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ınız ası 

ış, Ha Bre i rl·y 
~~~~~~~~~~-

ransız ar, Orduy 6 · ı yar v r 
Çünkü Alman Ordu u 5,5 

Almangaga karıı hazırlanan Fransız ortlusunan modern al/ahları 

Parls, 20 (A.A.) - Ordu Ba· lahlmaktadır. Rapora göre buglln 
anlığının bu yıl için lıtedlğl kça Almanynnın ilah ltmdı bulundur-
eçen yıl aldığı akça kerte inde· duğu adamların sayısı (4EO) bin 
lr. ParlAmento ordu kl")misyonu• dir. 1935 yılında bu ( 480 ) hı 
Un raporunda beı milyar (689) kiti ( 600 ) bine çıkarılnc khr. 
llyon frank konulmuştur ki ordu Sil h alhnda bulundurulan bu 
aknnhğnun ist diğ'lnd n ( 380 ) güçlü orduya yetiştirilmiı yedek· 
llyon frank zdır. Ancak ıınır· ler de ktıtılecak o1urr.a Almanya· 
ın p kiıtirilmesl için törünün nın devıirecejl ordu sayısı 

tediği 800 milyon frank bunun 4.900.000 l bulur. 1935 te Al· 
·nde değildir. manya birkaç gUn lçil!de b ş 
Raporda Alman ordusu!lun sa· buçuk milyon kişiyi 11il h lb:ıda 

ııı ve eilAhları uzun uzadıya an• ( DeYamı 9 uncu yüzde ) 

r 
ir Günd Üç Kamyon D vrildi, 

Dört Ölü Var 

12 metrtıge guvarlana11 kam•o v• yola t•mizliıını ıoför 
[R im, k myon devrilmed n Uıt evvel nlınaıı9tır] 

D'y rıbekfr ( Hususi )- Bura· 
~n Et zİilfl gld n yol a iki, 
\terek yolund da bir kam· 
n d vrllmi9, dört yolcu, çok 

c klı bir ölümle h y t göz 
Qınmu lnrdır. Garip bir tooodUf 
eri olarak bu Uç k myonun 
~fı d aynı gündo devrilmi tir. 
-J>b2tm tahkl at sonunda ıun· 

ları öğrendim: Durndan Ela2.lıe 
giden Kilfsli A Mehmet Ef n· 
diye alt ve toför Mohm din 
idar sind ki yolcu kamyonu, 
Ergan

1
i bakır ı ad nindc jandarma 

karakolu yanındaki köprUden 
geçm k iaterk n köprUnUn yanın• 
daki yol çöl mu, ve kamyon 
olduğu gibi on iki m tred o 

t Devamı g ueou aayfa<la l 

ı 
···-································· ...................... .. 
. 41 in 

Lira çık 

ir Bank Müdiirü 
Muhak me Ediliyor 
Bandırma, 20 ( Hususi ) -

Adapazarı Bankeıınm şehrimizdeki 
ıubeılnln MUdUrü KAzım Bey, 
41 bin lira ihtiltis etmek ıuçile 
Ağır C ıa M hkem ine \•eril· 
miıtl. Y npılnn duruşmnda suçlu 
Klzım Bey, altında Z ybek zade 
Must fa, ek rci HUsnU v bnk· 
k 1 Sezni B ylerin İmlaları bu
lunan bir sen t v rdi. Mahkeme 
bunlnrı ıahlt olarak dinledi, Uç 
de senetteki imzaların lc:endilerlne 
alt olmadıtını ve bankadan hiç 
parıı almadıklorını öylediler. 
Durı.:şma, mUdafa için bnşkn bir 

Une bırakıldı. - ~ 

oy 
es el 

dı 
• 
l 

935 senesinin birinci gllnUn• 
den itibaren her TUrkUn bir soy 
adı takınmıyn ba laması mecbu· 
rtdlr. 217 /934 tarihinde neşredi· 
len ıoy adı konunu etrafında 

yapılan bazı neşriyat doğru de· 
ğildir. Hnkikt v zlyet şudur: 

Kanun neırl tarihinden itiba
ren iki sene içinde her TUrkUn 
bir soy odı alma&ını mecburi 
kılmaktadır. Herkes 1935 senesi 
Kanunus nlsinln birinci gUnUn
den itlb ren nUfus kUtU lerine 
bir buçuk sene içinde soy adlarını 
teıçll ettirecekl rdir. Bu müddet 

içinde teısçil ettlrmiyenlerden (5) lira· 
dan (15) liraya hadnr para cezası 
alınacaktır. RUtbe, memuriyet, 
aıiret veya yabancı ark ve millet 
iılmlerile umumi edebe uyaun 
cima yan ve yahut iğrenç Ye iÜ• 
lUnç ol n soy adları kullanılmaya• 
caktar. Böyle adlananlarla tarihte 
Un nlmıı olanlara ynlan yere nis· 
bet iddia edici isim ıılanlar hak· 
kmda mUddelumumiler harekete 
geçecek ve adlarının düzeltilme· 
ılnl i tey c<ıklerdlr. Kanun, ka
nunla ~nyl"l erlilen unvanları mnh· 
fuz tutmaktadır. 

( lll..ıvamı 9 unetı aayfad ) 

······························································ 

Öz Türkçe 
Öz Türkçe baı yaılmız, bao yasımtzın 

yeri olan a üncü • yfadadır 
,;. 

1 
Öı TUrk9e il• yızılmııtır. B tinoi 

aayfayı ı~ın·• 

Öz Türkçe bilmecemiz de 11 inol 

ııayfamızdadır 

• 
ız. 

