanh aaltanatmİn inkıraz 
• )'Illarmın bir f&İri osmanhr 1sını 

hep bildiğiniz bir beyitinde: 
"Garba gittim, baıtan baıa yapı· 
lır, ıarka geldim, boydan boya 
yıkılır gördüm!,, diyor. 

Y almz halk fa kirlet mit değil, 
dtlıünceler o kadar miskiuleımit 
idi ki imparatorluğun aon zaman• 
larında umran, sadece iaraf aayıl• 
mağa başlanmııtır. Güzel bir 
parkın şehreminlerinln baımı yedi· 
ilni unutmamııızdır. BabıAU bir 
)'angın enkazının yanı batında 
teslim olmuştur. 
. Bir devlet parasına göre 
yapar: Fakat mutlaka yapar 1 
Ankaranın temellerini attığımız, 
Kayserlye doğru ilk rayları döıe· 
diği'miz vakit, içorden dııardan, 
"- Hangi para ile?,, sualini 
duymuıtuk. O gUnden bugilne ka· 
dar şehrimizin büyUk bir parçası· 
nı, bütün Anadoluda yer yer um· 
ran eserleri, demir ve taı yollar, 
fabrikalar, köprüler yapbk. Yap· 
nıak aşkı içinde idik. ÇUnkU in· 
Hnca yaıamak istiyorduk. Yap• 
inak, ve inaanca yaıamak irade.si, 
Dladdt imkanları yaratb. 

Tanzimattan aoDra aaltanabn 
ilden ödünç alarak kurduğu aa• 
rayların bir hesabma bakınız: 
Cumhuriyet on birinci yılına ka· 
dar, bUUin memleketi ferahlatan 
••erleri için okadar altın harcama• 
Dııitır \'e bütlln masraflarını •on 
akçesine kadar yurdun öz kay· 
naklarında bulmuştur. 

Yapmak, fakat mutlalGı gll• 
zel, mutlaka yeni, mutlaka plinla 
ve san'atle yapmak! Eski miskin 
dUşilncelerin mukavemetini kıra· 
rak, Türkiye manzarasını, en kısa 
zamanda, bir Garp memleketi 
manzarasına çevirmek! En bUyük 
ıehirden en kHçUk köye kadar, 
her tarafa yapıcılık ülküsünU yay· 
maki Hiçbir şeyde, Garp tek· 
rılğinden, yeni ıehf rdlik, yeni mi· 
mar, yeni san'at telAkkilerlnden 
ayrılmamak! lnıa davamızın ana 
yolları bunlar olmalıdır. 

, . • Hakimiyeti Milliyeden • 
~ . 

Bir Define 
Çankırıda Bir Küp içinde 

Para Bulundu 
Çankırı, 11 (A.A.) - Belediye 

tarafmdan yapılmaltta olan kana· 
lizasyonda bir ufak kUp para 
çıkmııhr. Evvelce de bir hamam 
harabeıl çıkmııtı. Paralar Selçuk 
hUktımdarlarına aittir. Adedi 700 
kadardır. 

Radyo Programları 
Ankara, 11 - Radyo prog· 

ramlarını tetkik eden komiıyon 
faaliyetini arthrmııtır. Programın 
bugünkll ihtiyaca kifi olmadıtı 
anlatılmııbr. 

Alaturka musikinin gazino ve 
kahvelerden de kaldmlmaaı buglln 
için mevzuubabs değildir. 

·Muhacirler Hakkındaki 
Takrire Cevap 

ipliksiz iğnenin bir işe yaramıyacağını lıepimız teslim 
ederiz. Elinizde kocaman lokomotifler, genit vagonlar var. 
Fakat tekerleklerin, üzerinde kolaylıkla kayabileceği ray· 

lardan mahrumsanız o koskoca nakil va11tasından hiçbir 

fayda teruın e<lclllezımı. z. bu wakiue d~vrinde de vuzıyet 

öyledir. Bir tek vida, hazan koca bir fabrikanın felce 
uğrama1ına eebep olur. Şu halde, iılerimizde ekeikıir. 
yürümeliyiz ki ülküye aksamadan varalım. 

• 
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Balkan Misakının Tesirleri 
Bulgaristan, Ankara Görülmelerinin Neticesinden Çok 
Memnun Olmuş, Fakat Yine Bazı Şartlardan Bahsediliyor 

Sofya, 12 (Huıuıt) - Burada Balkan ltilA.fı Konseyi Ankara manilerin yok edilmesine çahıı• 
çıkan Mir gazetesi Balkan itilaf toplanışında, Balkan devletleri lacağım llmit ederiz. " 
konseyinin ıon Ankara to;lantı· araamda muallakta bulunan me- Slovo gazetesi de Balkan 
smdan bahsederken bllhaaaa di· aainin dtlrüıt bir aurette halle itilafı karıunnda Bulgarlstanın 
yorki: hağlanmaaı hakkında temenniJe.. vaziyetini anlatırken şöyle diyor: 

"Ankara konferansından son• rini izhar eylemi.tötir. Bu karar " Bulgaristan, Türkiye ile 
ra, Balkan itilifı, vaziyeti daha bizi çok sevindirmiştir. arasındaki doatluk misakı ve 
ziyade sarahat kespetmiı bir Eğer Bulgaristan Balkan itlli- Yugoılav .. Bulgar uzlaıma ılya· 
beynelmilel te,ekkUl halini almıı· fına iştirak etmemlt bulunu• seti ile Balkan itilAfı siste• 

yorsa bu, kendisile komşu dev• mine doğru yaldaımıı oluyor. 
tar. KUçUk ltilAfınkfne benzer bir Jetler arasında halledilmemiı Ancak bu itilifa henüz girme• 
stattı kaleme almıı ve bu, istik· mUteaddit meselelerin bulunma· miştir ve girmek için de bir ta· 
halde Balkan it1lafının ayrı bir ıından dolayıdır ki sillnmeal gtiç kım şartlar vardırki onların yeri· 
mevcudiyet ıeklinde hareket et· bir çekingenlik doğurmaktadır. ne getirflmesine çalıımak zarure· 
metini mllmkUn kılmııtır. Bu konferanstan ıcınra mevcut tini hesaba katmak icabeder.,. 

Buğday Siyasetimiz Odesa Kançıları 
Ziraat Bankasının Dünkü Nasıl Yaralandı? 
Toplantısında izah Edildi 

Ankara, J 2 - Ziraat bankaaı 
umumi toplanhsını dUn Meclis 
reiıl KAzım Paıanın riyasetinde 
yapmıştır. 

İdare Mecliıl ve murakıp ra· 
porları okunduktan sonra Kemal 
Zaim B. buğday etrafında izahat 
vermiştir. Bunu müteakıp fırka 
umumi katibi Recep B. söz al· 
mq, bilha11a 11Bizim hutday 
politikamız, köylüden elinde fazla 
bulunan buğdayı bol para 
ile almak ve a.Iolnrda temizliye• 

rek harice satmak değildir. Mem· 
lekettc ı.}Eli mevcudiyeti müda
faa için elimizde ıtok bulundur· 
mak lazımdır. Demiıtir. 

Müddetleri biten ve lnhllil 
eden idare meclisi azalan da ıe• 
çildikten sonra kongreye nihayet 
verilmiıtir. 

Anadolu ajanaına Sovyet elçi· 
Uğinin verdiği malümata göre 
sarhoı bir mili• neferinin tevki· 
ftne çalııan bir miliı kıtaıına 
kartı nefer teslim olmaktan 
imtina Ue tabancasmı çekerek 
ateı açmıt ve attığı kurıunlar 
oradan geçe11 Zeki Cemil Beye 
tesadüfle yaralanmasına sebebiyet 
vermittlr. Kançılar Beyin ııhhl 
vaziyetinde hiçbir vahamet yoktur. 

Bir Çocuk 
Ezildi ı 

1 

Dlln gece Sirkecide Demirka
pıda bir tramvay kazaıı olmuı, 

Sirkeci alıcılarından Necati Ef. nlnl 1 
yatındaki oğlu Salabattin tram· 

vaydan atlarken düımüı, atır surette 
yaralanmıf, nakledildiği Cerrah• 
pafa bastaneıinde ISlmUıtür. 

BuyUı:den tramvay mUnalıalltı 
yarım ıaatkesUmiıtlr. 

r 
/STER /NAN iSTER 

Bursa da 
Belediye· Reis Muavinliğine 

Zehra Hanım Seçildi 
Bursadan yazılıyor : 
Yeni Belediye Mecliıl bir Be

lediye Reis Muavlnllğl ihdaa etmit 
ve bu makama Daimi Encümen 
azasından Zehra Hanım getiril· 
mittir. Zehra Hanım TUrklyede 
ilk Belediye Reis Muavinidir. 
Zehra Hanım Milli mücadelede 
btiyUlc fedaklrlıklar yapmıı ve 
İstiklAl madalyası kazanmıı kıy· 
metli hanımlanmızdandll. 

Kaymakamlar Arasında 
Yeni Değlımeler 

Bayramiç kaymakamlığına Er· 
gani kaymakamı Mehmet AIJ, 
Silvan kaymakamlığına Gönen• 
den l.zzet, Gönene Göreleden 
izzet, Hafife Bolvadlnden Rtııt01 
Demirk6ye T ercandan Sırn, 
SHğUt Kaymakamlığına hukuk 
mezunlarından Ziya, Hınıaa Kil· 
kit'ten Edip Beyler nakil Ye tayin 
edilmişlerdir. 

iNANMA! 
Gaıetelerln zabıta haberleri aUtumında hımen her 

ıtln hiç ekaik olmayan bir haber nrdırı "Falan 1arde 
Hrhof olarak ötekine berikine aarkıntılık eden fU 
iaimde iki kiti yakalanmııtır . ., 

meyhaaeci için bir cesa tayin etmemittir. Öyle mey· 
haneciler Yar ki bulut gibi aarhot olanlara bile rakı 

Ceza kanununa göre sarhot olmak bir ıuçtur. Fakat 
kanun, bir adama ıı:.ih:urna olacak kadar içki veren 

R /NAN 

vermekten çeklnmeıler. ÇGnkl itin içinde f ula para 
kazanmak m .. eIHi vardır. Meyhanecileri bu zararla 
yoldan çevirmedikçe zilzurna aarhoılutun ortadan 
ka)kabilecetine, 

iSTER INANMAJ 

Sözü ' Kısası 

Fil Dişinden 

Kule Me$e/esi •• 
....,________________ A. E. --

Yabancı gazetecilord~n bir 
ienç ünlü profesör (Branley)e 
giderek: 

- Deniz silahlarını azaltma 
iti hakkında ne dUtüntlyonunuz? 
Diye sormuf, ihtiyar bilgiç te bu 
sorguyu karııık bir ıorgu ile 
karıılamıı : 

- Deniz silahlarını azaltma 
işi de nedir? 

Bunun l\zerine bir gazete 
yazıyor: -

- "Bizim dütüncelerimiH, ta· 
salarımıza, iç dıt kavgalarımıza 
tamamen yabancı, sadece kendi 
çevrelerinde yaşayanların sayısı 

sanıldığından çoktur ve bir ma• 
Hlda, tahayyül edilen fil dlşi kule 
gerçekten vardır. İhtimal ayni 
sorgu baıka pilgiçJere sorulsa on• 
lardan da ayni cevap alınacaktır.,, 
· Laf aramızda kalım, ben, sana· 
yorum ki profeıör Branley 
içinde ya,adığı asrın baıhca dert· 
lerini bilmez değil<llr. Yalnız bu 
itin kendi bilgileri ile bağı hu· 
lunmadığmı dütUnerek lltife ile 
gazeteciyi baımdan atmıthr, kim· 
bilir, belki de vakti olmadığı için 
höyle yapmııtır. 

,.. 
Bu fıkra bana harp içinde 

söylenen bir masalı habrlattı. Belki 
siz de duymuısunuzdur. Bir meb'uı 
taarruzun en ıiddetll bir zama• 
nında genel karargiha giderek 
Fransız Baıkumandanıaı bulup 
harp hakkında düıilndtlğilnü sor· 
muş, o sırada kumandan atet ye• 
rlnden yeni d6nilyormuı, sOri'Jyu: 

- Hangl harp? şeklinde bir 
başka sorgu ile karıılamış. Hadi· 
aelerden ikhıinln yekdiğerinden 
farkı yoktur. Fakat tahminimin 
akıine bu böyle olmayıp ta pro .. 
fesör Branley zamanımızın belll 
batlı itlerini gerçekten bilnılyor• 

sa hatalı bir vaziyettedir. Şliphe• 
yok bir bilgiç gUnUn ceviz çekir• 
deği doldurmıyan dedikodularına 
omuz ailkıpelldir, fakat ni• 
h.ayet o da bir vatandaıtır, 
ulusal kayguları herkes gibi ba• 
ııom içinde bulundurmalıdır. 

Y alnıı yanlıı anlaıılmaaın, b ... 
nim burada lüzumundan bahset• 
tlğim nokta " bilmek ,, tir, blll· 
nen şeyi söylemlye gelen herkesin 
ihtisası içinde kalmasını kendi 
hesabına daha faydalı, daha ıl· 
gortalı bulurum, ve o zaman pro
fesör Branleyl taklit ederek: 

- Bu it te ne lmlt? Dlyip 
itin içinden çıkmıya taraftar k ... 
ılllrim.. Gaf yapmak korkusllef 

Vot•lden bir iki fıku. 

Sovyet Ruıyada Bir 
Haydutluk 

Moakova, 11 (A.A.) - Sil&hla bir 
çete kurarak 17 numarah 1remiyl 
barice kaçıranların Vlladivoltoktı 
muhakemeleri yapılmıı, çeteyi kuran
lann kurıuna dizilmelerine karar H• 

rllmlttir. 

Sümer Banka imtiyaz 
Ankara 1 1 - lzmlr, Mani1a, 

Denizli, Konya, Afyon, Uıak, 
Gedlı ve Simav vllAyet ve kaza• 
larmm ıeker ihtiyacını temin 
etmek için bu mıntakalarda 
ıeker f abrlkaları kurmak imtiyazı 
25 sene mnddetle Sümer banka 
verllmlıtlr 

Ücretli MuallimJer 
Ankara 11 - Maarif Veka· 

leti orta tedriıatta ücretli mual· 
lim kullanılması için bir kanun 
projesi hazırlamış, tetkik edilmek 
üzere Vekaletlere g6ndermi~tir. 
Verilecek llcret 60 lirayı geçmi• 

Ankara, 12 - Manlaa meb'uıu 
Refik Şevket Beyin memleket 
dışından gelip topraklarımıza 
yerleıtirllen milletdaşlarımız hak· 
kındaki aorgu takririne Meclisin 
bugünkü içtimaında Dahiliye v~ 
kili Şükrü Kaya Bey cevap ve
recektir. 

"-·--......;. ___ ...._ __________________________________ .J yecektir. 



Ziraat Bilgisi (•) 
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Peqnir 
Mayaları 

Sıvas, Şifa eczanesi vaaı
tasile Nuri Beye : 

iyi bir peynirin yapılması 
birçok ıartlarıa birlikte iyi bir 
mayanın kullanılmasına da bağ• 
bdrr. ÇUnkU peynir yapmaktaki 
ehemmiyetli noktalardan biri de 
süte katılan mayanın tam zama• 
nında pıhtılaşmayı temin etme
ıi clk. Bu da kullanılan mayanın 
ne kadarının ne kadar müddette 
ne kadar sütü pıhtılaşlırdığrnı 
önceden bilmekle elde edilir. 
Kuvveti bilinmfyen bir maya ile 
nefis bir peynir elde etmeğe im· 
kan yoktur. Bundan anlaşılır ki 
piyasada mevcut mayalar içlermde 
bulunan maya bakterilerinin azhk 
ve ya çokluğuna göre çeıit çeşit 
tabiattedirler. Ve böyle olunca 
fiatların da ona göre değiıeceği, 
fiat yüzünden de birçok k ;mse· 
lerln bileye sapacakları aşikardır. 

lıte Sıvastaki bir okuyu· 
cum da ıulu maya ılşeleri:ıin 
üzerindeki yazılara aldanarak bir 
türlü iyi peynir yapamadığından 
tikiyet ederek diyor ki : «iyi 
bir peynir mayaıını bizzat yap· 
mak mümkün değil midir ?» 

Ona keatirme bir cevap 
vermeden itin iç ytızllnU biraz 
aydınlatmayı faydalı buluyorum: 

StUU pıhtıla9tıran bakteriler 
henüz sut emen kuzu ltkembeleri· 
nin kıtna denilen dördüncü &Ö
zünde bulunurlar. Hernekadar 
bazı nebatların ıuyu da bu bakte· 
rilerin vazifeıini görebiliyorsa da 
hakiki maya bugünkü ticaret ve 
fen aleminde söylediğimiz kıtna· 
lardan yapılmaktadır. Bunun için 
üç yol bulunmuttur : 

1 - Kuzu k"ttilip kıtnaları 
almdıktansonra bunların içer ııı 
sıkılarak boıaltılır. Hiç bekletme· 
den yalnız dış ylizleri bol soğuk 
su ile yıkanır. Bazılarının yaptığı 
gibi suda bekletmek, hele iç yllz .. 
lerini de yıkamak katiyen doğru 
değildir. Yıkanan kıtnaların bfr 
ucunu bağlayıp diğer ucundan da 
üflemek ıuretile şiılrlp bir tulum 
haline getirirler. Ondan •onra 
üzerine biraz asitborik tozıı ser .. 
perek karanhk ye kuru bir yere 
asarlar. 

Maya bakterileri IJıktan pek 
tızüldliklerinden herhaRle kuruma· 
ya uıldıkları yerin karanlık ve 
kuru olması llzımdır. Burada Ud 
ay kadar kaldıktan sonra kıt• 
nalann en iyileri uçilerek iki 
uçlan keailir, ve sıerl kalan yer
leri yeniden biribirl tittllne lıUf 
edilerek temiz ve kuru yerde 
saklanırlar. Bu kıtnalar ıtıte pek 
zararlı olan bakterilerin yaıama• 
ıına Ye bolaımaaına mUaait birer 
nesne olduklanndan çok dikkate 
mtıhtaçtır. Aksi halde bunlarla iyi 
bir peynir yapmanın imkana ol· 
madıktan baıka ılitlln bozulmaıı 
zehirlenmeai de mUmktındür. 

Peynir yapılacağı zaman 
bu kurumut kıtnalardan yUz litre 
ant için 20-30 gram incecik kıyıla· 
rak porselen bir kaba konup üze
rine de 35 derece sıcaklıkta 5-6 
kilo peynir ıuyu kahhr. Bu pey .. 
nir suyunun taze •e biraz sirke 
ile kaynatılıp sUzillmilı olması lazım .. 
dır. Böylece o poraelen kap sıcaklığı 
28 - 30 derece olan ve hiç 
değişmiyen bir dolapta en" aşağı 
30 saat kendi hJ.ıUno terketme• 
Udlr. Bu müddetin ıonunda eğer 
sıcaklıkta hiç aksama o mamıısa 
maya kemale gelmiştir, hemen 
kaptaki suyu başka yere akta· 
nrıımz.Berrak ve ekşiuıhrak kokulu 
bir su halinde okn bu maya 
1200-1 kuvvetindedlr. Yani bir 
gramı 1200 gram ıütil 45 daki· 
kada mayaiar. 

Bu anlattığım uıul fenni ha· 
zırlama usulU olup bazı köylüle
rimizin yaptığı gibi Uzlim, buğ· 
day, çöröğotu ve sa' re g ibi nes· 
neler kul'anarak çeşit çeşit şeki!· 
lerde yapıb' tal>ii mayalar g yet 
fenadırlar. Çünkü eu ufak bir 
tem zl k ku urundan ötürü birçok 
t.ar.J . ı balderiier kıtnalara bu· 

- -·---
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Şarköy T rakyada Bağcıliğile, Ziraa tile 
Müstesna Bir Sahil Yurdudur 

Niksar Belediye 1 
Doktoru 

Nlkaar ( Huıual ) - Henftz bir 
iki ay eYvel 
Nikaar Bele
diYe doktor
luğuna tayin 
edilen doktor 
Ahmet Zeki 
Bey bu kııa 
müddet zarfın· 
da kendine 
1aygıb bir mu .. 

bit yapmıtbr. 
Ahmet Zeki Bey Ha s ta 1 arı n 

muayene Ye tedavlıiude büyllk 
bir ferağatle çalıtan Ahmet Zeki 
Bey Belediyenin ııhhat lılerinde 

de büyük bir allka göıtermektedlr. 
·-··-·····-.. ·················-· ..... --· .. --....... laıarak kullanılmaıı caiz olmıyan 

bir maya meydaDa getirirler. 
Şu izahattan tabii maya· 

nın ne kadar zor ·hazırlandığını, 
kullanılmasının kUçlUğünU, ve he• 
le hazırlanırken temizliğin, sıcak· 
hğın ne kadar mllhim olduğunu, 
bu itlerin dllzeninden akıamaıile 
ne fen bir netice ahnablleceğini 
anladmız. Uıtelik saklanması pek 
müşkU.l olan bu mayanın artık 
tavsiye edilecek bir yeri kalma· 
dığını da anlamışımı:ıdır. 

2 - İşte bunları göz önOne 
alan süt bilgiçleri yine kıtnadan 
sulu bit hulasa yapmayı düılin· 
mUtler ve bu makaatla bildiğimiz 
sulu mayaları hazırlamışlardır. 
Bu mayalar fabrikaca yapıldığın• 
can fÜphesiz daha kuıurauz, da· 
ha dayanıklı ve daha kuvvetlidir .. 
ler. Bir tek kusurları varsa o da 
bazı soysuzların sonradan bu 
ro yalara sn katıp kuvvetlerinin 
dcreces"ni l i inmez bir hale sok· 
malarıdı ;. Bir kusurları da ba· 
yatlık : arı dolayısile derecelerinin 
eksilnıesidir. Dem~k olur ki ıulu 
mayalarla halis o~duklarına itimat 
edi!mek ~artilo pek ili iyi peynir 

Bitliste Belediye ~aaliyeti 

Biilisten güzel bir görünüo: Avih mahalleai 
Bitlis, (Huıuıt) - Son aeçlmde bahar •e yu me•ıimlade bu 

yeı ,iden belediye reisliğine intihap faaliyetin bu Hnekinden daha 
ed.len Sabri Boy Bitliıio mUmkUn canlı olarak bqhyacaia umulmak• 
olduğu kadar iman için çalıımak· tadır. 
tadır. Sabri Bey çarııyı baıtan Bu Hne burada mektebe 
haf& tamir ettirmektedir. Bu Hne fazla akın v1rdır. Karaköıe, Muı 
yeni bir mezbaha lnıaaına baıla• ye Vandan ortamektepte okumak 
nacağı tlmit edilmektedir. Burada lizere pek çok talebe ırelmlıtir. 
kıt meV1imi başlamıt olduğu için Ortamektep mubtelittlr •e bu 
tamir ve imar faaliyeti biraz sene mektebin talebe yekdnu 
hafiflemiştir. Maamafih anumnzdeki 120 yı tecavnz etmlıtir. 

yapabilirler. 
3 - Daha ileri dUıUnen mem• 

leketlerde bu mahzurların da 
önUne geçilebilmiıtir. Maya toz 
haline getirilmiı ve bu ıuretle 
hem muhafazası hem kuvveti ar
brılmııtır. Gerçek te •n iyi maya .. 

lar da bunlardır. Yalnız pek kuv· 
vetli olan (100.000-1) bu mayaların 

dikkatli bir tarh ile kuilanılma .. 
sının ehemmiyeti bUyüktUr. Ben 

tecrübe ettiğim bir toz mayaaın 
adroaiai aize veriyorum: Bunlarm 

bap halinde olanları da vardır. 

Biljana. A. D. DuıanoYats 
Beoırad. Yougoslavle. 

SözUn ıonu: Fenni ıurette ge
rek tabii mayanın, gerk ıulu ve 
gerek toz mayalaın yapılma11 
bilgi •e teıkilita muhtaç bir ittir. 
raıtgele herkeıln bu ite kalkı .. 
masının doğru olmadıtını hatır
latmm. 

Çiftçi 
,.) Ziraat hu1111ınmdakl mOtklllerlnld 

sorunuz. Soıı Poıta'mn (Çlftıl) al 
mo CHAIJ TtrHektlre 

Tarihi Fıkra 

Saz 
Çalan 
Raylar/ 

Evvelce şair iken sonra 
adamı oluveren Necmettin Sah 
bey dostumuz, Kadıköy hallan 
-Radyodan daha çahtkan· bir s 
takımı hediye etti. Bu, sabahla 
saat beşten gece yarılarına kadı 
gıcırdayan ray ıehekeıidlr. Kavi 
lerin hesabı mı uygunsuz, arab 
lar mı yağsız, bilmiyoruz. Faka 
glinde on yedi ıaat bu kulak in 
citen ahengi dinleyoruz. Bununla 
beraber memnunuz, çünkü sa 
çalan raylar, yine umran sesi ve
riyor, terakki teranesi haykırıyor. 

Yeni tramvay arabalarımızıll 

·hiç olmazsa geceleri· seııiz y~ 
rUmelerine bir çare bulunmas1nı 
Necmettin Sahir beyden rica eder 
ken bir de tarihi fıkra anlatayıın: 
Mithat paıa, Vali sıfatile Bağ
datta bulunduğu sırada Vilayet 
merkezile Kerbell arasında treD 
iıletmek ister. Lokomotif, vagcD 
ve ray getirttlrir. LAkin yolu teavl 
ye ettirip rayları yaptırmadan evv 
istifa eder, lstanbula gelir. Yerin• 
giden Rauf paşa, selefinin ıöhre'" 
tini körletmek için her çareye ba• 
vururken bu tlmendifer lıinden de 
istifade etmeyi dütUnUr. Ba~ 
dat'tald demirci ustalarını toplar, 
vagonları bir lokomotife bağlatır, 
bir tren hazırlatır, Kerbeli için 
bilet kestirerek yüzlerce adamı 
trene bindirir ve lokomotifi yürii
tilr. Fakat ray yok!.. Halk ta 
trenin ray üzerinde gideceğini 
pek . müdrik değil. Binaenaleyh 
iıtimini alıp tekerleklerini dön• 
düren lokomotif, düz topralr 
Gsttlade homurdanar. bocalar vo 
yıkılır. MUıteriler ürker, vagon 
(ardan atlar, birkaç kiti yarala• 
nır. Bu suretle Mlthat Paıanın 
ftlemez makineler getirterek mil· 
let puaıım hedrettiğl propagan
duı .. yol açılır. 
Kadıköy tramYayı iıllyor. Hem 

mtlkemmel lıliyor. Yalnız ıeıi 
pek fazla. Buna da bir çare bu'u .. 
nuraa Hvlncimiz tamamlancaktırl 

M.T. 

Gemlik Muallimler 
Boş Zamanlarında Tetkik 

Seyahatleri Yaptılar 
Gemlik ( Husuıt ) - Burada 

çetin bir kllltUr hareketi vardır. 
Maarif P!ıf emuru Cemil beyin teıvik 
ve muallimlerin gayretleri sayesin .. 
de bilhaasa Kafkasya muhacirleri 
artık tllrkçe konuımaya, yabancı 
dil kullanmamaya baılamıılardır. 

Muallimlar zaman zaman halk 
için mUaamereler tertip ederek 
onlann fikirlerini aydınlatmakta
dırlar. En ıon müsamerede mavi 
yıldırım temıll edilmiı ye bu 
Herde muallimlerden Ragıbe, 
Kadriye, Muatafa Hayret, Nuret• 
tin, Fatma, Tahsin, Raşit, 
Enver, ŞtıkrU, Narh, Yusuf Ziya, 
KAmll Hanım ve Beyler rol al· 
mıılardır. Müsamereden ıonra 
kaymakam Gani Bey mekteplerin 
tesiıi mevzuu etrafında güzel bir 
konferanı vermlıtir. 

Mtıfettit Halim Bey de bir 
baıka vakit ılnema mevzuu etr ... • 
fında bir konferans vermiştir. 

Muallimler lzniğe bir teckik 
seyahati yapmıılar ve bu ıeya· 
halleri esnasında Orhangaziye 
uğramıılardır. lznikte Gemlik 
muallimleri şerefine Belediye 
bahçesinde Orhangazi muallim• 
lerl de bulunduğu halde bir çAf 

ziyafeti verllmiı, lznik Mas; ·f 
Memwu Orhan B. lznik tarih1u• 
ait malümat · vermittir. 
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( Sigaıet .Alemi ) 

Uzak Şarkta 
BABiC:I Tll.OB r A ( Gönül lıleri J 

Tehlik11 
lngiliz Kudretinin Almanya Ve 
Bir lstinatgahı Makdonald'ın 

Şllphl 16tilr miyen bir bakikattır 
ki buıln, bil,tlk tnıilla lmparatorlu
tunun hatmet •• kudretini kuran ve 
JBfatan ıey, ad•di kırk milyondan 
pek az fazla tutaa hali• kan ln
•iHı: efradından birkaı •llyon iyi 
yititmit, amma pek iyi yetlımit ml
nnverin lrade.indea batka bir t•J 
detildir. 

Zamaa olmuı ; bir tek lnıilizin 
azmi, ko•koca lnıiliz devletinin kud· 
Htine kartı koyarak lngUiıliğin yilk· 
••k menfaati namı•• harikalar yarat• 
mıttır. Meıhur lngillı G11Q bahrt.i 
Sinıapuru lnıiltereye hediye •den de 
Jine bayle bir İngiliz ntanperverlnin 
lradeai olmuıtur. Bu adam Slr TomH 
Raflea'tir. 

Maıhur Hint tirketi aamına ora
lardaki bot araziye el koyan bu adam 
bir ara Malezya adalarını da itıal 
etmiıtl. lnriliı laOkQmetl, bunları fay
da••ı: addetti ve içlerinden Cava71 
lFelemenldilere sattı. 

Bet Hne 80n.ra, fnwiltere, yaphj'ı 
••ta71 anlamıttı. Fakat lf itten geç
mitti. 

Sir Rafi•• buaua l1erine Sinra
puru inal etti. 

Bu hareket Felemengin protesto
ıunu davet ettL lnrilteıe de Slr Raf
leal ıeri çatırdı. Fakat llf anlatamadı. 

Harpten sonra lafiliz - Japon ittifakı 
bozulunca 1920 de lnrilterenln razı 
bu noktaya dlklldL ÇGnkl Singapur 
Hint Ye Bilylk Okyano•lan blrlbirln
den ayıran, lkl tarafı kayahk bir 
J'eçitlır. laıiltere, b•ra•ını, dGayanıo 
•n geoit doklara, topları ve makin•
lerile teçhiz etmiıtlr. O .uretle ki, 
bir harp zulaurunda geçidin öbOr 
tarafından bu tarafa herhangi bir 
harp gemHının geçmHI mllmklln 
detildir. Bu ıuretle de Japonyaya kartı 
Y'""-l&nda Ye A•utraı,;a ..... 
teınia edilmlt olu1or. 

Sinıapurun bir difer ehemmiyeti de, 
bu geç' din gayet karıı k ıu cereyan
larına uhne olmuıdır. Hiçbir gemi 
buradan, pilot al adan ı•ç•meı. Bu 
pilotların cilmlninin de haliı lnıiliı 
kanından olmaaı ve huıuıi bir terbiye 
almıt bulunması tarttır. Uzak Şarkta 
laıiltereaia bathca kunetleriadea 
biri de itte bayle •Gthit bir kaleyt 
atinat etmektedlr. - Stlreyya 

No.&S 
ıı - 11 - 934 

Leyli Hanım. Anlatacatım 
ıeyler ilk hamlede ılzl belki de 
kızdıracaktır. Onun için hemen 
hlılerinize kapılmadan ıazleriml 
ıonuna kadar dinleyiniz. V • 
bUkmDnOztı ondan ıonra veriniz. 

Genç kız acele acele baıını 
ıı.lladı. 