Rumen Kıratının Geçirdiği Kaza 

ıral Karol'uıl Otomob·li 
or Kurtuldu 

A dise in, Suikast Fikrile Vuk a 
G tirildiği De Söyleniyor 

Pnriıten 20 tarihile yar.ılıyor -

Jurnal gazetesi Londradan lıp 

bastığı bir tel yazısında Romanya 

kıralı Karolun BUkreıte bir oto
mobil kazası geçirdiğini kaydedl· 

yor. Kaza, BUkreıin Kalea Vik· 
toryo ismi verllen bllyllk cadde· 

ıılnde vukua gelmiıtir. Kıralı 

hamil otomobil bu caddeden ge

ç rken kazny ebep olan diğer 

otomobil h r tUrlU seyrilsefer ni· 
zam ve. kaidelerini çiğneyerek kı

ralm otomobilinin tiz rin ahim k 

ister gibi gelip çarpmıştır. Bu 
arabanın sUratı okadar fnzla idi 

ki kozaya ıahit olan kimseler, 

bunun bir suik t manevrası ol• 

du u znhabma kapılmışlardır. 

K zaya sebep olan oför, zabıt • 
mn mUdahnlesi sayesinde halkın 

1 n en kurlulabilmlştlr. Kırahn 

§OförUniln mehar tidir ki Karolun 

hayatını kurtarmıştır. 
Bir auikaat kazoıı geçirip geçirme
diği lıe•iiz anlaıılamıga• lcıral Karol 

mvay irketi Devlet Şura ında .. 

Ü Ü Vek·li Mahmut Esat B. Cevap Verdi 
Tramvay şirketinin Nafıa VekAletl ile arasında çıkan aörüş farkı 

doloyısile Devlet Şftrasına müracaat ederek bir llyıha verdiğini yaz· 
mı tık, Nnfıa b kanlığı namına bu Hiyıhaya geçen gUn c vap verilmitir. 
Şimdi c vnp sıra ı tramvay tirkeUndedir. Buna d vek lıt tar fından 
1 uknbele edilmesini mUteakıp iki taraf nraaı:ıda lAyiha t tisi bitmiş 
olacak v D vlet Şurası 8nUnde çık muhak m• baılıyacaktır. 

Bak olar heyetinin kararı üzerine hükumet namına bu dav yı 
nbık Adliye B kam Mahmut Esat Bey mildofa edecektir. Şirketin 

vekilleri Abdllrtahman Mllnip ve Cevat Beylerdir. 
Tahmin edildiğine aöre açık muhakemenin baolama11 20 ıtınlUk 

bir meseledir. 

---

Yeni Tefrikamı~ 

Sevmediğin 
A ık 

Yaza11: Mahmut Yeıarl 

Seolleıt rom•ncımı• "M•A
m•I T•ıo.rl,, gazel•'"'~ ı,ı. 

• ptıal bir rom•ıt gazdı. Y•• 
kırula 6azt1lenbd• llil• 

1 ak 6ir alak• il• olc•
r•cak•uu .. "S•om•dl· 

lin• Aıılc,, •• ,,,,,,. ... ,.,., 
•tr •tfdı 
.. eridir. 

Pek yakında 
Son 

Poetad• 



= 

( akın 
ihracat 
Mallarının 
Tipleştirilmesi 

ihracat mallannın tanzim n 
is'ta.ndıı.rdize edılmeıi 'hazırlıkla· 
rımn halk ara ında. fuasıl ettiği 
tesiri dün 'teıbit 'ettik. Aşağıya 

kaydediyoruz: 

Ferit Bey (Unkapanı caddeıi 83) -
Geçen aene J•paoyaya gönderilen 
yumurtalarımız iade edildiği için İlk· 
baharda köy iller arasında (40) yu
murta kırk paraya inecekmiı diye 
bir ıayla çıktı. Köylfilar t vuklarını 

pazar ara dökerek (15) kuruşa ıattı
lar. Yine ayni senede Mıııra gönde
rilen elm lar çürük diye geri geldi. 
ihracat Iı'erlode f hıslardan ziyade 
memleket mesuleai mevzuubahiıtir. 

Belki bir tllccar bir Avrupabyı alda
tar k bir partide bet on bin Hra 
vurabilir. Fakat mallarımızı ve ticari 
ıerefimlzi kl>tillediA'i için bundan yurt 
lkt 1ad;yatı aararlanır. Şimdi bu yu
murtalarımızı muayene edecek bir 
heyet kurulacakmıf. Ayol zamanda 
ziraat bakanlığı da gtımrllklerde yaf 
mey·nlar n aebzeler için böyle birer 
mua) ene yeri açacakmıf. Bu tedbirleri 
beğenmemek mümkiln detildir. 

O man ça vuı (:\ uruosmaniye Halk 
apartımanı) - Avrupa panrlarında 

tatılacak yumurtaların bir tipte ve nğ
Jam olm s laı: mdır. ÇilokO iki une 
eYvel Brilkaelde toplanan yumurtacılar 
kongrui buna karar verdi. Hatti 
onlar yumurtalara milbDr bile buıl
maaını tart koydular. Biz bu kongreye 
lıtirak etmedltimlz ve yumurtaları

mızı onların lılediti tekilde çıkar
madığımız için geçen 1ene yumurta 
aatamadık. fJctı1at Hakanlıtı timdi bu 
uıullln tatbikine karar vermiıtir. Bu 
uauliln biitnn ihraç •mteamıaa teımU 
edUme1i lazımdır. 

1f. 
Tacettin Bey (Y edikule tramny 

caddeıı) - Beynelmilel pazarlarda 
mal 1atabilmek için rakiplerimizin 
gittikleri yo'dan yDrllmeye mecburu:&. 
Yumurta bizim tCltiindan ıonra gelen 
kıymetli bir ihraç maddemizdir. ff•m 
de biz yumurtayı murafaıs ve hGdal
nabit bir tekilde iıtihaal ederiz. Şu 
halde hu kıymetli maddeyi deferl 
fiatla aatabllmek için Avrupa pazar
lar nın iatedlti ıekilde ihraç etmlye 
mecburuz. Bu fimdiyi kadar ihmal 
edildiği için yumurta ıatııımıa ihraç 
bilinçomuz a çok· nokaan yer almaya 
baoladı. Perıenbe gllnU toplanacak 
olan heyetin yumurta lhracatımısı 
eski derece.ine yDkHltecetinden 
eminiz. 