Raaim Cemal Bey bu vadi 
aldıktan ıonra emniyetle nutkuna 
baıladı: 

- (Ayten) le dlln akıamdan• 
beri mUn11ebetimlz bitmiıtir. 

Leyli heyecanla haykırdı: 
- Ne dlyoraunus? 
Ruim Cemal Bey kaılarını 

kaldırarak ellerini açb: 
- O... Hani Yadinlz. Sonuna 

kadar dinleyecektiniz. 
Leylanın ıeal donuklaıtı: 
- Peki devam ediniz. 
- Ayrıld k, çllnkll onunla 

ıaten evlcmemezdik... T elit etme-
, in. Hepıini yavaı yavaı anlata• 
lağım .• 

Bu ilk çözülOıt•n sonra Rasim 
Cemal Bey daha rahat bir anla· 
bşla sözüne devam etti: 

- Biz Aytenle akraba ıayi-

IJir Nutku 
Berlia, 11 (A.A.) - lnıtllı baıve· 

kili M. Makdonaldın ailihları tahdit 
itine dair aöylediji aon nutuk Al-
mnnyada n•tHlzlik uyan•hrmııtır. 
Alman ı zeteleri, bu nutukta 
Alm nyanın •ulh koruycuları llrH.nda 
ııöıterilmeıneainden hiddetlenmittir. 

Gazeteler, Almanyanın Ml!let er 
Cemiyetine dlSnmeai için "hukuk 
mllıavatı., preHibini• ıart oltlutunu 
tekrar ediyorlar. 

İtalyan Korporas
yonlar Meclisi 
Roma, 11 (A.A.) - Birçok azadan 

aıilteıekkll olan Korporaeyonlar ıııec
liıioln açılma re•minde Baıvekil M. 
Muaolinl bir nutuk aCSyliyerek, bu 
mecliıin, bugilne kadar •t•iz bir 
mecliı oldutunu, ltalyaa milletiain 
alya•I ve içtimai hayatında lıtirçok 
detiımeler• Hbep olacak kaaunlar 
yap cafını aUylemittlr. Bu mecliı .22 

• korporasyonuD mGme11lllerinden mD
rekkeptir. 

ispanyada isyandan 
Sonra .. 

Mehkum ZaLitler Bir 
Kaleye Hapsedildiler 

Daraeloa, 11 (A.A.) - l•yan dol yı· 
•il• dlvanıharplerce mahk'1m edilen 
aabttler Kadlk• kalemine ıönderilmif
lerdir. 

MemnuiyeUerl kaldırılmamıı olan 
aolcenab il' zeteleri batka fıiml r 
alt nda çıkmllkta duam ediyorlar. 

Mlrador gazetesi, Sar hakkında 
yaım f oldutu bir makalede11 do1ayı 

(SOO) peçeta para cez aına mahkuın 
olmqtm. H•kamet. ini ıukaletl .. M. 
Hitler hakkında fena bir ll••n lrullaaı -
m ~ ol uğa. mOtale ••ada bulunmuıtur. 

Almanyada Yepyeni lftr 
Tayyare Limanı 

Kolonya, 11 ( A. A. ) - Kolonya 
tayyare limaaı yakında bGyOtWecektir. 
Ahıap barakalar Ye hanıarlar yerine 
yenileri yapılacaktır. Yeni limu, ıö· 
rtlniltG ile iki katlı bir cephe teıkil 

edecektir. Bu it içla 1160 amele ça• 
lıttırılacaktır. 

Burh•11 C•hlt 

lırız, kllçllktenberi de tanıtırız. 
iki aile aruında b6yle bir evlen· 
mek bahıı her zaman konuıu
lurdu. Ben Avrupada iken araaıra 
mektuplaıırdık. 

Geldiğim zaman aileler ara· 
11nda artık bu meaeleyl halletmek 
arzuları baıladı. Ayten fena bir 
kız değildir. O benim eıki ma• 
ceralarımdan çekinir. Fakat bence 
eğlenmek bir ıencln hakkıdır. 
Fakat evlendikten ıonra bu ma· 
cera hayatını tamamlle kapatmak 
ve eakilerl de unutmak lazımdır 
kanaatindeyim •• Bu itibarla evlen· 
mek için ılSz •erdikten ıonra 
artık benim eaki çapkınlık baya· 
tımla allkam olmıyac•ğına emni· 
yet getirmek IAzımdır. 

Aytenle bizi niıanladılar. 
Ben de arhk tamamile uılu 

bir adam olmıya ra11 olmuftum. 
Ayten temiz, terbiyeli bilgili 
bir aile kızı idL ve ıOpbeıiz 
ona her zaman emniyet edile
bilir. Fakat, evlenmek dava· 
aında bunlarla beraber ıönlll ar
zularını da heıaba koymak llzım 
geliyor. (Ayten) belki de beni 

Maksimos Yunan 
Son Beyanatında 

Gazetecilerine 
Böyle Dedi 

Atin , 11 (A.A.) - Hariciye Naz rı ' 
M. Mak•imoı, l'azeteciler• IJeyanatta 
bulunarak, Balkan lti'ifı i e Kilçlk 
iti ifan birleıt rilmeıi huıuıunun, ne 
Be gr tta ve ne de Ankara mlzak•re· 
leri cıanuında mevzuubahiı ecl"lme it 
ve h ttl bu husc ... a telmih biJe olun
mamıı o'du~nu aöylemiıtır. 

MUtaveffa Kıral için Yapllan 
Bir Ayin 

Pariı, 11 ( A. A.) - Yuıo•ln)a 
kıralı müteveffa Alekaandrın hatıra• 
11nı tekrim için yap lan iJİD Ye 111e
raaim, fecre ka ar devam atmithr. 
S bık muh ripler, ihtiram ıner simi ı 
ifa eden kıta t nıtifHlai ılrmiltlerd r. 

Almanyada ııllr idam 
Frankfort, 11 ( A. A.) - Hilcum 

k'ta tı m nsupl rından birini a dilr
dGtilnden 6tGrll ölüm cHHlDA çarpılan 
Jozef Raytllnger balta ile kafHı kea· 
terek idam edilnı.ittir. hl. Maklimoa 

Lehistan Ve Fransa 
Lehliler Kendilerinin Bir Kuyruk 

Addedilmesini İstemiyorlar 
Varıov , 11 ( A. A. ) - Leh'•tan 

ajana n n Par· a ınuhabirı bildiriyor: 
Leh ıt n eski muharipleri federu

yonu re ıi ceneral Goıeki, Fransız 
Hki muh rip eri terefine yaptıt• bir 
ka ulde, bunlara hitaben açık bir 
me tup okumuttur. Bu mektuptıı 

bi h H de ıiyor ki: 
"Leb'atan ile Franaa ııraaındn 

Belçik Kabinesi 
Yakında Bir Buhran 

Çıkacakmıı 
Brilkıel, 11 (A.A.) - Kabiae er

klnı araa nda derin 16rl1 farkları 
oldutu lçiD yakında blr kabine buh
ranı bat ıl•t•r•c•tl •• kabınenin 
parllmentoda moayaliatlerln yapacak· 
lan tiddetll tenkitler karıuında dilt•· 
c•tl •lyleaipr. Bu va1iyet .aham ve 
kambiyo fiyatlanna timdidea t11ir 
etmiıtir. 

ciddi hiçbir ihtiJif yoktur. Arada 
ancak bir t k m aalaıamama:alıklar 

vardır ki iki taraf eıkl muhar'pleri 
aç kça fikir teatiı'ne hazırdırlar. 

Leh'&t n - Fr nı ttif kının aittin• 
muncer ol n coğrafi, tar'hi Ye ı'yui 
.şartlar bugün de mevcuttur. Ancak 
Leh'ıt nın bir peyk olarak talakkl 
e 'leceği zamanlar artık geçmittir." 

Rusya· Lehistan 
Ruslar, Lehlere Eaki 
Vesikalar Gönderdiler 
Varıova, 1 l (A.A.) - SoYyet hl· 

kümeti, 30 bin nilaba el yaaı•ı tarihi 
veakaları Lehi•tana ıandumlfw. 
V e.ikalar iki vaıona doldurulmuttur. 
Bunlar onbeıincl aara alt blr tala• 
YeHik olup Lehiataaıa tablal uaa
aında Ru•1a1a paclerllmlttL 

Getirecek 
Düşünceler •• 

'' Yine kıt geldi, artık bptDro am
rllm pendremin ıerlıinde, caaııa 

lıerinden kayarak alzlllen yafmur 
tanelerini aaymakla H akf&• kocaaui:'l 
•eri dönmHİDl beklemekle feçecek. 
Hemen yemek yJ7ecetll n hemen 
yatacaju ve aOnler hep böylf\ ltiribi· 
rlne beoıiyecek. u 

Bana bu ntırlarla hitabeden kadın 
okuyucumu kendi•lni tehlikeli yola 
rötllr~cek d01Gncelere dalmıt bulu
yorum. 

Kocuı bir it adamıdır. abahle-
yin erkenden çıkar, akıama kadar 
didlaerek utraflr Ye feÇ Yakıt evine 
döner, artık 7orgundur, bir yere çık· 
malr, bir yere aitmek aklından ı•ç· 
meL BOtGn dlltGnceai yatafıaa usanıp 
dialenmektir. 

•'Halbuki biraz daha erken ••lae, 
blrllkte 91kılH, bir ılaema1a ıldilae, 
araaıra dan•h çaylardaa birine utra• 
nılH, ye nihaytt haftada bir defa 
olıua •ı dost çatınlH, araaıra onlara 
ziyaretleri iade edilae hayat ne rGzel 

geç~ekl" 

"Ne derala Hanımteyze?,, 

Ne diyeylm kıaım, çok detU daha 
011, on bet Hn• ••nl bGtln aile 
kadınlarımız senin buıta J&tadıtın 

ha1atı y tarlar ı. Ve Hnl buıGn •akan 
nla içinde kendllerlal eflendirecek 
bin bir it bulurlardı; •H'ut ederek, 
mH'ut olarak yatarlardı, fakat aon• 
raları it detlıtl. Evveli ılnemadan, 

mOteaklben da zengı11 muhitlerden 
alınan örnekler ev kadınında, bir 

çef t monde b y tı yaıamak beveaini 
uyand rdı. Bunu da ıeçim•iıtlikler, 
•ıkınblar, ııyrılıklar takip etti. Görn-

1oruz, göreceğiz. Dıkkat et ki, ben 
bir kad nın haftada bir defa lrocui • 
aiaemaya, tiyatroya, batta bir ıaaiaoya 
.. ba .. lae, .. itada bir defa dMtlanaı 
kabul etaulae •aarıa deflll•, buau 
lmkla al•p•tlnde u, bHlt, kalabahk
aıa, masraf •uıı Y• hakikaten teaaa 
edilebiJeeek laıanlarla yapmak tarllle 
faydalı da bulunm, fakat it her ,anı 
lıtemly• binine• detltlr, n ıl•di 
Hnl •ıkmıya batlıyan JUVa Allah 
sB•t•r•eala ..... ltiriade aanılablllr. 
Bun• yapma! 

HANIMTEYZE 

mes'ut edecekti. f~kat bir tesa· 
dnf bıa llmidl tamamile ortadan 
kaldırdı. 

utrayord(L Genç kıs kencliıinl ı 
dııarı atb. 

Gldeceif yeri dDıDamiye llbum 
yoktu. 

onu ma'ut edemlyec•llne kanaat 
ı•tirdljinl yasmııtı. 

Leyli Ruim C.malla mektuc 
bunda kendlalnden bahHtmedlj'l
nl hluedlnce biraı enelld Yapur 
hldiaealnl a6yleylp a&ylememek 
ıçin tereddOt etti. Fakat kaçtık 
bir muhakeme ile karar YerdL 
Raaim Cemal Beyin Yapurda 
keodld için 16yled'klerinl anlat
maya }Uz.um yok u. Mademki ona 
hakaret etmit. anlatmıya yelten• 
dlil aıkını yllzUne çarpmııtı, 
onun bu ıarlatanhj'anı Ayten• an· 
latap onu bir daha selılrlemekte 
mlna yoktu. Bu, lllzum olmadık· 
ça meydana vurulmayacak bir sar 
halinde kalabilirdi. Ayten okadar 
muztarifitl ki: 

Telif etmeyiniz anlatacaiam. 
Bu ifl• (Ayten) in lıiç bir gftııahı 
yoktur. Eter bu noktada birini 
mea'ul etmek lhımıa o ancak.. 

- EYetl 
- Sizainizl 
Leylinın ıözleri bir alev ıtlbi 

parladı. 
- Siz çıldırdınız. mı? 
- Hemen hemen. ÇUnkll ar-

tik irademe hAkim olamıyorum. 
(Ayten) en bllyftk hatayı aizi bana 
tanıtmakla yaptı. Sili gördükten 
ve görDıtDkten aonra artık .•• 

Leyli masa liıttine bırakhğı 
çantaıını yıldırım ıUratile aldı. 
Dudakları bembeyaz olmuıtu. Ok 
gibi yerinden fırlarken delikanlı· 
nıa yDıiln• tllkUrOr gibi haykırdı: 

- Siz hoppa, tarlatan, ne ol• 
duğunu anlamamıı bir serıemsiniı. 
Anlıyorum hakikat Ayten ılzo 
IAyık değildir. 

Ve bu aahnenia heyecanını 
g6rllp hayretle bakanlan bllo 
ıörmeden arka ıalondan çıktı. 
Hır1ından, teeasUrllnden ne yap· 
tığını bilmeden •D alt kamaraya 
kadar indi. 

Elleri, dudaklan titriyordu. 
Adeta koımuf, yorulmuı gibi 
kalbi zorlayacak bir ıUratle nefes 
ah yordu. 

Vapur ••veli Hayclarpaıaya 

Rıhtımda bulduğu bir otomo
bil onu on dakkada F eneryoluna 
g&t rdO. 

Ayten adeta bekliyormUf ıibl 
bahçede dolaşıyordu. 

Bitbirine aarıldılar. 

(Ayten)in yilzO bembeyazdı. 
Birbirlerine anlatılacak o ka• 

dar feyler vardı ki lklıi de baı· 
tamak için birbirinden ceıaret 
bekliyordu. 

Nihayet Ayten arkadapnı ko· 
lundan çekerek odaıına ıötOrdtl. 
Ve artık içinde biriken teeaslir
lerl zaptedememİf ıtbl birdenbire 
boıandı. 

Ağlıyordu. 

Leyli onun kumral baıını 
ı&gıUne çekti. YOzllnD olquyor. 
ıeviyor: 

- Kardeılm, kardeşim, ağ
lama, hepıinl biliyorum. GlSz 
yaılarma yazık. Raıim Cemal B. 
gibi bir dll2Une erkek aenln la• 

çına IAyık deiildlr. 
(Ayten) in heyecanı arkadaıı· 

nın candan okıayqlan lle yavaı 
yavaı aUldiaet buldutu zaman 
hidiaenin bu taraftaki cepheli de 
aydınlandı. 

Raıim Cemal Bey dnn akıam 
gUnderdlj'i bir mektupla bu ev• 
lenmek fikrinden cayılmaaını, 

- Şerefimle oynandı, pru· 
rum çij'nendL 

Dedikçe dudaklan bembeyaz 
oluyor, g6zlerl doluyordu. 

Herkeain içinde ilin edilen 
bu nlfandan aonra birdenbire 
~elen bu darbe ıenç kızı çok 
aaramııtı. Halbuki ilk zamanlar 
o lar, niıanla beraber dllğUn 
için de ıarar ettikleri halde o 
Rasim Cemali bir zaman tecrDbe 
etmek için bunu geri bırakmıştı. 

Şimdi iki arkadaı b 'birlerine 
daha çok ıokularak tik yetlerini 
p ylaı ıya çahtırlarken Leyli 
onu te kin edecek ıeyler bul p 
a6ylnyor, erkeklere karıı emniyet 
göıtermenın her zaman için dog· 
ru olmadıj'ını iddia ediyordu. 

lAıkıı ı var) 



Burada iki stız•l ıinema yıldızı g&
rly odunuz. lki•i da ben Uz yeni doğ• 
muı olan bu ınıel yıldızlardan yukar
dakl Framız yıldızlarındaa Dar.ye) 
DarlJ&, alttaki de Oran D6mazi'dir. 
Bilhu•a Oran Dlmazi trajedi eser!erde 
çok mu•affak olmaktadır. Eıa· 
HD kendial bu çeıit rol:er için 
7etiftlrlJmiıt r. 

Kolet Darföy 
En çok MYilen Franıız yıldız· 

larından Kolet Darf6y tl•my• 
kadar çeYirdiii ylzlerce filiacle 
hep hafifmetnp kadın rolleri 
tem.U ediyordu. Fakat ıoa çeYir
mit olduj'u .. Ealr kadua., filmlade 
ailaba bir rol temall ctaif •e 
bunda çok mu•affak olmqtur. 

5aylenditfae ı&r• lau m11Yaf. 
faklyet yıldmn kendlaiPin de ho
.. na afttlji için bundu aoara 

Ora• Dl•ul 

Fredrlk Marı 
Trajecll rollerde deria bir ma

yaffaki1et ..ı.tbl olu erkek 111· 
dıs Freclrlk ...... ilk olarak bir 
komik filim çevirmek arıuıunu 
ıöatermiı Ye meuup oldujıı kum
puya b11 arzuya muyafakat 
otmlftlr. . ........ ·············-·· hep dram rollu alacaktır ... Lir 
kadm,, filmi Frauada HyircHer 
tarafaadu çok tatulmuftur • 

l 

Şarl Buvayye 

B••••g• ••ıli 9eoir111if •ltlujıı 
.. «" ...... ,. /il•dıaQc 

Vaktlle Fran11ı ,.ıclal J'Hıtrı• 
Belin tetkl' etmlt oldup tre 
ku•panya;ı.uoe birllkte lıtultula 
,.Up birkaç plyeat• •IWm rol
ler 7apmı1 olan fraDlll erkelr 
,.1dm ful ••• ,,. timdi Aa .. 
rlbda, Hollnt ıtldyolannda ar
ka arkaya ffllm çeYiraelde •er 
ıuldllr. S.a ol.-ak sbel ,.ım. 
larclaa Ko .. ita Montepepo He 
birlikte .. Keryu., lıiali bir ftllm 
ıeviralfllr. Fakat, bltla ffli.ıert 
be1eallen lu•ay7e, b11 aoa ....... 
4ie rollal alldmıeme•al ilofl. 
taııatlaa laayll tenkitle 
••ıtır. Hallnıld keatliıiat: o
rartaaız ltu ldtllaaın allı yok• 
t11r. O, fıliad• ... , ltlr kUH 
•arıa ........ "'"* •••'ti 
f•a~ .. ••14lflll ı&)'lt•tld •r. li1M1lla beralt•r '* IN'9 
·•••ltldtler, ftl••• e•aıh w,ı.ır ku• 
illa ••ltk elaadata•• 0•.C ılrllyoı
lır. Diler .. rafta• Şırl Buvayye bu 

l 
ldcliaaın luıkaaçhk yl\ıladea or
taya ablclıtını ılyle .. ektedfr. 

Beyaz Perdeden Yeni 
Haberler, Yeni Filmler 

Almanyada Bir Stüdyoda Film Çev 
rilirken Şiddetli Bir infilak Oldu 
Alauyada Ufa firketi tara· 

fıaclaa 1eDI çemlmlı olan ,. Çin· 
ıeae Baroa .. ftlmiahı Jln• ayal 
flrketla ıttldyolanada Frauız 
11lclıalan tarafıadaa F raa•ızça 
lıopyMI ıenili7or. Maruf Frauız 
JddıaluJ•d.u Jaldla FranHB ile 
Cabrirtl Cabrlyo bat rolleri teın-
111 ecli1orlar. Bu filimde muik 
laaw••a blylk bir elaemmlyet 
Yerllalpir. Bu fllae malum ol• 
mak ll&ere m .. lav bir Çlıan or
keıtr.. aaıaJe edllmlıtlr. 

Jf Alauyatla N&babel•berı 
ıtltyolaruıda Frauızca kopyelerl 
cenllmekte olu Barkarol •• Am
fitrlyoa fıllmlerl bitirilmek he
redir. 

Jf. Coktanberl beyaz perdede 
,...iSr•edltlmlz aaruf erkek _yaldız 
!van PetroYlç "Poloayah Ful,. 
lalall bir filim çeYlrmlftir. Glzel 
,.Ida Anai Oadra bu filimde 
IYan Ue karıı kar11ya bllyllk bir 
rol tem.O etmektedir. 

Jf S.rliade Nababelıberg ıtlt• 
7olanada "Şlıedekl ıeytan,. fllml
aln bir l&haeal çeYrillrken mit· 
lalt bir iaflJAk nkubulmUftur. Bu 
lafillk aeticeıinde ıtltyoda bir 
hayli huarat omauı ve Frauu 
artiltleriaden Leırlnlade bacaktan 
Mkatl....,br. Ba fada ....... 
... lllclJ• .....,...... artlde 
mllbim miktarda tuminat •ermek 
icap eclı,or. 

Jf AYUltaryada 

banka11» Yllcuda ıetirllmiflir. 
baaka filim ıtldyolarma kr 
açacak, yeni ftlimler çeYrilme 
yardım edecek, aynca flllm ç 
vlrmek lateyea Hnaa)·eab, fa 
mlteha11U olan kimHlere 
aermaye temin edecektir. Bu 
yede A't'Ulbırya ılaemacalıj'ı 
yllbelmeti mlmkln olaca 
Atuıturya hllktmetl bu baaka 
para yardımı J•pacakbr. * Morla Ş6ftlye'nln ,az 
Mili ,.&ela Jaaet Makdonalt 
beraber ç•Ylnaif olclufa " 
Dul,. fllmi bllyik bir muvaffa 
yeti• ıaıteril•ekteclir. Birç 
Amerika uaema aalonlan bu 
mi llıw ayhk olmak bere kir 
lamıflardu. 

Jf Holintta iradın yıldısla 
tu•alet te malı,ajlanaı yap 
oalan tl1dlr-. renklerile ay 
olarak onlara kumq .. çen b 
ıtızelllk profu&rtl vardır. Mada 
Heleaa fımladeld bu kadın 
zellik profeıkD, lktııadt bularan 
rapa bugla Amerilwwa e 
zeap plıal7etlerlndea blrld 
Senethala bir milyar dolan ço 
tan aftılt a6yleaen bu ka 
profulrla ı&s.ııtk mleu ... alnd ,111.... • 1h,drme~ 
tedlr. Bir Aaerlkab muburir b 
•le .... •Y• ...... ilik fabrl ...... 
adlaı talmıftar. 
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Teşekkür 
Afacanın cimri mi cimri, haıiı 

mi haaiı bir balası vardı. Kara· 
m6rselde otururdu. Ara ııra lı· 
tan bula geldikçe Afacana kUçUcek, 
eften pUften hediyeler getirirdi. 
M selA yüz paralık bir düdük, 
kUçUk bir çikolata, 10 tane biı· 
kUvi fiUin .. 

Hala hanım yine bir gOn çıka· 
geldi ve Afacana mini rolnl, bet 
kuruıluk bir m~ndil getirdi. 

Afacan mcDdili o.i{l.rnk anne· 
ılnln yanına gitti. Mır.JJ uıırıl ko· 
nuıtu. Sonra dönrİO., hPlssmın ya• 
nına g ldl: 

- Hediy nlz olan bu mendi• 
le teıekkUr ederim hala!. Dedi. 

Halası omuzlarını kaldırarak: 

- Teşekküre değmez ki oğ· 
hım. diye cevap verdi. 

Afacan ağzındaki baklayı J:rk~ 
layamadı: 

- 7tr 

Söyle bakayım oğlum, 
rikaya kaç defa gidip geldi. 

- Bilmiyorum Munllim 
Amerikada değildim. 

.... -~===== 

SON POSTA 

Yamyamlar 
Amerikada kilçUk bir yamyam 

köyU vardır. Bu köye bir gün Av· 
rupalı bir adam geldi. Yamyam• 
!ardan fildişi, kürk, inci filAn ko• 
parmak için küçük bir çadır · 
kurdu. Çadırdan kocaman acayip, 
yarı insan yarı b lık bir hayvan 
1ı6ıttermiye baıladı. 

Y smyam çocuklarından biri 
lkt küçük kardeşile geldi, içeri 
girmek istedi. Avrupalı ıordu. 

- Hani bir ıey getirdin mi ? 
- Getirdim. iki tane inci 

g tirdim. 

Kristof Ko!omp A me- - Aaa, ou teyzem hiç te çingeneye beıu.oıııf· 

yor!.. Geçen gün sizi nnnem pencereden gördü de: 
- Olmaz.. Üç klıl iki inci 

il gelemez bırakmam .•. 
Bey, ben o zamann 

"Hıh, çingene suratlı yine ıllriltyor!. ,, dedi. 
Çocuk birkaç dakika dUıUndU, 

sonra geri döndü, kardeşlerilo 

beraber ormana daldı. Bir az 
Bil m eceler •onra yalnız bir kardeılle dön do, 

__ Avrupalı &ordu: 

Dştfem d•11•1 glrmoz "' Parmak parmak gapısı ı Dam ü~tünd• cadı gibi _ Öteki kardeılni ne yaptın?. 
- Ben de değmez dedim am- Kes baıını tirsin eve: Göğe bakar kupısı Gözleri var kadı flhl Yamyam çocuk bir tek kelime 

mı, annem git mutlaka tefekkür emslye Sapet 1 Baca Uo cevap verdlı 
et diye israr ttl. t... . ..... . .... ••••••-•• - Y edimi.. 

.,.. ....................... 4- .. ·~~ ............. ~.~·~, ............. - •• ·-············-·· ........ ______ ......................... -···-········ ................. 1 

~ .... , .... ,.., '1ft!;_fl ~i:aı:.~ln 1 v,~vv,,·~r !fon .. .,"' ~• . . 1 ~la~~·=~•- ~ ;.,,· 11 
\~ { / babası dehtetll sile beraber Ban• 
ı : '"?J ' / hasistl. Birgiln dırmaya gitmlı-

nasılaa bir okka lerdl. Bir gUn ~ 
/1// elma aldı ve do- bir göye geıin• · --) 

,· /fi ,
1 

,, laba sakladı. tiye giderlerkeı: \ 
"t HergUn dolap• yokuıun birinde 

, •• ç 

- Efendi amca, bUtUn ev halkı tatlı 
ıehlrlendl. 

Peki sana neden bir ıey olmadı? 
- Ben cezalıydım, annem bana tatlı 

Fıkra 

Çöp 

daki elmaların bir klSylD çocuğa 
çU~Umiye batlı· rastgeldiler. Ço-
yanlarından bir c u k arabaıım 
tanesini alıp yi- yokuıtan çıka .... 
yordu. mak için eıeğini 

Bunu gören boyuna kamçıhyor• 
Minik AJI birglln du. Afacanın ba• 
elmalarını iyile· bası, yardım et-
rinl yedi, çllrllk· mek için yanaıtı 
lerinl bıraktı. ve arabayı itme• 
Akıam eve ye baıladı. Ara• 

gelen babası, ha biraz ıonra 
tel dolabı açın· yokuşun batına 
ca, Minik Aliyi çıkmııtı. Köylü 
kollarından ya· çocuk teıekkUr için 
kaladı: - TeıekkUr 

- Bu ne? - Bu tün gece, şu küçücük eder 1 m efeadi 
- Merak et- k d amca, dedi. Tek 

b b b ıuyun enarın a aç aç baiırıp 
Y.dl .. e me a a, en f bir eıeklo bu 

"' 1 l b duruyor .• e ma arın ep arabayı bu dik 
iyilerini yedim - Nesi var?.. yokuıtan ıor çı· 
çUrüklerlnl aana - Şair olacak!. Şiirlerini karırdımr. iyi ki 

vermedi. bıraktım!. Dedi. okuyor!.. sen vardmf.. 

Aptal Beygirin Hikiyesi 

- Yine karşı bakkala bir ıllrll borç yapmııaın.~ 
Bu ne r4'ıaletf •• 

- Peki amma babacığım, men küçükken borç 
yapmaz mıydın?. 

- Yapardım amma, babam öderdi f. 

1 ı: 
A acakh 

Kapı çalındı, Afacan koştu. 
Bir adam, hiddetli hiddetli sorduı 

- Baban burada mı? 
- Yok efendim. 

Afacanın gözüne çöp kııçmışt!. 
Cingözün gözleri iyi görmezdı. 
_ Çıktı mı, gözümde bir ha· 

fiflik hissediyorum f 
_ Ne gezer, daha gözllnll bu· 

lamadım l .• 

Aptal Be~ gir, bir giin bir cambazhanenin önünden ge· ı onu nlkışlıyordu. Aptal Beygir yoldu düşündiı: "lluuu lıen 
çiyordu. Ufak bit pencereden cambazhaneyi aeyretti. lçerde de yaparım!.,, dedl ve yaptı da.. Fakat ortalığın telaşım 
ıiy&hlı bir adam, birçok fıçıların üzerinden atlıyor, halk görüyorıunuı ya 1 

- Ne vakit gelir? 
- Ne vakit çıkacağı bem 

değil kil. 
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Vehbi Bey Dalkavuklarını Savuyordu .• 
- Haydf, diyordu, galiba be· ıura bakacaklar ! Diyerek Kôtip 

nimki fertiği kırı1or, blı de kal• Raif te arka&mden atladı, Hilmi· 
kalım 1 yi karıılarına oturttular, hemen 

Ezan vakti olmuştu. lkl ıa• baatılar. 
nttir yerinden kıpırdamayan üç 
kupada, hareket eserleri görU
lllyordu. 

Arabacilar, beygirlerin boyun· 
larmdaki torbaları çıkarmıılar, 
yerlerine oturmuılar, kamçılan 
da ele almıtlardı. 

Vehbi Bey, kitibe bir fiıkoı 
daha geçti: 

- Bu sinyor ııkıntılar deha 
nlc~bir baıımn:da ekşiyecek. 
Kfirekleyelim şu pbrelerif.. 

Ra:f, bıyık burerken, kambur 
Nabiye bir göz iıaretl etti. Yanına 
gelince kulağına eğildi: 

- Okut ıu kenef artlnleril •• 
- Kıptiyandan, ayıcıyandan, 

nıallindcn kimse kaldıını ld katip
çiğim? Şu bap kavuklu, sakallı 
derviıi oavmıyalım; aame teatisin• 
de meabukulhb:me bir b&rlff 
nli~erif tir. Arenaci kıptl de bu 
bapta lıimlze yarar. 

Vehbi Bey abldı: 
- Moruk, beni belAya sokma 

oJ:ut diyorsak ıunlan okut diyo
ruz. Bol seı dedikleri telllk aı
manını. Serçe denilen çingene 
kırmasını .• Dnbaraclliını, Suluıunu .• 

Tam o esnada, harekete mil• 
beyya olan karııkl kupadakinde, 
y nt Tombul Beyin aönUI kap· 
tırdığı Kncuk Allı denilen naıe• 
nlnde bir kıpırdama oldu. 

KAtip Raif: 
- Seninki peçeyi lndlrdl. 

Bunun manası takip etmemekliğl 
beyandırl derken lafı geri aldı: 

- Eh, buna söz yok. Yerinden 
kalkıp çarıaf ımn eteğini kıvırı· 
yor; iki taraftan blrleıtirlp öne 
doğru götUrdU. Bu parola, arka
mızdan jel, bizi takip et dı· 

mektir. 
Kupanın atları kamçılanmıf, 

arab:ı hareket etmfttL 
Bir aaattenberl bu ite kılıç 

kalkan olan katip te aıka aelmif, 
kendini tutamıyordu: 

- Hay köftehor, arka pence
renin ıırtapozmı kaldırıyor, beyaz 
mendil glSsteriyor. Bu da peıim· 
den gelin demektir. Yolun cchen· 
neme c!iycceğim amma aldırış 
etmemek çiğlik olacak. Kahpe 
karının bizi andavallı yerine koy
masını da istememi 

Vehbi, birden yerinden sıç

radı; ayak Ustu kalktı; arabacı· 
ama bağırdı: 

- Recep!.. Odun ağa, ya-
naıhr landoyul 

Araba önlerine kadar geldi. 
Vehbi Beyin artık kimseyi 

gözü görmüyordu. Bol ses Tahsin· 
miş, Serçe T evfikmiş, dubaracı 

imif, sulu imiı, hiç birini dlişUn· 
müyordu. Bu çanak yalayıcılar 
için işimi mi bozacağn ... , di~ ordu. 
Katibin biraz evvel soyletliği: 
(Var mı pulun cümle alem kulunl) 
hikmetinin herkesten evvel bu 
kabil kimseler için olduğuna iman 
etmiş halde, onları baştan aşa• 

gıya aüzliy.or, Uıtelik (hak tul) 
diye yanına tükürliyordu. 