DUnkU Hava Vaziyati 
Rasathanenin verdiği maluma• 

ta göre dün rüzglr lodoı ile ba
tıdan mUtehavvU olarak eamiı, 
ıaat 15 e kadar yağan yağmurun 
miktarı 1,02 milmetroyu bulmuı· 
tur. Hararet dereceıi hamt l 6 
asgari 13,5 i glSıtermfttir. 

SON POSTA lkinci teşrin 2 t 

A i 1 Tarihi 

•• 
Omüş 

•• 
Oküzün Derisi Y 

•• 
u-

Başvekil Şeh imi 
den Geçerken .. 
"Öğrendiğimize gfüe, B ıvekil 

met Paşıt Edirne kurtuluı bayra 
merala.inde hazır bulunmak 

zünden Cinaye Çı D 
..tehr" ~en Tır kya :a ~çerken, gi 
'lftya Clön'lşte, F n :k fn;uı 

ıt'.ile• ilkmekte!bia ldlfut r~Slltini 
yepacaktır. Bu mektep ı mdıye 'ka 
memleketimizde yapılan ilkmekt 
binalarının en nıükemmel mod• 
olanıdır. 

Evvelki gOn Şiılide Hüriyet tepesinde bir hldiae 
olmut. bJr kaçakçı .zorbalıkla it becermek iıterken 
yakalanmııtır. 

olan meıbur et kaçakçılarından Sudi adlı biri 
Çoğana, yUzdUğU öküzün derısinl götUrmek üzere 
iken meydana çıkarak: Parla Üniversitesi Rektör 

HAdfse ıöyle olmuıtur: Paris Üniveraiteıl rektörü pro 

HUrriyet tepesi cıvarında oturan Ispiro adlı 
" - Bana bak •. benim başımı belaya ıokmadan 

deriyi oracıkta bırak ve ıuracıkta namusunla git!,, 
deye bağırmıtbr. Çoğana derinin kendisine mal 
ıahibl tarafından verildiğini aöylemiı ise de Sudi 
derhal kocaman bıçağını çekerek: 

ıör Şarletti bugün ıehrimizd 
Romany ya gidecektir. Profesör 

birinin bir öküzii birkaç gUn evvel hastalanmıı, 
tiln Balkanlıırı dolaıtıktan so 
tekrar memleketimize gelerek Aok 
rayı ziyaret edecektir. 

baytarın verdiği ilaca rağmen eyileıemiyerek öl· 
mUıtUr. Bu cıvarda oturan Çoğono adında fakir bir 
adam Ispiroya müracaatla ölen öküzün derisinin 
kendisine verilmoıinl rica etmiş, lspiro da deriyi bu 
adamcağıza vermiıtir. Çoğono da birkaç kuruı 
kazanmak için aaatlerce uğraşarak öküzün deriılni 
yUzmüştur. BUtlln bu fıleri uzaktan seyretmekte 

., - Eğer daha kafa tutacak olursan canını ha,, 
deyerek Çoğana'nın Uzerine hllcum etmiş, fakat bir 
şey yapamadan, o ınrada oradan geçmekte olan 
jandarmalar tarafından elindeki bıçağile beraber 
yakalanmıştır. 

Afyon Fabrikası 
Ankarnda kurulacak afyon fab 

kuı için, ıehrimizde evveice ka 
blmıt olan afyon fabrikalarının ma 
nelerindea iıtifade imklbları 
nlmaktadır. 

Musiki İşleri 
Eıki Alaturkacılar Yakın
da Derse Baı!ıyacaklar 

Yeni musiki değiıiml dolay11ile 
muıiki sanatkarları cemiyetinin 
kurslar açarak Garp musikisi 
deraleri vermeğe baılayacağım 
yazmııtık. 

Dun, cemiyetin umumt katibi 
Recep Bey kendisile görUşen bir 
muharririmize buhusmita şu i:ıaha· 
tı verm·şrr: . 

" - AJaturka musiki mllnte
ılpleri, yeni ıazlar edinerek aça-
cağımız kurslarda çahıacaklardır. 
Cemiyetimiz azaları, timdiyekadar 
alaturka bilenlerdi. Gerek san'at
kirlara, gerek hariçten isteyen
lere evvela garp muai.klai nazari
yatını öğreteceğiz. Bunun için de, 

garp tekniğine Yakıf san'atkarlar 
tarafmdan dersler verilecektir. 
Bu derslere devam edenlerin, yeni 
öğrenecekleri tekn"lde milli nağ
meleri birleştirerek yeni eserler 
vücuda fetirm~lerinl temine çalı· 
ıacağız. Kuralar ay başında açıla· 
caktır.,, 

5 Randevu 
Evi Kapatıldı 

Son bir hafta zarfında ahllk 
zabıtası tarafından şehrin muhte
lif yerlerinde 5 gizli randevu evi 
kapahlmııtır. Bu evlerde yaka· 
lanan kadınların bir kısmı hasta• 
lıklı çıktığından hastaneye gön· 
derllmişler, evleri fıletenler de 
mahkemeye verilmişlerdir. 

Bakırköya Su 
Bakırköy mıntakasının su me

ıelesi ilkbahara kadar halledilmit 
olacak, iJkbaharda Bakırköye su 
verilecektir. Şimdillk metresinden 
22,5 kuruş alınacak, mUıterl ço• 
ğalınca bu ücret indirilecektir. 

Yumurta 
ihracatı 
Yarından İtibaren Kontrol 

işine Başlanacak 
Yumurta ihraç nizamnamesi 

yarından itibaren tatblk edilmeye 
baılanılacak, dış ölkelere gönde· 
rilecek yumurtalar sıkı bir kont· 
rcldan geçirilecektir. 

Seçilen yumurta kontrol k~ 
misyonu, dııarıya gönderilecek 
malların gtszden geçirilmesi için 
yapılacak iatekleri en çok 
( 24 ) aaat içerisinde yerine 
fetirecek, eldeki oizamnaır..:eye 
uygun olup olmadıklarım araıta· 
racaktır. Bundan böyle memle
ketten çıkacak yumurtaların çe
titlerine uyar biçimde sandıklan· 
ması, irilik'crine bakarak ayrıl
ması ıart kofulmuştur. Bu yUz· 
den, yumurıa ihracatçıları, yaban
cı tilkelere gönderecekleri yumur
talar için bu buyruğa göre ba
zırlanmıya baılamışlardır. 

Öğrendiğimize göre, çıkarılan 
nizamnamede, yumurtaların yal-
nız iki çetide ayrılmaıı, yumurta
ciları düşllndUrmüıtUr. 

Taze ve konsere yumurta]ar
dan batka birde Uçllncü tUrlU 
yumurta çeildi olduğunu ve lapan· 
yanın bunlardan çok çektiğini 
Tilrk Ofise yazmışlardır. Nizam· 
nameye bu çeıitlerln de &okulma• 
sı umulmaktadır. 

Duyduğumuza göre, yumurta 
kontrol komisyonuna girecek ih
racatçının aralıklı (Münavebe) se
çilmesi yolundaki istek ökonoml 
bakanlığınca doğru görtHmemlı· 
tir. Komisyonda btıtUn çalııma 
müddetince yalnıı bir ihracatçı 
bulunacaktır. 

Dövülmüt Mü? 
Eminönü Kaymakamı 

Aleyhine Bir Dava Açıldı 
Sandıkçı Şaban efendi isminde 

bir zat dUn bir arzuhalle MUddel-

Bir Sene Hapis 
Neatele çikolata fabrikasının 9of 

Payrat, fabrika odaba11sın n y• 
yaıındaki Şarl adlı çocuğunu kamy 
nuna ezdirerek öJdOrdOğll için Asli 
Oçllncn ceza mahkemesinde muhak 
m• ediliyordu. Mahkeme dOn ıoför 
dikkahi:ı:liğini tubit ederek bir ıe 

umumiliğe mUracaat ederek Emin- hapse ve 30 lira atır para cezası 
önü kaymakamı Raif Bey tarafın· mabkQm etmiıtlr. 

dan döğü dliğUnü iddia etmiş ve EHi Ytlhk Emektara Ayll 
bir dava açmııtır. Müddeiumumi- Beğlandı 
lik davacının kağıdını Tıbbıadll Beyazıt yangın kulHinin 50 sen 
mlieıseıesine vermiştir. dir baıağalığını yapan ŞtıkrQ Ağ J! 

Yine dün dört kiti mUıterek belediye tarafından ayda (30) ıil 
bir istida ile Eminönll Nahiye ikramiye tertibinde maaı baA"lanmJ 

takarrOr etmittir• 
müdürü · tarafından dövüldUklerinj 

lhtik6r Raporu 
ileri silrerek Müddeiumumiliğe İhtikAr olup olmadıtını tetkik edı 
müracaat etmiılerdir. komisyon raporunu kazırlamııtır. RI 

1500 Lira ikramiye por, bir iki gilne kadar iktııat ve"' 
Ticaret ve Sanayi Odaaı ealrl Jetine a-6oderUectktir. 

Umumi Katibi Vehbi Beye 1500 lira Rıhtım Şirketinin HUkOm 
ikramiye verilmesi hakkında Oda Geçmesi için 
Meclisi tar fı d 1 k Rıhbm tirketi umumi heyeti, b 

a n an a ınan arar giln Franı·z tiyatrosunda feı.-kalA 
İktısat Vekiletince taadik edil- bir toplantı yapacak, ıirketin hOk 
mittir. mete devri hakkında karar ve:recekt 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Unkapanında Fatma adla bir 
kadın, komşusu Şaban Efendlnin 

öteberisini çaldığından yakalanmııtır 
lf- Beyoğlunda loitracı Mah· 

mut Efendınin yanında çalışan Ali 
çekmeceden 11 lira para çalmıı, 
HUseyln adlı biri de Karacaah• 
mette ElAzidl Hasan Efendinin 
manitacılık suretllo sekiz lirasını 
kapmıştır. 

* Sabıkalı Yaşar Köprüde 
Adalar vapur iskelesinde ötekinin 
berikinin ceplerini karıştırmakta 
iken cürmilmeşhut halinde yaka· 
lanmışhr. 

)f.. lkı giln evvel Ayvansaray-
dan kahveci Hüseyin Efendinin 
sandalını çalan Uz Ahmet ile 
Nazım yakalanmıılardır. 

Yeni Rasathane 
Üainraite bahçe.inde yeni in 

edilecek raaathaae binaaının te111 
atma merasimi bu aabah yapılacakt 

Hastalıklı 
Mahsuller 

Ziraat bakanlığı tarafınd 
Almanyadan getirilen zararlı h 
ıereler mütehao&ısı M. Kasn 
lstanbulda tetkiklerini bitirmiş 
Ankaraya dönmüştllr. Bakanl 
memleketimize giren ve taşra 
pkan yer mahıullerinl kontr 
etmek için Istanbul, Mersin, Sa 
sun, lımir gibi mühim gtlmrU 
lerde birer muayene yeri açmı 
karar vermiıtir. Hastalığı ol 
meyvalarr ve sair yer mahsull 
harice çıkarılmadan evvel bur 
larda tetkik edilecek ve ihracı 
müsaade edilecektir. 

1 
~on Po•ta'nm·Re•imli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki : 

Hasan Bey - b zım 
nun evvelki günkil &iate 
diyecek yoktu., 

... ~,s her tarafı örtmt..şken 

o, pencer&DİD ö11üoe oturmuı. 
Güle g le 

garaamı içiy<Jrdu •• 
- Senın komşu dll amma 

tuhaf Jnaanmıı Haaaa Bey, baıka 
gün yokmuı gibi pencereyi açıp 
oturmak için bu alıll pntl mD 
bulmuı?. 