Cancağızı giderken. (arkam· 
dan gelinl)de derken bu dalka· 
vukları mı dlitlinecek? 

Lnndoya atladı. 
- Bey amuca, diye haykırdı. 

Malum a bizim dalaveremiz var, 
çekiyoruz arabayı. Yanındakilere 

4'Öyle kusurn bakmasınlar. 
- SUnetçi mi bunlar ki ku· 

Üç kupa inde, IAndo peıle
rlnde, kıra açılmıılardı. 

Lando, katanalara lmvvet ' 
mlitemadiyen kupaları ıeçiyor, 
geride bıraktıktan ıonra bekliyor, 
karııhkh kaş 11öz işaretleri, bay· 
gın bakıç}ar ve tebeSBfımler, 
mendil ve yelpaze sallamalnr 
gırla gidiyordu. 

Seyit Nizama 1apan caddenin 
başına gglince kupanın biri durdu, 
ikisi yUrlidU gitti. Duran, KnçUk 
Allının bulunduğu araba idi. 

30, 40, adım gerlde, lando da 
lstoper etmiıti. • 

Etraf tenhadı; gelen geçenden 
klmae yoktu. Zaten yol Ustllnde 
değildiler; Tarlaların içine rur• 
muşlardı. 

Vehbinfn yUreğl ~yle gDmbilr 
gUmbllr çarpıyordu ki, cananı ta· 
rafından muhakkak bir &uhurat 
çıkacak. 

Kupadan iki klol indi; kırlara 
doğru yQrUdU. 

Biri BüyUk Allı, 6tekl de 
Kambur Esma. 

Biraz uzaklaşblar Ye durdular. 
Kambur Esma, çarıafının etekle· 
rlnl açh; siper olur gibi yapb. 
Belli ki yanındnkl fazla sıkışmış. 
Arkndnn ayni hareketJ Büyük 
Allı yaptı; Kambur Esma arka· 
sına saklandı. 

lılerlnl bitirdikten aonra Esma 
kupaya doğru yUrüm di; biraz 
açıldı. Aykırı taraflara gidiyor. 

Katip, landodan fırladı; önlinll 
kestirdi. GörUıtUler. 

KUçUk Atlıya o gllnkU Çırpıcı 
zindan olmuş; ı:ebft, ılkkım ol· 
muf... Ayıp değil a, delikanlıyı 
~rUr görmez can evinden wrul· 
mtıf... Sanki bir kur~un, kalbinin 
orta1ından '1elmlı. 

(Aman Esllie ablacığım, vurul· 
dum; acısına, sızıaın& dayanamı

yoruml ) diye ~rpınıyormuı. ( O 
yumuk delikanhdan baıka hiç bir 
kim&e ) aramı tımar edemez. IUA
ki o geieceJ<, ben( bu işkenceden 
kurtaracald) Jiye inim ::.llm inle· 
yormuş. (Aman onu bamı getirini 
diyor, bir daha demlyormuf. 

Lif Uifı açar a. Katip: 
- O eski a11k Kerem devir-

1 rl g çti hemşiranım. Bu zamnnda 
bu ne bu, bilhass lstanbul içinde? 
deyince; E.smop yeminlerle, keara
illerle temic tt:min bıtüne : 

Seyır " e:ıerinde, tehz deain
den 'J.,; pa.,azadesinden tut ta 
ku.1dura boyacısına, arena ıatan 
Lıtı•isine kadar inaan bulundugu .. 
tnzenia yaşı çocuksa da, Ma
şallah aklının evvelliği. adam sar· 
rafa kesildiği •• Vehbi Beyi ilk gö• 
rünc , pek aldırmıyarak, (neme
laı.tm, allah sevgilisine bağ19laınn. 
Her halde kumru gibi bir karısı, 
belki de bir odalığı, o da yoksa 
Beyoğlunda mantanltası vardır 1) 
diye duayı bile eksik etmediği ..• 

Taze, bunları dUşUnerek, peşin 
yon çizecek olmuş. Fakat nasıl ki 
genç, o kocn Yuıufla giireıe tu· 
tuımuş, o zcbellli gibi peblh•am 
yere yıkmı~, kızcağı.ıan gönlünde 
bir ateştir alev almıf .• 

- illaki bu delikanlıyı göre· 
ceğim! Diye tutturmuş. 

Katip Ralf m so!dnn çnrhel• 
mekteki mümaresesini biliyoruz. 

( Arkaaı Yar ) 

Her aahnH;, her met.Hl lnaanı füreten mUtblı bir film i e As K 
Sinemanın iki harikulade yıld ızı 

Bu fılm hakikaten Afrikamn 80,000 kilometrı lçerslnde 
~alta glrmemlt vahti ormanlarınde çekllmlo Y"Rlne 
fılmdlr. En vahtl haynnları birib=rne naaıl boğuotuk
larını görerek tnylerinlzi llrpertecektir. 

S!LVIA SID EY • FREDERICH ARCH'ın 
emanlıt. temsilleri. Bu film milmeaaillerinin 1ıllnlliAI, 
aan'atlarındnki emsalablitl filmin bidayetinden ıonuna 
kadar 1eyredenleri zevk ye ihtltam içinde bırakmaktadır. 

Bu ilci biiyük filme iliiveten : KR L ALEKSANDR ..,c Mr. BARTHOU'yu 
nasıl öldiird iiler. Tekmil tafailiHil . fi"'OX Jıu uıi Jurnalde 

AFAKT İLAH SESLERİ 
F ranıızca ı6zlU, milthfı, heyecanlı ve meraklı bllyllk U. F. A. filmi 

1 P E K sinemasının ge ecek muvaffaklyet fllmldlrtt 

S R A Y Sinemasmda 
15 Kanunuevvel Pertembe akfa
mından 22 KnDunuoYvele kadar 

HABER- SARAY HAFTASI 
TOrkiycrftt ; ı ı, defa olar k 

.MIH1Ni/ti/ 
_ŞIJN SRtrrl 

)\ 'ILRIJl'IE Ol İti( DEIA OLA Uf 
WA~'I Dİ$tfEY • 

M#!_(/ çAREl.llR• 
~~~ oE;-o/uz Ydvru.st1 

V./JIJ v#LLI .Sl.lt'°ri 
'°.E/lDEN HiİREHN~AriJI 

• 1#161'll0•1t4'11 FIJ1tf1'9 
. .:!S:::.~::.ıı.....: •1111 ıu.ı tv 

Londra, Paris, Berlin, Viy aa ve 
Budapeote'de ılnemacıları ayaklan
dıran bir programdır. 

Binlerce ki~i tarafındnn görillen 
Ye gBrillmeıi tavsiye edilen 

BiT E iS SENFONi 
filmini mutlaka ıiz de ; 

(E.ki Artistik) ıinemaaındn görünüz. 
Oynıyan: MARTHA EGGERT 

Sinemada . ............................................................ . 
Eski Fransız 
Tiyatrosunda 

Bu aktam 
saat 20 de 

YARASA 
Operet 3 perde 

Flyotlarda 
tenzil At. 

SON GECE 

······························································ 
C-~ ____ T_o~p_ıa __ nt_ı.,_o_a_v_e_t_ı_e_r ___ :J 

Halkevinde Türkçe 
Kurslar 

Halkevl Beyoğlu tubeai buıtınden 
itibaren Ptııarteııi Te Perıembe glln
leri -yerilmek Dıere bir tilrkçt kurs 
açmııtır. Kayıtlara deTam edilmek· 
tedır. 

Koro Kurslar1 
Hnlkevl yeni bir muıiki koro hey

eti kurmıya karor nrmiıtir. Kurslar 
için kay tlara baılanmııtar. Girit fera• 
iti ilkmektep mezunu olmak, yaı 
18 den ao ğı, 40 tan yukarı olmamalı, 
seıi Ye kulağı muıikiye elvcrltli ol
mak, girit müsabakasında kazanmak
tır. Hevesli .aençlerin Beyotlu ve 
lıtanbul Hnlkevl idare mt'murlukla· 
rınn mGrncaat etmeleri tazımdır. 

.,.._ ............................. ·-·· .... ····--···· .... 
:= TAKViM:= 

Gla PAZARTESi Kaaım 
SO 12 2 ncl TEŞRiN 934 5 - Arabi 

S Şaban 1151 --
Vak\t l Eu ıt Vuııti 

G\in.. 1 49 6 44 

Öil• 7 03 11 58 
ikindi g 4) 14 38 

-Rumi 
30 1 el Teırln llU 

Vakit Laut Vaaat 
-=--~ 

Akfaua l2 - 16 U 
Yatsı 1 14 18 29 

lmuı. lJ 06 5 Ol 

Müessir. ve zevkli mevzuu... Şahane temsil tarzı... Zengin ve 
ihtışamlı aahnelerl ••• Ve emıalslz iki bllyllk san'atkAr 

iVAN OSJOUKiN • TANiA FEDOR 
ile 

V L UCU 
Fransızca s6z)Q sllperfllm. 

Onomuzdeki Çartamba gecesi M EL E K sinemasında 

Pek yakında T O R K Sinemasında 
Komikler şahı ı 

JOE BROWN 
ARDA BAHRiYELI 

filminde fstanbul halkını gUlmekt n bayıltacakbr. 
Yıldızlar~ JEAN MÜiR • THEKMA TODD kabkah ve ueş6 eııçan bir film. 

1 lak ve Eytam 1 

atılık Apartıman 
Teşvikiyede Hamamcı Emin Efendi sokağında e ki 3 mUkerrer 

yeni 19 No.lı 229 metre murabbaı bina yerini ve 97 metre murat>. 
baı bahçeyi havi ve 8 daireyi mUıtemil Teıvikiye Aparbmaaa 
sahlmak llzere aşağıdaki ~eraltle artırmağa konulmuıturı 

1. - Artırma ( kapalı zarf) uıulnledlr. 

2. - ihale 28 Teşrinisani 1934 Çarşamba ıaat onda 
Bahç kapısındaki Şubemizde icra edilecektir. 

3. - Artırmağa girmek için dört bin Ura teminat ve
rtlecektir. 

4. - Talipler bir lira mukabilinde alacakları ıartnameyl 
teklif mektupları ile birlikte ve orada yaztb şekilde ihale saatinden 
evvel tevdi edeceklerdir. 

5. - ihale birdir ve kat'idir. Teklif olunan bedel haddi 
layık gUrlildUğU takdirde talibe ihale edilir. 

6. - Sataş bedeli ilki peıln olmak Uzere yedi aenede ve 
aekiz taksitte ödenecektir. 

7. - Bu bapta daha fazla tafslllt almak lıtlyenler Şube
mize müracaat etmelidirler. [57 4) 

Esas No. 

409 
420/427 

165/9 

151 

87/13 
165/24 

* * 

Mevkii ve Nev'i Teminat 
Lira 

Kapalıçarşıda Kalpakçılarda 102 No. lı dUkkAn 40 

Maçkada SilAhhane caddesinde l No. h gaz.ino 
mahalli. 50 
Beyoğlunda Galatasaray'da Avrupa Pasajında 

9 No. h dükkan. 60 
Bilyilknda'da Nizam caddesinde 34/36 No. lı 

odayı havi bahçeli dUkka ın nısfı. 8 

Çırpıcı• da terla. 1 O 

Beyoğlunda Galatasarayda Avrupa Pasajında 
kipı mahalli. 20 

TafsllAtı yukarda yazıla arazi Uç, diğerleri birer aene mUddetle 

kiraya verilmek Uzere mUzayedeye çıkarılmııtır. 
Taliplerin ihaleye mtlarıdif 24 Te§rinisani 1934 Cumartesi gllnft 

saat dlSrtte ıubemize müracaatları. (570] 

ASRİ MUAMELAT ACENTASI 
Bahçekapı Kazasker han No. 4 

lıtanbul'da emlak alım, aahmı, Muamelat takibi ve it üzerine her 
uevi komisyonculuk yapan en emin bir müeaıesedir. Reami ve 
huıuıi bUtUn itle.rinize tevaaaut eder. istişare Ucreti almaz. (160 



12 ikinci tefrlD 

AT ve TIBAK i 
Nıuıl Doğdu ? .• 

e inoi kmm No. 106 Na•ıl Yaıadı? .• 
Her hakkı mahfuzd'lr. Na$ıl Ôldll? 

~~u~h~a~I .~f .. ız;y. ~·kir~ı~~~2 - ~~ı İ~~s·t=e=B=i=r=fr=ç=ti=m=a=A=:k=t=-e-

derek .Esasa arar Vermişlerdi .. 
İttlhatçılarm bu esnadaki telAşı, 
büsbütün baıka bir sebepten 
ileri geliyordu. Filhakika muha .. 
lefet liderleri, Pariste bfr)e~miı
lerdi. Fakat bu birleşme, falan 
ve yahut filan zata suikast ter• 
tip etmek için değildi. Çünkll, 
idealist muhaliflerden hiçbirin:n 
fikrinden, o aralık böyle j eyler 
geçmemekte idi. 

Meaelenin iç yUzil şundan 
ibaretti: . 

Prens Sabahattin Bey sulhu 
mUnferlt teşebbüsünün daha clddt 
bir ıekil alması mak1adile belU 
baıh muhaliflerl Pariso davet 
etmlt; Fransa ricali ıiyasi}· esine 

kartı müttehit bir cephe g5ster• 
mek lstemiıti. Muhalifler, pren· 
ıln bu arzusuna muvafakat gös· 
termitler, Pariste birleşmişlerdi. 
Artık, aykm teıebbUalerio hiçbir 
fayda vermeyeceğine kani olan 
Şerif Paıa bile bu gurupa iltihak 
mecburiyetini hissetmiıti. Pariate 
aktolunan umumi bir içtimada, 
ıu dart madde eaas ittihaz edf· 
lerek Fransa ricali ile müzakerata 
gfrlımeye karar verilmişti. 

1 - Trakya meselesinin, Os· 
maob hükümeti Jehine olarak hallf. 

2 - Osmanh hilkiımetfnln, 

tamamiyeti mülkiyeıinin halelden 
masuniyeti. 

3 - lıtikraz aktL 
4 - Akdenizde lıtil4 altında 

hulunan adaların, Oımanh hUk(l .. 
ınetfoe terki. 

Fransızlar, bu esas dahilinde 
mUzakerata giritmt:yl kabul etmiı· 
lerdi. Fakat bu teşehbllıUn mUs· 
mir olabilm111I için latanbuldakl 
hUkUmet erkamnın ve ittihat • 
T erakkl ricalinin de muvafakat& 
elzemdi. Buna · binaen, bu teıeh· 
büso dair evrak ve veıaik doktot 
Nihat Reşat, mabey:ncl Reıit, 
Ahmet Bedevi Beylere verilmiş, 
laviçraye gönderilmişti. Üç zattan 
mürekkep olan bu heyet, c!lerin· 
deki evrak ve vesaiki, Isviçrede 
bulunan esbak Dahiliye Nazır' 
Reıit Beyle diğer zevata da göı· 
terecek.. O.ılarm da muvafaka· 
tini istihsal ettikten sonra, Ce· 
mil Paşaya teılim ederek lıtan• 
bula, Dahili; e Nazırı Talat Beye 
aönderecekti. 

Almanlar, bu teıebbüaU çu• 
çabuk haber lmışlar ve filfirmıı· 
)ardı. Har bin en buhranb bir :za
manında Türklerfo bir ıulhu ınün .. 
ferit yaparak &ahneden çekllmeaJ, 
Almanhrı pek mUtkül vaziyete 
•evkedecekii. Buna binaen, hUtUn 
bu teşebbüsleri akim bırakmak 
için harekete geçmiılerdi. Bir 
taraftan .. o sırada Parlsten 
Cenevrrye gelen ·Sabahattin Beyi 
yakından takip ve tarassuta ıl· 
ritmitler; bilvasıta kendiıine mil• 
him miktarda bir para tekHf 
•hnişlerd1. Diğer taraftan da 
muhalifleri darbalamak için (Siyaıt 
komedya) mevzuunu tertip ettJr-
mfılerdi. • 

Sulhu münferit teşebbllsU, bu 
defa da aka metle neticelenmfıti. 
Bundan müteesair olanlar, ıadece 
muhalefet erkanı değildi. Frım:;ız• 
lar ve lngilizler de ayni derecede 
te aallr hiHetmitlerdi. ·• ÇünkO, 
Çanakkale kahramanlarının aau• 
dancı mUdaf aaaı netkoıinde bil• 

..ı.rak çöllerınde bir harp meydanı 

yük bir hacalete duçar olan lngl· 
liz ve franıızlar, Alman tahtelha· 
birlerinin do Akdenlıde cevellna 
ba,lamaaı üıerlne fena halde 
bunalmıılardı. Bir an ev'fel Ça· 
nakkale boğazı meaeleainl hallet• 
mek ve Iıtanbula girmek istiyor· 
JardL.. Ayni zamanda • bilhassa· 
lngilizlerle Ruslar arasında latan· 
bul hakkında bir rekabet fikri 
mevcut olduğu gibi; keza 
FraoıızlarJa lngilizler arasında da 
(hilafet) ve ( merkezi ilafet ) 
meseleai dolayuıihı bir noktal 
nazar ihti!Afı vardı. 

1 -lngilizler, Rusların Boğaz· 
lara hakimiyetini, lngiliz menafii 
için tehlikeli buluyorlardı. 

2 - Fransızlar da, lngilizlerln 
Istanbula hakim olmasını kendi 
menfaatleri için muvafık görmU· 
yorJar; lstanbulun (Osmanlı hüku
meti payitahta ) ve, ( HilAfet mer• 
kezi ) olarak kalmasını istiyor
lardı. ÇUnkU, latanbulda yerleşe· 
cek olan ve lıllm ekaerlyetiel 

cami buJunan Ingiltere lmpara· 
torluğunun, hilAfeti himayesine 
aldığı takdirde, ıimalt Amerika 
lslamları Uzerinde de bir nUfuz 
ve teıir husule ietireceğlnden 
korkuyorlardı. 

işte, bu ayrı ayn gayelerdirkl, 
lngilizlerle Fransızları bir an 
evvel Iıtanbula girmeye ve orada 
kendi emellerine uygun bir vaziyet 
tesis etmeye ıevkediyordu ..• Aynı 

zamanda yapılan hesapların ıöyle 
bir netice 't'ereccğl de zannolunu
yordu. Şayet, lngiliz ve Fransız 
zırhlıları Çanakka.leden geçecek 
ve lsıanbul önUnde demirleyecek 
olurlarsa, zaten hükumetten gay• 
rimemnun olan halk, • muhalifle· 
rinde teşvik ve teslrlerile • müı
tevlilere karıı derhal hllsnlikabul 
gösterecekti. O zaman İttihat ve 
Terakki hllkômeti kolaylılda ııkat 
edilecek.. Harbın mea'uliyetf, 
millete değil, yalnız ittihatçılara 
yükletilecek •• 

( Arka1ı ur ) 

Mütarekenin Yıldönümü 

Dört yıl suren büyük harbi 
sona erdiren umumi mUtareko 16 
yd evvel dUn yapılmııtı. O mllta
rekedir ki birfbirlerile çarpııan bir 
ç.ok milletleri " galipler ,, Y6 

u mağluplar,. olarak ikiye ayırdı. 
Türkiye de mailuplar ara.ında 
idi. Fakat yalmz Türkiyedir ki 
silkindi, hamleler yapb ve otir 
olamıyacaA"ını kiiaata tasdik et• 
tirdi. 

Dilıı miitareke yapılıııoın_16 ncı 

1 
yıldönUmtı mllnaıebetile Beyoğ
lundakl InıUiz kiliaeıinde bir ru• 

1 

hant Ayin yapıldı. Bu resimlerde, 
duayı yapan rahipler ile Ayin 
eıaaaında bulunanları görUyorau• 
nuz. 

Bu mUoaa .. betle dllu fehrlmlz· 
de bulunan Franıız ve ltalyanlar 
da kendi kiliselerinde, harpte 
lSlil dllıen mlllettaşlanmn hatıra
larmı anmı,Iar ve nutuklar •öylon• 
mittir. 

Dünyanın Beklediği Maç 

lngi tere İle ltalya Öbür 
Gün Karşıl şıyorlar 
( Baıtaraf! 1 İnci yQzde ) 

Denilebilir ki bu maç Avrupa 
futbolnntın lngiltereyo karfı bir 
uyanıııdır. lngilizlere kolaylıkla 

mağlup olmıyan Avusturya milli 
takımı, dUnya kupa11ını ltalyaya 
kephrdıktan sonra dünya futbo· 
IUnde hAkim olan (Tek aeçiciler) 
bir anlaıma ile lngilterenin karşı· 
ı.na ltalyayı çıkarmayı muvafık 
bulmuılurdır. 

ltalya futbolUnUn ve futbol 
sisteminin hasmıcam olan Avus
turya federasyonu umumi k atibi 
meıhur Hügo Nay:ıel bile lngil· 
tere • Italya maçı hazırlıklarında 
ltalyan tek seçicisine bazı tavsi· 
yelerde bulunmayı faydalı buldu. 

Bundan da anlaşılıyor ki ltal· 
yan ·lngiltere karşılaşmaıı, enter
nasyonal bir maç mahiyetinden 
daha UstUndür. Alınacak netice 
bütün Avrupa futbol sistemini 
ve futbolttnü alakadar etmektedir. 

Buna mukabil lngillzler de 
birçok gizlemelerI~e rağmen telq 
içindedirler. Şimdiye kadar Lon• 
dralı birkaç kulUbUn oyuncularile 
teşkil edilen lngiliz milli takımı, 
Italya maçına tamamen değişik 
bir şekilde çıkacaktır. 

Meıhur logiliz Sunderland 
takımının menajeri John Cocbrane, 
lngiliz milli takımı ve bu maç 
önünde ltalyan görUıU hakkında 
Dailey Mail gazetesinde yazdığı 
bir makalede diyor ki: 

- " İtalya futbolU, bugünkU 
halile Avrupan n en mütekamil 
futbolüdnr. Ben ıahaen ltalyan 
futbolllnO Avrupa futbolUnden 
daha u.tnn bulurum. Dnnya ku
pa•m• zahmetafcze kazanan ltal
yanJar, bUyUk bir cesaretle timdi 
de lngtliz futboltı Gntlnde kuvvet· 
lerini denemek se•da1ına kapıldı· 
lar. Btıytik bir cesaretle dediğim 
için mazur gtirUlmeliyim. Çtınkll 

ingiHz futboltl ıiatem itibarile 
, Avrupanın herhangi bir sahada 
Uerlemiı bir sistemini yonmlye 
kafidir. Bu, her ıeyden ••vel 
riyazi i:>Er fıtir. Şanı, bu hesapta 
yüzde l;~ rol oynıyabillr. lngll
tereyl tcmRilen Italyanlann karıı· 
ıma çıkaracağımız takım haklka· 
ten lngiltereyi temsil edebilir mi? 
Buna kat'ı bir hayır! dlyebillriı. 
Çtinkl1 Londra kulnplerlnden ae
çilerek ayrılacak bir ( on bir ) do 
lskoçyanm, lrlandanın kuYveti 
dahil aayılabllir mi? Şllpheslz ki 
böyle bir iddia gUlUnçtUr. 

O halde logilterenin çıkara• 
cağı ( on bir ) bir tehir takımı 
kıymetindedir ve bu takım ancak 
bir (D) muhtelit! hüviyetini tem· 
ıil edebilir. 

Buna mukabil Italyaolarda, 
Macarlarda, lııpanyollarda futbol, 
mlllt bir dava halindedir. Meaela 
ltalyan milli takımı lııgiliz milli 
takımına galip a-e!irse onlar bunu 
milli bir dava halinde kabul ede· 

rek lngiltereyl mağlup ettiklerini 
zannedeceklerdir. 

Bu itibarla lnglllz - Italyan 
karşalaşmasını mühimsemek li
zımdır. Futbol temaaı olarak ka· 
bul ettiğimiz bir karşılaşmayı, 
aiyaset vasıtası kabul edenleri 
lngilfz topraklarmda iyi hediye
lerle ağırlamak lazımdır. Bu lü
zumlu bir- mağlubiyet acııı dai'lla 
hatırlatabilir. ,, 

"Cohn Cocbrane,. in bu ya· 
ımndan ıonra karıılaıacak olan 
takımların isimlerini föylo sıra
lıyabiliriz. 

lngillz takımı: 
Hlbba 

Cooper Hapgood 
Brltton Barker Cop ping 

Mattbewa Bowden Tilaon Baııtln Brooka 

ltalyan takımı : 
Coresoll 

Allemandl Movıegllo 
Ferrarlı, Mont!, Bertollol 

Guaita, Seopelll, Meazza, Ferrarl, Orsi
1 

G!annl, Facclo, Vincenzl, SarantorL 

Italyan takımında on dört 
ismin göze çarpması, ihtiyatlarile 
beraber bUtün oyuncuların birlilde 
bulunmasındandır. Bakalım bu 
muazzam spor hiidisesi nasıl bir 