Hasan Bey - A.<lamcağız ne Y 
ııın, alacaklılarına görünmemek j 

ancak böyle bir günde rahat r 
pencere önüne oturup keyif edebili)' 



' 

Her ün 
Öz TUrkçeyle Deneme 

Dil Kural 
Değişmesine 
Doğru -

Aşkun başladı. V • bitti. 
Sağun Gazinin bUtün atılıtı 

6tük akınları gibi aıar ve amaç 
bulur. 

Sünelerimizin duyduğu kavanç 
uluğdur. Üzel vo ardal uza bu 
utgun atılaıı öğecektir. 

Onun anıı verdiği her uluğ 
aşkun, her yUceltf gibi dil anarımı 
da gUçlU ve yalçın bir savaıtı. 

Bu aavaı, bizce, erlmine ermiıtir. 
ÇiinkO dil, eaki ve yat koy· 

guları, görenekleri ve çok geri 
kalmıf, bugünkü evrensel ve 
acunsaran ıoysal uıada utamla· 
cak geriliktekl tUrelerl a~aaandan 
aybar ve 6vgUn bir kalkıtla kal· 

kınıyor. 
Bu kalkıt bir öıgiderlik al· 

mııtır. 

Yurtta kUltürlD omaylarımızm 
bir soravı var : 

Asyaya doğru mu ıldiyoruz? 
Hayır, efendileri 
Türk, benliğine gidiyor. Sen 

sann gidiyoraun, öz sanal TilrkUo 
benliğinde Aıya ve Avrupa yoktur. 

Türk ve onun benliği acunla· 
randır, acunsarandı, acunsaran 
olacaktır. 

Biz Asyaya inmiyoruz. Aıyayla 
birlikte Avrupayla birlikte acuna) 
erginliğe, bugllne çıkıyoruz. 

BütUa soykurumumuz Avru• 
paik soysallığm balkaılarile ay· 
dınlaııp diriliyor. Bu soyaal balkıt 
akınları ortasında TUrk, Osman· 
lının dev§irme ve Aıyaik köy 
ıoysalhğman bir artatı albl du· 
ramazdı. 

Bir dil, birci) bir ulustur. 
Değişen ve aıkun bulau dUıUnU· 
ıümilzle birlikte dilimizin de 
Türkleımeal bugHnletmeai, bUtUn 
ıllnel varlığile büyUk soyallıia 
karışmaaı bir ötUk lıteğidlr. 

Biz Avrupaik dU9linü1UınüzOn 
dilini konuşacağız. 

Onun için yalnız bir ıöz ve 

dil değiıimlne değil, Avrupaik 
dUıUnUıUmUzU ı&yleyecek bir 
" Dil kural ,, değişimine doğru 

gittiğimize de inanç getiriyoruz. 
H. 

içinde geçen ıöıler '( 11raeile) ı 
Dil kural - l'ramer, •tkun • inkılap, 

~tak • tarih, •maç • hedef, •ioo • ruh, 
kıvanç• iftihar, Uıel • evve', ardel • 
111uahhar, uaa • saman, mUddet, utııun -
saferi!, a ••ı ·ilham, yücelt! • yllluelme, 
enarım • 11lah. erim - ııaye, yat· yabaneı, 
ko1 zu • mevauat, evreaael • clh•ntll· 
111ul, acuaaaraa - llem,Omul, aoyı .. ı • 
medeni, sybar • he1batll, öıırlder • 
otoaıatllr, oaa1 • gUaldelsr, lnHn, 
aorav • •ual, acun•I • dünyal, erl'lnllk· 
kemal, ••1ku rum • cem'yet, •o•yete, 
Avrupalk - AnUpat, balkı~· lltlma, nur, 
birci! • yekpare, •tkun bulan • inkılap 
rören, •İl ıel • ruhi, inanç - kanut •. 

lsviçrede Türk Talebe 
Cemiyeti Kuruldu 

Cenevre, 20 - Cenevrede 
yllksek tahsil yapan Türk genç· 
Uği bir Talebe Cemiyeti teıklllne 
karar vererek ilk toplantısına 
yapmıştır. 

Ökonomi istatistikleri 
Ankara 20 - lktııat V ckAle· 

tinde toplanan bir komisyon güm
rüklerde etya tasnif listesinin tadil 
ve tevıii, gümrük tarife projesi, 
ihracat maddeleri kı} metlerinin · 
eşya mahreçlerinin doğru olarak 
tesbiti, umumi ticaret iıtatistikleri 
yapılması ve bunların neıri itlerini 
tetkik etmektedir. 

Bir Kaçakçılık 
" Tekirdağmm Gazi köyünde 
muhofaza memurları tarafmdan 
araştırma yapımış, evlerinde 10 
kilo kaçak tütün ve 40 kilo kaçak 
şarap bulunan Bilal ve Mustafa 
isminde iki köylü mahkemeye 
veri!mi~tir. 

Resimli Maka{e a Yumuşaklıkla Dalkavukluğun l ... arkı il 
Yanlıt yaptığınız bir if, amirinizi k;zdırabilir. [ u l anlışlıte ister 

ılzin dikkataizliğinizden, isterse elinizde olmıyan bıışka bir sebepten 
Heri gelmiı olsun. Yapacağmız en doğru iş, amirinizin kızın.ısına hak 
vermek, ıuçunuzu kabul etmektir. Bö) le yapmı) acak olursanız, yanlış 
hareketlerinlE çoğalır ve günün birinde it"niz<len olursunuı. Eğer 
amiriniz, haksız yere kızırors:ı onu, göcUI yumuşaklığile aYut· 
ma ... ını, hakıızlığını kendi kendisine tes ,....::::\\ "\ Iim ettirmesıni b"lme-
liıinlz. Sertliğe karşı sertlik / )\ 'tı: ~ ... 