netice verecektir ? 

Yunan - Arnavu[ 
Gerginliği 

( Bactarnfı 1 inci yüzde ) 
detli yazalar yazıyorlar. Makedon•, 
yadan da Arnavutluğa karıı çeteler 
teıkll edildiğine dair haberler 
alım yor. 

Vaziyeti bir kelime ile hulasa 
etmek 1Aıımgelirse, Arnavutluk 
ile Yunaniıtanm arası fena halde 
açılmıştır. Yanyadan gelen son 
telgraflara göre, Arnavutluk HU• 
kfımeti Yunan hududundaki kuv
vetini bir hayli arttırmıştır. 

A. V. 

DABCOVICH va Şürekası 
Telı 44708 • 7 • 41220 

Avruııa n Şark limanları orasında 
muntanm poıta. 

Annr1, Rotteruam, Hamburg ve 
Iekıındlnavyo. limanları l9in yakında 
hareket edecek vapurları ve dünyanın 
baılıca limanlarında transbor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Hansburg vapuru limanımızda 
August Leonhard vapuru 26 
Teşrinisaniye doğru. 
Yakında hareket edecek npurlar 
H•n•burg vapuru limanımızda 
August Leonhard npuru 5 
K. evvele doğru. 

Fasla tafııilit ioin Galata, Frenkyan 
han umumi aoınteliğine müraoaat 
Tıl. '4707 8 • 41920 

~------.. (4211) 

Denlzyol ları 
iŞLi TMB Si 

AHalel•ri ı KaraldJy KltprG\utı 
Tel. '2562 - Slrkeot MGhGrdarudı 

lf:i:Ci.:11 _ _.Haa T ıJ. 22740<1Ela::mml 

iskenderiye Yolu 
EGE vapuru 13 İkinci teşrin 

SALI 11 de Port•aide ka· 
d "7601,, ar. 

Karadeniz Yolu 
KARADENİZ vapuru 13 

İkinci Teırio SALI günü ıaııt 
20 de Rize'ye kadar. "7641,, J 

, , 
LU.Tfl AQIF -

İ5TİY.ENlER 

M .. h J ute assısı 

ıoa Ç.t5İt ka.rar.ıf i ı 
:ycıl i~tirilm~ı 

ıc. ~o. · 

ŞAMLI MANi 12 15TAN~UL 
.o.DRE ~İNDEN ALA ~i L İRLEQ 
.Sipa,.i~lerdıın Po:>Ca. 

Para::,ı olın rr \ L. 



BllAI ·ve· Zambak 
BUyUk Tarihi Roman 

Muharriri: .A. R. No. ı 81 12· 11 • 934 

İhtiras Anları .. Aşk Ve 
Kıraliçenin Karşısında Bir "Allah Adamı,, Olan 

Löyuli, Şimdi Hakiki Hüviyetine Girmişti .. 

Rahip elindeki icaz tilytınden 
ka!emi masanın fiıtUne atmıf, 

yerinden fırlamıf .. Kendisine doğru 
bir hayal gibi süıillen kadına 

kollarını açmıı : 
- Ah madam .• Yalnız benim 

ııtbi bir papazı değil.. En fera· 
ııatkir azizleri bile iliklerine ka· 
dar titretecek derecede aahbar 
olan bu lıuıuıi kokunuz ..• 

Diye bağarmıı.. Fakat cllmle
ıinl ikmal edemlyerek dudaklarını 
Diyan dö Puvatyenin kıpkırmızı 
ateıli dudakları Uzerine daya• 
mıştı. 

Oda, bir kaç saniye, derin bir 
ıükiin içinde kalmııtı. Sonra da, 
D;yan, kendlılnl tepeden tırnağa 
kadar saklayan bol mantoıunu 

çıkararak bir tarafa atmıı : 
- Ya ılıln o kudretli kollan· 

mz, aziz kontum.. lnıanı bir aık 
çenberl gibi ıaran.. Kemiklerini 
hurduhaı edecek kadar kuvvetle 
kavrayan kollannız .. Onların ara· 
ıında geçen leziz Rfk dakikalarını 
unutabilecek hangi kadm vardır •.• 
işte bakınız, emrinizi alır almaz 
nasıl koşa koıa geldim... Emin 
olunuz ki ıiı, böyle ıiyah papaı 
cilbbeleri giyerek günlOk kokuları 
içinde dolaımıya değil.. hakiki 
ıahslyetinizl ortaya koyarak aa· 
rayların salonlarında .. benim aibl 
atkın lezzetine doyamıyan zavallı 
kadınlar ar&1ında .•• 

- Tıpkı azgın bir boğa ıibl 
etrahna aaldıra 1&ldıra ıezmlye •• 

Biri kalın ve tannan, diğeri 
çılgın •e fettan iki kahkaha, bu 
iki cilmleyl de yarı l:nrakmıtb· 

Kraliçenin karııımda en ml
teassıp bir ( Allah adamı ) olan 
Rahip Löyuli, timdi hakiki hl\'ri• 
yetine girmiı.. tam manaılle 
(Kont, lğnaa dö Löyull) olmuştu. 
Cenup memleketlerinin bütün aık 
ve ihtiras ateılerlni kalbinde taıı
yan bu gürbüz ltalyan, Diyan dö 
Puvatye'yi bir tUy gibi yerden 
kaldırarak götUrmUı, köıedeki 
geniı ve yumuşak aedirln Uıtllne 
oturtmuştu. 

- Ah, bu daha leziz oluyor 
Diyan.. Ben de öteki aaılzadeler 
gibi kadife ve atlBI elbiselerimle, 
altın kabzalı meçlerimle, tıkırdı· 

yan gUmilt mahmuzlanmla ara· 
nızda dolaıaaydım, belki benden 
d~ bıkar uaanırdmıı... lnaanlı.r, 
ancak ümit etmedikleri birıeyi 
birdenbire bulurlaraa, memnun 
olurlar... Al bakalım fU konyağı .• 
Son damlasına kadar içeceksin. 

Diyordu .•. Fakat Diyan birden
bire itiraz etmiş, biraz geri 
çekilmif ti: 

- Çok acele ediyorıun, aziz 
kontum... Biliyorsun ki ben bir 
it adamı ve aaray kadınıyım •.• 
Evveli 1ağlam kafa De itlerimizl 
ıörmeli.. Sonra da hislerimizin 
ve ıinirlerimizin hakkını vermeli
yiz... Evveli, ıunu ıöyleyiniz .. 
Beni buraya yalnız aevmek 
için çaj'lrtmadınız.. Hiç ıtipheıiz 
ki bana tevdi edilecek bir lfiniz 
var, değil mi ? •. 

Löyuli, elini dizine çarptı : 
- A, vallahi ıen çok zeki 

bir kadınsın.. Hakikaten kıraliçe 

olmıya liyık11n.. Fakat nekadar 
yazık ki miıkin F ranıuvanın kU· 
mesinde kısır bir tavuk ribl 
aönUk kalmııaın. 

Diye bağırdı.. Diyan, buna da 
bir kahkaha attı : 

- Kııır tavuk .. vallahi bu da 
ali.. kııırhlc, ıaray kadınlarında 

aranan en bUyllk mezliyetl~rdendir. 
Maamafih, bırakınız bunlan, timdi 
ne diyordum ?.. Evet.. hiç tUph~ 
siz ki bana tevdi edilecek bir 
itinf z: var, değil mi ? •. 

- Tıpkı, keıfettif ln gibi 
azizem. 

- Yapabileceğim bir it mi? .• 
- Ancak Hnin yapabfleceğin 

bir lı. 
- Lutfen izah eder miı!nfz?. 
- Pek k11a ... Fransa aarayını, 

TUrklerin aleyhine çevireceksin. 
Diyaa, ıuıtu. Derin ve dil· 

ıtıncell bir halde, yere bakıyor· 
du. LöyfilA, sordu: 

- Niye dUıUndlln Diyan?. Bu, 
o kadar mühim bir ıey mi? •. 

- Hiç ıllpheıiz 11evgillm •.• 
Fransuva, papadan korkmaıa ba· 
ıma sarık 11aracak.. hatta bUtUn 
aıılzadelerine de sardıracak. 

- Ya a a a .. demek bu ka· 
dar Türkleri seviyor. 

- Bunu herkea öyle telAkkl 
ediyor. Fakat bana gelince ... 
Fran!u•anın kalbini çok iyi bfll· 
rim. Hiç birt•Y onun kalbinde 
uzun müddet yer tutmaz ••• Bugün 
Tnrkleri sevmeai, Türk orduıunun 
(Muhaç ovaaı) na dotru ilerlemesi 
içindir. O timdi Türkleri, tam 
manaslle bir ballıklr addediyor. 
Ttırk •rclmnnun Macariıtan ve 
Avusturyayı iıtili ederek ve 
Şarlkenl bir hamlede ezerek ken· 
diainin rakipsiz kalacağmı zanney• 
liyor. Hattl dlln akşam yine 
aıdzadelerini etrafına toplamıı : 

- Ah dostlarım.. Yakında 
öyle bir av karşısında kalacağız 
ki ... Türkler, Şarlkenin aıkerlerini 
bir hUcumda mağlup edecekler •• 
Periıan bir halde, a-eri doğru 

sürecekler.. Bu domuz sllrllıO, 
bize doğru kaçışacak. O zamRn, 
biz de bunları parça parça avbya· 
cağıı. Av.. Av.. Hey Allahın 
gUnü .. Ne eğlenceli bir av ... 

Diye, kaba kaba bağrıyordu. 
- Ya asılzadeler ? ... 
- Her zaman yaptıkları gibi 

yapıyorlar.. Kiralın bu ıözlerinl 
de alkışlıyorlardı. 

Rahip Löyula, öfke ile yerin· 
den kalktı. Katlarını çattı. Genlı 
adımlarla odada geıinmlye ba.
ladL Birkaç defa odanın bir kö
ıeslnden diğer köıeılne a-idlp 
geldikten sonra Dlyanın öntınde 
durarak yüzüne baktı : 

- Diyan 1.. Yanndan itibaren 
bu fikri altllıt edecek.in. 

Diye batırdı... Diyan, ıllk6· 
netle cevap verdi : 

- Buna, temamen emin ola· 
bllininiz, azizim Kont.. Bereket 
venin ki, yalnız detillm. Valde 
kıraliçe de, az çok bana yardım 
edecektir. 

- V alde kırallçe mi? •• 
- Evet... Bir kaç ıaat eYYel 

ona yapbğınız tesir Ye tehdit. •• 
- Nasal.. Naııl ?. Bunu ne 

biliyorsun, Dlyan ?. 
Diyanın 11Gzlerinde alaylı bir 

tebe11Um parladı. Uzandıtı yer
den, yarıbellne kadar doirularak 
bafile Löywlyı ıellmladı : 

- Asaletmeap 1. Lun sara• 
y'nda uçan bir Iİnejin kanat 
ıealerini bile duyanm. 

( Arkuı var) 

Kazanın 
Şaşkınlığı 

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

- Ne o, 
yiyecek paketi 

- Hayır, 

almııım. 

kolundaki paket 
mi? 
telefon rehberini 

- ............ ._.....-.-. .......... l!f,_ ..... ,_.._ ___ 

Din•• //ctıaal H•b•rl•rl l ----
Cihanda 
Kağıt imalatı 
Artıyor 

Klğıt ve karton dllnya ima· 

800 hin llta hakkında bak· 
t I l- kında yapılan tah· 
on ço a minlere göre bu 
ma var ıenenln ilk altı 

ayındaki rakamlar en fazla lstih· 
aal yılı olan 1928 neticelerile ayol 
seviyededir. 1928 senesi on iki 
ayı için olan kağıt ve karton 
dünya imalatı iae 16 milyon ton 
olarak tesblt edilmişti. 

Geçen 1933 ıenesinln ilk altı 
aymdaki istihsalat miktarı 1928 
yılı neticelerinin yalnız yilzde 
doksanına müsavi olduğu göz 
6nllnde tutuluraa bu aeneki fatih· 
aallbn ı•çen aeneden yUzde on 
daha fazla olduğu yani 800,000 
arttığı görUIUr. Bu ziyadelik her 
nevi kart.on ve kiğıtlar üzerinde 
vardır. Yalnız gazete kiğıtlarının 
imalib bilakis bir yıl evveline 
kıy&1la daha .aı olmuıtur. 

* SUveYf kanalının l 934 seneıl 
SiJ •gı ilk altı ayı lçlnd~ 

v ki faaliyetini göı· 
kanalında teren Jstatiıtik 
/aall••t neşrolunmuıtur. Bu 

rakamlara nazaran bu kanaldaki 
faaliyet bir yıl evvelki ayni ayla· 
ra kıyaıla hem ieml itibarile 
(+ 6,5%) hem de hamule ltlba· 
rlle (+7,2%) artmıtbr. 

Artış bilhaaıa cenup • ıimal 
lıtlkametinde olmuıtur. Yani A.
yanın Avrupaya olan ihracatı 
çoğalmııtır. Hindi Çini pirinçleri, 
madenleri ve bilhassa kauçuk 
( + 49,3%) maddelerinin ihracatı 
bu mtıddet zarfında ziyadeleı· 
mittir. 

Suv.,yş kanabnın bu vaziyeti 
dtınya buhranın yavaşladıtına 
itlzel bir delildir. Bu ihracat 
f azlalıtının A.yaya sokacatı para 
ile Avrupa 1anayline yeni mah
reçler açılmuı beklenilmektedir. 

* Vrol mıntakaaında Çelyabinak 
Sot1g•t Ru- civarında yeni bir 

d 1 albn madeni bu-•• a ••n l t ş· dl 
61 it unmut ur. ım • 

r • ın ye kadar buradan 
matl•nl 70 ton maden çı· 

karılmııtır. Şimdi bunları Ye ileri· 
de çıkarılacaklan taıfiye etmek 
llzere burada teıiut yapalmak· 
tadır. .. 

1934 • 1935 meY1iml 30 Ha· 
A•nstral•a ziranda baflamı.

hr. Bu taribt en 
ıB11l•rl ltibarea iç ay 

içinde yapılan itler baklanda 
Awıturulya Jtlıı tellilları blrlltl 
tarafından rakamlar nepedllmif
tlr. Bu netriyata gire bu ıeae 

Kamaştırmıyan bir ziya ile 
mftşterlyl celbetmek lazımdır. 
Matazalardan olduğu a-lbi vitrinlerden de çıplak, kamaıtırıcı 

llmbalan uzaklaıtırmak llzımdır. 

Hülasa olarak 
iYi DAC'.iITILMIŞ VE TAMAMEN 
MÜNTEŞİR BlR ZlY A V ASiT ASiLE VE 
iYİ OPALiN CAMDAN DIFFÜZÖRLER 

VEYA ( İNDIRECT ) TENVİRLE 
LA TIF BiR ZIY ADAR MUHiT 
MEYDANA GETiRMEK LAZIMDIR. 

S A T i- E 
fyi tenviri VERESİYE olarak yapar. 

&ıhisarlar U. Müdürlüğünden: 
135 çeki kuru meşe odunu l 3/ l 1 /934 tarihine mllsadif Salı 

iilnll saat 15 te pazarlıkla ıatm alınacaktır. 
Talfplerin %7,5 muvakkat teminat paraalyle birlikte Clbalide 

Levazım ve Mübayaat Şubesine müracaatları. (7 443) 

• * 
Muhtelif eb'atta 1150· 60,, ton çivi 1abn alınacaktır. Taliplerin 

numune ve ıartnameyl ırardtlkten 11onra pazarbja iftira.k etmek 
üzere "19/11/934,, Pazartesi gUntl ıaat .. 14,, te yüzde "7,5,, tem 
natlarile beraber Ciba!lde Levazım ve Mubayaa Şub•ılne mtır .. 
caatlan. "7627" 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya Piyangosu 
Çekiı tarihi 14 Klnunuevvel 1934 bir bilet 1 Lira 

iKRAMiYE KIYMETI Z 3 O O O LIRADIR. 
ı adet 3000 liralık 10 adet 100 liralık 
ı " 

2000 " 20 " 50 " ı " 
1000 " 50 " 

20 
" 2 " 

750 
" 

100 
" 

10 
" 2 " 

500 " 
1000 

" 5 
" 4 " 

200 " 4700 " 1 " Biletler her yerde satllmaktadtr. 
(5644) 

1 lstanbul Beledlyesl llAnları 1 
Tebbirhaneler için lilıumu olan ecza pazarlıkla satın alınacaktır. 

Talipler ıeraiti anlamak Uz~re berglln levazım mUdllrlüğUne, pazar
lık için de 193 lira 87 kuruıluk teminat makbuz veya mektubu 
ile 15/ ı l /934 Perıembe illnll 1aat l 5 de Daimi EncUmene mOra· 
caatlan. (7647) 

.. * 
Galatada Topçular caddeainde 2/2 No h dOkkln paurhlda kir .. 

ya Yerilecektir. Talip olanlar ıeraltf anlamak üzere bera-Gn Lev .. 
zım mOdtlrllltüne, pazarlık için de 199 lira 80 kuruıluk teminat 
makbuz veya mektubu ile 15111/934 Perıembe a-Gnll uat IS de 
Daimi Encllmene mtıracaatları. (7 646) . .. 

Ha1Yan baıtaneıine ltızumu olan ecza Ye allt pazarlıkla alma
cakbr. Talip olanlar ıeralti anlamak Ozere bergUo LeYazım mlldllr
ltlitıne, paıarlık için de 88 buçuk liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile 15/11/934 Perıembe a-GnO aaat 15 de Daimi Encllmene 
mllracaatları. (7643) 

ytln ftlerlndeld faaliyet ıeçen 
yıldan azdır. Bu Aç ay içinde 
Avuaturalyada ıatılan ylln mlktan 
bir yıl enelin 359.086 balye1lne 
mukabil 160.004 balyedir; yani 
yarıdan fazla olarak 199.082 
balye nok1andır. 

Bu milddet zarfında muhtelif 

memleketlere yapılen aevkiyat ta 
1933 Hneıinde 1.035.831 balye 
olduğu halde bu ıene içindeki 
ihracat yalnız 957. 777 balyedir. 
Ve bu halin neticesinde ıitoklar 
bir yıl evveline kıyasla 125.506 
bal ye f azlalaımış ve 793.448 
balyeyi bulmuıtur. 



ünkü 
Tıiyyııre piyangos11nun on ıekizinol 

tertibinin birinci keşidesi dün yapıldı 
ve bir günde bitirildı. Diin ikinci bas
kımızda kazanan numaralan pek az bir 
•ksik ile bildirmiştik. Bugün burada 
kar.anan nucnaralann hepsini bula• 
oakaınız: 

20000 Lira 
Kazanan 

o • ra 
azanan 

5 
4000 · tira 

14298 
12140 
22807 

Kazanan 

19073 
3000. lira 
Kazanan 

23905 
2000 lira 
Kazananlar 

6 
6687 
oo lira 

Kazananlar 

6754 
20213 
17610 
15593 
500 Lira 

Kazananlar 
23097 
12619 
24045 
11729 

15972 
14377 
22222 

16845 
1915 

18530 
6602 

16790 
21965 

3874 6322 
14159 22005 

2481 
7718 

2783 
18070 
12365 

12303 
1486 202i4 

13135 

150 Lira 
Kazananlar 

694 
15143 
13555 
9960 

14771 
21918 
11470 
4844 

22377 
13403 

11297 
12132 

19191 
1341 
15803 
19694 
23050 
24782 
15376 
21250 
21078 
5569 

1 J457 
6255 

19257 
17808 

1554 
14520 

7044 
84 

8326 
8074 

18994 
7319 

23765 
6911 

24049 

5096 
12791 
20164 
10364 
3460 

20560 
2427 
8441 
3863 

22026 
22898 
9558 

Keş.dede Çekilen Numaraların Tam · ........... :·~···· ....................... ,..................... 3 O L . 
100 Ltra oz Türkçeyıe lr8 

Kazananlar Deneme Kazananlar 
15307 
21678 
3207 
3232 

24201 
1394: 
10304 
23535 
18680 
10701 
13448 
2554 

16994 
12388 

3410 
7671 
1440 

16588 
10035 
14022 
23614 
7358 

22847 

23860 
2236~ 
7684 

16273 
19117 

1128 
24559 
3390 

22691 
23767 
14375 
l6244 
E0632 
24278 

3005 
152 

22961 
4965 

19262 
71 

9166 
3879 
5113 

17804 
24596 
3845 

11570 
24858 
16170 
4110 
9909 
76'30 

17732 
22063 
683~ 

2105(; 
14794 

15546 
3585 
6750 
5148 

23743 
6493 
8151 
4010 
1238 

6098 
9460 

12561 
16848 
22817 
11576 
4910 

13776 
22829 
11349 
6243 
3526 

488 
3417 

4847 
24456 
9639 

23257 
20916 
4552 

19350 
24143 
11204 

20,000 Liralık Mü
kafat Kazananlar 

En son çekilen 20 bin liralık 

mükafat şu (40) num2ra arıuıında 

beşer yüz lira olarak taksim 
edildi: 

1059 
3561 

6386 
7769 

11478 

14668 
18849 
20135 
21291 
22114 

2127 
4962 
7280 
7936 

11840 

16596 
18931 
20428 

3278 
5786 
7487 

10314 
12283 

18035 
19398 . 
21071 

21942 21991 
22138 23620 

Amortiler 

3407 
5797 
7727 

10987 
12899 

18682 
19801 
21212 
22083 
24105 

SonlarınJa (14) (60) numa· 
ralar bulunan bilet sahipleri ikiıer 
lira amorti aJacaklardır. 

Büyük ikramiyeyi 
Kazananlar 

Dl\nkü keıidede 20 bin 
lira kazanan 17727 numa
rala biletin onda bir parçau Be
bekte muallim iffet hanımda, di· 
ğer onda bir parçaaı da Silivride 
bakkal Mehmet efendidedir. ilcisi 
de ikişer bin lira almıştır. Bu bilet:n 
1/5 lik bir parçası He ayrıca dört 

parçası lıtanbulda birer parçası 

lzmir ve Ankarada satıimış diğer
ikı parçası sat.Imamı?tır. 

' 
Soa Posta 

iLAN FiATLARI -

I - Ctnete11lJ1 e.a. gaz••ilıs 
6ir şütanan iki Hltt'ı bil' 
(.antim) tagılır. 

2- Sagjasıne göre bir untl• 
min ilan /iafı ıunlardır: 

-,ayfa sayfa sayfa Hyfa l>iğer Son 1 
ı 2 3 · S yerler sayfa1 

4öö" 250 200 100 eo ao 1 
Krş. Krş. l{rş. Krş. Krş. Krş. 

3-;Bir ,antimde vas4ti 
(8) lcellme oardır. 

4- Jnee r1• kalın 11azılar 
tutacakları yer• ıör• 
1411timle 6lçiiliil'. 

• 

Durmamız 
Gerek Değil 

1 

On bir Cümurluk (1) yıhnda her
giln biraz daha ileri gittik, eskiye 
ili9ikli (2) lSz varlığımıza uysrun gel· 
meyen her nelineyi birer b:rer ilzeri
miıtden attık. Büyük Önderimiz (3) 
Ulu Gazi, bize ilerleme yollarını gös
terdi. Onun gösterdiği yoUan yürü• 
clük.. Yolumuz aydınl:ktı; yolun biti
minde hep ışığa, hep iyiliğe ulaştık! 

Yat lllerin (4) boyunduruğundan 
bizi o kurtardı. Yat dil erin boyun
duruğundan o kurtanyor. Yat k8ğ (5) 
ferden kendim:zi kurt. rıp, u'usal (6) bir 
köğ elde etmemizi bize o slSyledl. 
Onun sözünü tutalım nrtık dop (7) 
köğilnil kendi köğilnilz gibi benlm•e
mekten vazgeçip di1imize, bugünkü 
auysal (8) benliğimize uygun bir köğ 
elde edelim. 

Bu İflff uğraş nlara bir yOkilm (9) 
dOşüyor. Çarç buk ileri, bugilne uy
gun Hhküler çık rmalıdırlar. Nite (10) 
biz ya~ cılar dil İfinde üzerimize dtl
teni bc.şarm::ya uğratıyorsak onlar da 
ellerıoden gc eni yapmak için biribir· 
lerile yarış ederce.aine ç lıımahdırlar. 

S~ylenecek •Öz yok, yapılacak İf 
nr. itten anlıyanlar haydi ileri. 

lsmet Hulusi 
1 - Cü.murluk • Cümhuriyet 
2 - İliş kli - ait 
3 - Önder - lider 
4 - h - hükümet 
S - Köğ - musiki mekamı 
6 - U!usal - milli 
7 - Doğu - fıırk 
8 - Soysal - içtimai 
9 - Yüküm - vazife 

lO - Nite - na.ıl 

Öz 

GugUnkU Bilmeca 
Bo• dört köıeleri aıatıda yasılı 

manalı:ra gelen öz Tilrkçe kelimelerl6 
doldurunuz. Bu aayede hem vakit 
1reçirmiş, hem de ~z T\lrkçe keliıne
lori ö§nnmit oluraunuz ! 

Soldan ı ğ.ı: 

t - Allah 
2 _ Benir- Tabibi mGvelllt 
3 _ Bir meyva • emare 
4 - Meşrubat 
5 - Dert 
6 - Tö pil 
7 - Cüase • sonuna M. harfi i•· 

lince rutubet 
Yukımdan aş ğı: 

1 - Şafak - akran 
2- Cd 
3 - Battan iki harf ekalHnce MQf. 

ret mahatap şahai :ıamir 
4 - B.r no : ıt - Zaman 
5 - Hoı·ozun b:;91ndaki kırmızı 

9ey - geni91lk 
6 - Ezı'miş şey 
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,.. Clldive ve ZUhrevlye 
Bu~tıılıkl Lrt mıııeııa sısı 

Dr. Ç i P R UT 
TIP~ ogııı ı\,, ı ttlıme~çıt Huraa PazArı 

iıı :- ılı ıd A lus Iiıuı 1'd. 43353 
., =r • (4:144) 

395 
11114 
6693 

22340 
16288 
ı098 

19605 
2634 
4402 
3319 

14868 
17507 
17008 
4311 

21573 
15488 
20042 
2168 
9869 

17094 
17361 
2',~57 
5613 
8764 

17079 
11439 
14865 
7075 
1619 

23282 
13681 
4703 

13881 
20286 
11369 
6862 

16313 
29209 
6029 

11627 
21695 
3944 
4549 

J3751 
6060 
8374 
1800 
6989 
8676 

12126 
(j l 71 

13159 
873 

22228 
9147 
3474 
4158 
1633 

20829 
22808 

1014 
17~28 
20793 
15031 
18987 
3441 
3918 
6927 

24164 
190 

4551 
10637 
18520 
4816 
3269 
2511 
6094 

17641 
10182 
t2655 
12853 
17612 
24209 
10503 
5206 

22618 
2660 

22072 
4249 

13259 
20714 
12480 
7342 

16502 
9634 
4478 

13044 
125tl5 

5076 
24276 
14193 
18629 
17862 

688 
21716 
5450 
67R6 

12589 
13467 
18327 
16060 
6533 
6206 
304ı 

10996 
4386 

13370 
15766 
6451 

16928 
5493 

10802 
8544 

24158 
6831 

17448 
9063 

2:!027 
15013 
20010 

1710 
16746 
15655 
196s5 
53i!8 

18802 
6550 
9605 
2435 
5746 

12827 
5036 

14034 
22144 
10685 
18587 
11211 
21125 

1t14 
22143 
21466 
18792 
17300 
22604 

942 
·7940 
ı 1608 
1908 

13620 
22307 
5464 
5865 

19164 
12629 
17028 
13209 
2755 

21194 
7461 

698 
17754 
19193 

4761 
7258 

11633 
17653 
3376 

12270 
16423 
15458 

362 
11228 
19078 
9794 
1433 

13416 
5659 

14519 
15331 
9312 

13167 
21656 
24859 
24828 

512 
20193 

2021 
4349 

789 
9516 
1714 
6558 
3235 
1676 

11555 
12701 
6892 

10504 
10570 
'2,671 

5710 
8265 

14302 
6082 
4117 

16884 
10888 
15942 
12756 
16999 

9456 
9500 

11656 
19729 

355 
11012 

3711 
7584 
4623 

23215 
3479 

23868 
24864 

1437 
13157 
9041 

19767 
4087 

14615 
1692 

12797 
7622 

I0915 
12011 
21379 
15059 
59ll 
5951 

16027 
3868 

17609 
17947 
19275 
z2439 
2560 

13676 
2644 

13107 
13380 
22761 
18734 

4747 
16025 
3008 
1256 
7261 
12ıı 1 
18297 
21476 
1440g 
18956 
23835 
13572 
12786 
12615 
7377 
16344 
1918 

22039 
18853 
11797 
17122 

660 
23031 
10313 
21092 
12372 
4583 
4067 
6J52 

18723 
15881 
3797 

24642 

3119 
6993 

24041 
20090 
18099 
9766 

24439 
20073 
9964 

23040 
19335 
12598 
12143 
6576 

10341 
17167 
2166 
9587 
5660 
9075 

10 
9050 

16311 
20374 
13531 
2369 

11511 
22016 

139 
11561 
20431 
24798 
18059 
21676 
15733 
23942 
3434 

16565 
10052 
12306 
6325 

20537 
8287 

16944 
10214 
6244 
6915 

18231 
8347 

2401 ı 
11092 
24771 
17162 
7119 

454 
19243 
8803 
1832 
9038 

22664 
2851 
7861 
18~64 
4653 

22982 
32647 

7497 
11252 
17880 
7379 

378 
24577 

5216 
16048 
2298 
L343 

20308 
23364 
6172 

18Çli4 
12094 
6756 

24694 
17744 
15511 

346 
~1507 
16676 
21587 
6643 
5461 

20794 
14389 
1:.l433 
2408 

228'15 
72H7 

20288 

Listesi 
50 Lira 

8718 
14037 
8986 

21364 
16144 
19023 
3959 

13575 
12114 
15874 
17677 
12681 
1239 

19750 
14441 
13874 
13315 
3574 

24956 
17231 
15055 
6820 

20442 
8983 

23657 
11842 

4541 
10698 
17431 
13763 
7687 

21206 

14596 
10252 
15599 
12067 

6 5 
5916 

22155 
4122 
6703 

24889 
9395 

J0566 
22648 
13783 
19763 
1925 
6790 
1938 
22897 
22626 
16826 
11709 

1111 
260 

16517 
6213 
8759 
706 

7761 
8010 

12775 
11379 
13158 

911 

Kazananlar 
1423 
1741 

11998 
22534 
5501 
1439 

10346 
184 

11956 
16045 
13974 
23846 
21001 
12414 
20933 
10546 
22857 
14145 
3017 

17421 
24877 

993 
8655 
3646 
3499 
4723 

11608 
20044 
8971 
5538 
4001 

7333 

20197 
16412 
11506 
12ı3 
3307 

13363 

12983 
23114 
8234 
1693 

23746 
1854 

10973 
9678 

21969 
17603 
18172 
12237 
14338 
10413 
23656 
2696 
8848 
9486 
1004 
4605 
4752 

24303 
2ı335 

6976 
20929 
24235 
22796 

1991 
21769 
18145 
17230 
6522 
9305 

19145 
15052 
8070 

14116 
22148 
2303 
2381 

10360 
19508 
13369 
1093 
8690 

730 
13386 

1837 
4105 

18828 
20723 
14728 
16229 
15295 
21589 
14230 

2868 
790 

4571 
19059 

9663 
22684 
22280 
9469 

12748 

8916 
14419 
16561 

2444 
6276 

17219 
5249 

16844 
20467 
5625 
4938 

16064 
14768 
10792 

541 
12360 
14200 
5175 

11647 
23688 
21524 
7180 

13107 
8581 

22942 
13415 

22224 
14238 
6392 

11031 
21006 
21180 

919 
17919 
16227 
5373 
8109 
5131 

16814 
10605 
2705 

22320 
3141 

15657 
71970 
8845 
7085 

12587 
6414 
9442 
5478 

24815 
16876 

725 
17590 
16349 
4742 
1659 
9806 

15053 
2143 

14354 
5374 
1555 

5116 
5922 

22283 

9684 
18563 
18667 
24637 
9854 

21458 
2420 

5007 
20244 
3554 
5477 
5832 
6742 

17536 
8076 

16402 
700 

19324 
20161 
16504 
6083 
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eon sınıf lj&hadetnamemi kaybettim ye· 
nısını alncıığııudan eskisinin hükmü 
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19423 
g47 

16719 
795 

2231 
19334 
20298 
13051 
15271 
18t35 

5.48 
1 10J94 

8955 
16379 
6466 

15188 
17542 
12369 
21359 
4889 

18681 
7690 

24078 
l45b3 

1759 
14593 

1296 
10383 
10492 
4384 
9686 
19136 
4559 
;~42 

9893 
1881 

8261 
24009 
14168 
11722 
10072 
3230 
8632 

15709 
17666 
19984 
13245 
10293 



• 
• Milyonlarca ınsan 

p K R 
P L A Y tıraş bıçaklarım tercih ediyorsa 
elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 

1935 modeli yeni TELEFUNKEN sayeıinde berrak vt. 

plirllzıUz olarak ayağmıza kadar gelecektir. Kısa, orta ve 
uzun dalgalı neıriyatı bu harikulade makine kadar hiçbir 
marka temin edememiştir. 

Saçlarınız dökülüyor mu ? 
Hemen döktllme1ine mani olunuz., 

KANZUK ECZANESi 
miıstahzaratmdan (KOMOGENE) saçlarm f 
dökülmesine ve ltepeklenmesine mani 
olur. ( KOMOGENE) saçlarm köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. LAtif kokulu 
bir saç losyonudur. 

Eczanelerde ve ıtriyat 
mağazalarında arayınız .. 

6kılrealere: 

. 
J 

KANZUK ECZANESi müstahzaratından : 
Pelesenkli KANZUK KATRAN 

A 

HULASASL .. Daima bunu kullanınız. 

~ Hil&liahmer 
Merkezi Umumisinden: 

. Eskiıehir Merk.ez ambarında : Muhtelif somun anahtarları, 
demir çekiç, ve tornaYldalan, bidonlar, zımpara kiğıdı vesaire 
13 T eırinisanl 934 tarihinde Htılacatından taliplerin mllracaatla,!.

( 4595)~ ... 

HER YERDE 

Hammafendiler 1 
aıaas pudrasını bir 
1'!ere tecrUbe edf nız. 
Batka hiçbir pudra 

kullanmazsrnız. 

,, , 

GlJZElllK 
PlJDllASI 

., -· 

Pardeıüler, koıtüınler, paltolar ve muıanıbalar bulacakıınız .•• Fakat 
Galata'da Karaköyde klln me,hur 

• 

BÜYÜK ELBiSE FABRiKASI 
Her tUrlU rekabetin fevkinde fiyatlarla daha iyiJerlnl takdim edecektir • 

. 
Mandelberg • Burberry En mükemmel yerH ve En ıoa moda gayet Uzun müddet dayanır 
kumaşlarından imal Avrupa kumaılanndan şık, lmaliyeal itinalı kat'iyyen eskimez 

edllmiı mamul &'&yet ıık bi- ve teminatla hazır Ye her renkte ve 
empermeablize çlmlerdo ıpor ve şehir ısmarlama teminatlı ıık 

Pardesülerini Paltoları Elbiseler Muşambalar 
Kadın ve Çocuklara Mahsus Manto ve Muşambaların 

Mütenevvi ve çok müntahap çefitleri vardır. 

Tediyatta teshllAt 

ikinci teırln 12 

eutun dünyada fevkalade rağbet kazanmış olan 

• 
1 

Pilleri ve 

Cep fen erleri _...,,,,.~ 

Gayet pratik, iıtimall kolay, teminatla ve ıon 
derece f•tlfadelidirler. Bllha111a karanhkta ıa• 
rantı 100 metre meaafedekl 6nllnUzll aydınlata• 
rak yolunuza kemali huzurla devam edeblllrılniı. 

Pillerin muhtelif boyları ve fenerlerin muh
telif cinılerl vardır. 

BOURLA BİRADERLER 
VE ŞÜREKASI 

ISTANBUL • ANKARA 
IZMİR 

VESiKAve BONO 
Mllbadil bonoıu ve yurtluk oaakhk 
veaikaaı, tahviller, mubata vHair 
vesikaları alır ıatar. Satmak iıteml· 
yenlere emllk ve arHİ alır, hlkd· 
met borçlarını kapatlJ'. Balıkpaaarı, 
Maluudlye Haa No. ıl5 
Ulurlu Zade Dervlt T. 23397 

~------!la (4679) • 
Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Top9ular oaddeai No. 38 

;.. ~ • • ;.. ~j' ~ •• ~·::C.·: ~· . • ~ < - ı . ' 

Annenin 
Kızına En 
Kıymetll Nasihati ı 

-

''Dişleri, sabah, akşam 
fırçalamak, 

BADTOLIN 
ile t1rçalamak llzımd1rl., 

BGyGk sayretler, derin .,.. uzun ilmi tetkikat netleeıl vGoude ı•tlrlleıı 

RADYOLIN lc'dınlann eYVell aıh~atlorlne, ıonH da ,Oaelllklerlııt 
hizmet eder. Belllbaıll llr.l ha11a.ı vardır. Atııdakl mikroplara 

8ldGr0r1 lekeleri Ye kirleri tıkartarak dlılerl temlllerı Sılıılal fayd• 
Dlfer 1rllze görOnaae1en terakGmatı aillp ıOpGre.rek elitleri parlatan 
Bedii fa1da. Ve en mOhlmi, bu bDyllk ltlerl görQrlcen birçok aert 

macusalar ılbi cllılerla mlnalarını 811elemedlkten baıka dit etlerlaS 
de kuvvetlendirir. Kuvvetlendirir • 

• 

in biiytık 1ergllerde 18 ·diploma, 48 madalya kazaomıtbr. 

Zafiyeti umumiye, fştihaııdık ve kuvvetıiz .. llJı halaboda büvilJc 
faide Ye tesiri görülen: 

F 'O S FA TL 1 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıhre 

Sahili : Ali Ekrem Neşriyat müdürü : Tahir 
Son Posta Matbaası 