çok kötüdür. Yavaş ve yu· ( ~ ~~:t 

•4' 
muıak olunuz. Fakat dal- ~-'·~, ı \\ 
l<avukluğa kaçmamak far- .\ e f:iJ. J f 

tllc~. c .. .#f 

= 

• 
ON TELGRAF HABE7lLERI 

Ereğ i Bez Fabrikası Kuruluyor 
· Cümhuriyet Kurucu Ve Y ap~ı Bir Varlıktır. Bu Fabrikada 

1250 Amele 4 Milyon Metre Kumaş Yapacaklar 
Konya, 20 ( A. A.) - SUmer beyaz ve renkli patiska dokuna· 

Bank tarafından Erağlide kurula· caktır. 15 bin lg ve 250 tugah 
cak olan bez fa brjkasının temel olacak 1250 amf!le çalııa· 
atma !°erasimi bugün BatHkll c&kbr. Yalnız bu fabrika pamuk 
Paıa ıle lktııat ve Nafıa vekil· ekicilere 1 bin balya iıtiyen yeni 
lerinln huzurile yapılmıştır. bir mUıterl olacaktır. 

BaşYekil lsmet Paıa ıöyledlk· Ereğli bez fabrika11na 
lerf nutukta ezcllmle domiılerdir elektrik santrah ve ltletme 
ki: " Cumhuriyet kurucu ve yapıcı aermayul birlikte olarak • tlç 
bir varlıktır. Türkler yeni bir buçuk milyon Ura harcanacaktır. 
fabrika kurulduğunu lıitmekten Fabrikada 4 milyon metre ku-
menınun oluyorlar. maı çıkacak ve ayrıca &)() bin 

Ereğli bez fabrikası ince bez kilo ince iplik elde edilecektir. 
için kuruluyor. Şimdiye kadar Ereğli bez fabrlka11 ile mem-
memleketlmizde yaptlmıyan ıa· leketin ökonomlk varlığı bleaolu• 
ten, ince astarlık, mermerıahl, nacak ıurette kunetlenecek ve 

senginletecektir. 
Baıvekll Paıa glSrdülderl ali

ka ve tezahüratı Reisicümhur 
Hı. ne iblAğ edecekleri vaadinden 
sonra nutuklarmı bitlrmlıler ve 
fabrikanın temeline IJk taıı bizzat 
kendileri koymuılardır. 

ismet Paşa Hz. Ereğliden aY· 
detleriode Nfğdeye de uğramıılar, 
ıereflerlne verilen bir çay ziyafe
tinden sonra htıkümet dairelerini 
tarihlJ yerleri, Halk hrkaaını, 
Belediyeyi ziyaret Ye Bor'a 
hareket etmiılerdir. Baıvekil Pı. 
bu seyahatleri esnaaında Ulukıl"' 

layı da ziyaret etmiı!.udir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Adliye Bakanı 
Bütün Hakimlere Mektup 

Gönderdi 
Ankara 21 (Hususi) - Adli· 

ye bakanı ŞUkrll Saraç oğlu Bey 
blUUn hAkimlere ayrı ayrı birer 
mektupla bir kanunuevvelden iti· 
haren tatbik edilecek olan hA
kimler kanununun tatbikine dair 
talimatnameyi göndermiıtlr. 

Bakan Bey: bu mektubunda 
diyor ki: 

.. Hakimler 11nıfının lıtilzam 
ettirdiği meziyetleri hah olan her 
arkadaı kanunun kendiıine ver· 
diğl hakların mutlak surette elde 
edileceğini bilerek artık bugün 
ve yarın indi Ye ıahıl takdir 
ve mülihazalarına değil, belki 
maddi ve maneYt liyakat ve ka-

biliyetlerinin verimine istinat ede
cek ve bu vaziyetin temin eyle-
diA"i bir vicdan huzuru içinde ça· 
hşmak imkanını bulacaklar. 

İtte kanunun tatbikında ilk 
adım olarak gayret ve liyakatle-

Baıvekil Paıanın Soy 
Adları 

Ankaradan bildirildiğine göre 
Baıvckil Paıa ıoy adı olarak 
.. İnönll " adanı kabul etmlılerdir. 

Emniyet Müdürü 
lıtanbul Emniyet mndnrn F eh· 

mi Bey bir ay izin almaıtır. 30ncll 
ıube MUdllrlUğUne Emniyet Mil· 
fettlılerlnden Ethem Bey aetirll· 
miıtir. 

Ma tıuka Asılacak! 
Budapeıte, 20 (A.A.) - Bir 

çok defalar tren yollarını bozmak
tan •uçlu olan Matauka ölüm 
cezasına çarptırılmıttır. 

· ;inİ~ ;l~b;ti~d." t~;fİ . ·;e· \;1tıfle--
rloiz meaelesi halledilirken kıy• 
metli faallyetlerlniıi en yUksek 
derecelere kadar eriştirme ve bu 
suıetle de Gazi nlkesinde layık bir 
adalet nlkllsliniln bütün icaplarını 
temine muvaffak olacağınazdan 
zerre kadar şüphe etmiyorum.,, 

Uzak Şatk 
Pariste, Bir Muharrir Tara 
fından Konferans Verildi 

Parlı, 20 ( A.A) - Şarkta 
yaptığı seyahatten dönen Parlsuar 
gazetesinin baı muharrirlerinden 
biri "Uıak ıark dramı,, mevzuu 
etrafında Sorbon'da bir konferan• 
Termit. Japonyanın Mançurideki 
teknik eserini ve SoYyetlerfn 
Asya topraklarında ittihaz ettik· 
leri tedbirleri anlatmıştır. 

318 Yahudi 
Lehistandan çıkan ve 3 aydan• 

beri Akdeniıde dolaıtıklar.ı halde 
hiçbir memlekete kabul edilme
yen 318 Yahudi Köstence yolu 
ile tekrar Lehiıtana fitmek Uzere 

dUn akıam limanımıza gelmiılerdir. 
Mübadil Bonoları 

GayrimUbadiller bazı işlerinin 
halli ve bonoların kıymetlendirll
mesı ıçın cemiyet idare heye
tinden Hüsnü ve Şahap Beyleri 
Ankaraya g6ndermektedirler. 

"Hamsei Nergisi,, 
Hikayesinde 
Olduğu Gibi .. ,.. -

Bu zamt nda ht'rkea lSz Türkçe 
yuıp okum ya çalıtırken, lSz Türkçe
den pek uz k ıöz er'e yaz lmıt olan, 
" H ma ei Nergisi ,, yi h· t•r amak ve 
hat rl tma ,.ben de itıraf ederim ki• 
pek tuhaf bir ' ·ıeydir. Fakat bundaki 
kabr hat ben 'e c' eğil, geçen gOn 
gn.ete!er. e okuduğunuz, çocukta, 
hny r ırnd tı içinde Smolenık'ten 
Po'onyaya gelen çocuktur. 

Bu çocukla Hamsei Nerıiıl ara
sındaki milrıasebeti anlatmazdan 
önce, Hamıei Nergiıinln ne olduğunu 
okuyucularıma bildirmem, belki, li· 
zım c1 ır. Çünkil bu kitr.bı okuyıı- bllmif, 

hele manasını anlıyabilmit olanlar 
ötedenberi pek az oldutu halde 
onun ad.nı bile ititmit olanlar a-ittik
çe az:nlmaktadır. 

Vakıa ben de o kitabı - anlıya-

nuyacaQ'ımı öneeden bllditlm için • 
hiç okumadım. Fakat ıeoçlitimi:ıd•, 
bizim rahmetli edebiyat hocamız 

" Hanıael Nersıiıi ., nin TQrkçeden 
ziyade Arapça ve Acemce söz-
lerle y.u.ılmıı, 7akuı açılmamıt 

htb hlerle dolu bir kitap oldutunu 
ıöyledikten ıonra, onu bize şöyle 
anlatmı,tı: 

- Hamıei nerkiıi, her tarafrna 
inel ile, çiçekler teklinde ender ı,. 

lenmit bir Hbua benzer. O libuı 

insan arka1ına a-iyemea. Onun içia 
onuo eao'atiodeki gll:ıı:ellitl tllkdir 
edenler • mO.nlerdekl ınnl o9ylcre 
baktıkları a-ibl • hamHİ nerklılnln gO· 
zelliğin• hayran olurlur. GOzelllkten 
anlamayan, arkalarına 1adece bir aba 
giymek i.teyen çıple.klar lıe hııın1el 

nerklıl bir it• yaramıyor diye onu 
beğenmezler .• 

Edebiyat hoca11nın o Ya1'it bize 
ıöylemeye cuaret edemedifl bir t•Y 
vardı. Bu da nerklsinln keııdi dilinde 
lSı T6rkçe ile a-ilzel ınul yazarak 
mak1adını herkese anlatmak .arken, 
niçin Arapça, Acemce alSzlerle yazmıt 
olmaeı idi. 

Hunu ıonradan, HamHI Nerkisiyi 
okumuı ve mana11nı anla)abllmit bir 
zate raıtgeldltim vakit 8ğrenaırn. 

Meğer Hamaef Nerkfıi berkealn an· 
layamamHı llzım olaa hlklyeler 
anlatırmıo, onua için berkeain anls• 
yamıyacatı kapalı bir dilde yaıılmıf. 

Me111' hikayelerin blrlnciıi Yeni
çeri ataaanın blr aandık içinde götü· 
rDlmHl hikiyHl imif. .. .. 

Y eniçerl aj'af arı•dan biri • hanıiıi 
olduğunu belki hamıe 7aaar - kırda 

gezerken bir gDıele Atık olur, yanar 
tutuıur. Adamları atanın •ıkına da• 
yanamıyarak ıiderler kızı anaaından 

babaından iıterler. Fakat kııın anası 

baba11 zaten birkaç karılı Yen içeri 
ata1ına kızı vermeye raıı olmazlar. 

Nihayet atı da dur~maı, yanına 
adamlarını alarak ıider, kızı bahçe• 
sinden kaçırarak atının Oıerioe alır 

Y• kaçırır. 
Kızın ana11 babası fi derler, Y •nl

çeri atasının marifetini padiıaha an• 
latırlar. Paditah kızar, atadan he1ap 
sormak Ozere onu buıuruıaa çağırtır. 

Halbuki ağa, munffaklyetinln keyfin· 
den içmeye oturmUft lumıldamıyacak 

bale ıelmif. Padltaha, atanıa rahatsız 
olduğunu ıöylerler, ıelemlyecetini 

anlatmak iıterler. Fakat padlıab daha 
ılyade kızar: 

- Bre, herifi aandık içine koyu
nuz da ıetiriniz... diye emir verir. 

Hlkiyenin Ült tarafını ıöy emlye 
lihum Yar mı'f Bize lbım olan tarafı 

buraya kadar. Bir glln Hamıei Nera-iıi 

~---------------------------------------------·-------------------~-----------------" r , öa Türkçeye terdlnıe ediline, hiki· 

Is TER iN AN /STER i NAN M A / yenin llst tarafını merak edenler 

Bir yazıcı arkadaşın günlük yazıaından ahnm19 
parçadır: 

"Geç oldu amma temiz oldu... İııtanlmlda ihtikar 
olup olmaılığıııı ımıştıracnk komisyon toplanciı ve ihtikar 
deye bir nesne olmadıgını kesip attı. 

Bizioı de merak ettiğimiz bu idi. Şükür: anladık. 

Yulnız Yemiş i&kele11iuıle yirmi kuruşa satılan armut 

Beyoğluııda, I\oprüıle n Jfod,kliyünde elli kuruşa, 
Fitılıte on beşe satılan elma bu 88) drğım yerlerde kırk 
kuruşa. satılırjfl ~ııua ne diyeceğiz<. 

Yemiş, Balıkpaurı: Fatih, Beyoğlu, Kadıköy çarşı· 
larınıa yiyecek fiatlarındaki yüzde altmıı, yetmiş aykırı· 
lığı nereye sokacağız?. 

Bıldır (geçen flenfl) 44 liraya alınan antraııit bu !CD& 

elli lireyo, odun kömürllnüıı fintı da hergiiıı yiikseliyor ... 
Bursa pirincini 3 kuruşa satıyorlar ... Toptan fiah yirmi 
kuruş bile değil. Balıkpnıarilo Beyoğlu tereynğları ara· 
eında yüzde otuz. fiat farkı var. Bu pahalıhğıu odı ister 
ihtikar alsnn, ister ticaret olııuıı, halkın istediği bu 
mallarıu ucuzlamasıdır. Acaba ilıtikura "yoktur!,, deyen 
komisyon az,nsı şu eııydığım şPyleri eatın alwa~ or mut,, 

iSTER iNAN /STER JNANMAI 
L. ____________________________________________ ~-----------·--------------_J 

orada okuyabilirler. 

* Acaba, Smol•nıkten Polonyaya 
kadar hnyar sandığı içinde seyahat 
eden çocuk ta aandıtın çıktığı yerde 
bir Sovyet dilberi kaçırdı da cezuını 
görsün diye hlkim huzuruna mı 
gönderiliyordu? 

Moskova Elçimiz 
Moskova, ( A. A. ) - Türkiye 

ıefirl Vasıf Bey Beyaz Rusyadaki 
hars ve iktiıat eserlerini tetkik 
etmek üzere Minsk ıehrine gel· 
miştir. 



Tekirdağı a 
Yeni iskele 
Yapılacak .. 

T ekirdaA ( Huıuıt ) - 268 
metre uıunluğunda bulunan T eklr· 
dağ ihracat f ıkelesinln taml:I 
kararlaştırılmıf, keılfoamHl yapıl· 
mııtır. Yakında tamirata baılana· 
caktar. Aynı zamanda mevcut 
iskelenin ihtiyacı kerıılayamadığı 
Ye bu slıtemdekl iskelelerde her 
1ene tamir .,,. tahkim Jçln masraf 
yapmak mecburiyeti olduğundan 
iskelenin tamirata yapılmakla 

beraber yeni betoıı arme kazık· 
larla tahkimi lüzumlu ve nrurt 
görUlmUıtllr. Trakva Naffıı MUf t· 
tiıl Abdurrahman Bey T ekirda· 
tında yeni yapılmaa• dUtUnlHen 
iskele hakkında te~idkat yapmış 
Te tetkiklerini bir rapor hnlinde 
alakadar makama bildirmiştir. 
Şimdiki fske:er:ıı .n. birkaç yl1z 
metre garbıncia 7.{;0 rv~tr~ aerJD• 
llğlnde su olduku anlecılmı.; Y• 

burasınin yeni fıkdo 'Zva~~.r. 

müsait c~duğu g6r2/~i"tffr. V ..,~I 
fıkele aoo metrft uıı.mhrğ 'i-'.Ôa ~e 
8 metre ger.l~Uğh.de oh~cal; lıe 
ihtiyaca lqifl bulunr.c.l\kbr. Jr.\!,_. 
lenin baştaı 6ne doğru 60 re-ot 
relik kısmı 20 metr• perıişliğlnde 
bulunacaktır. Tas&vvur olunan bu 
yeni lskele yapıldığı glln urbu\çe 
iki •apuru• yamııma.sı ~ ~bf: 
olacağı gibi tahliye işi eril" n& 1'
liyatta kolaylık ve ıerbesti temin 
odilmiı bl!}u.oaca\rtır. 

Acemi Avcılar 
h Yabani Hayvan Sanarak 

Danaları Vurdular 
Kızılcahamam, (Husuı1) - An

karadan avlanmak Ozere buraya 
gelen 15 kiıillk bir avcı kafilesi 
iece Meıelikte av bekJerJerken 
dört karalb görmUıler ve bunları 
yabani haynn sanarak Turmuı· 
l.ardır. Fak11t yanlarına gittikleri 
zaman bunların yabani hayvan 
olmayıp köyllllerlo otlamakta olan 
danalarıodan dört taneai olduğunu 
g6rmüşlerdir. Danalar ölmUıtUr. 

Samsun TUtUnleri 
Snmsun, (Hususi) - Tutun 

satışları çok ıyi gitmektedir. 
Stok tutun kalmamıı gibidir. 
Yeni sene tiltlin mahsulü pek 
nefis yeli miştir. Yeni mahsul 
Tonga halinde bsılmaya baıla· 
mıştır. Kumpanyalar tUtunlerl pek 
bcyenmiılerdir. 

Malatyada Arıcılık 
Malatya, (Hususi) - Bu aene 

ıehrjmlzde bal pek boldur. Mah· 
aul geçen senelere nisbetle daha 
nefistir. Kiloıu 65 kuruşla 40 
kuruı araaında aablmaktadır. Arı
cılığa burada fevkalade ehemmi· 
yet verilmiye baılanılmıştır. Bir 
petek oğul ar111 300 kuruıtan 800 
kuruı,a çıkmııtır. 

Bartrnda Bir Hırsızhk 
Bartın (Huıuıi) - Ellibaş kö

yUnde kahveci Salibin kahvesine 
iki meçhul ıahıı gelerek kahveciyi 
dövmiltler ve mevcut parasını 
alarak aavuımuşlardır. 

Zabıtaca yap.lan tahkikat ne· 
ticesinde bu iki ıahıın Zafranbolu 
köylerinden oldukları tesbit edil
mli, Zafranbolu zabıtasına malü· 
mat vcrilmittir. 

Bar tında Bir Kaza 
Bartın (Hususi) - Haşim kızı 

Pembe isminde 40 yaşlarında bir 
kodrn , Kanlıırmakta çamaşır yı· 
kar ken düşmüş ve boğulmuştur. 
Kn<lt '1ın cesedi bulunmuştur. 

'KET A 

Gaziantepte Sanayi 
~~~~~~~-- . 

3 Büyük Fabrika İle 2500 Tezgahta 
Dört Bin Amele Çalıştırılmaktadır. 
Gaziantep(Hu· 

ıust) - VllAyetl· 
mf z ticareti bil· 
baısa 934 yılın· 
da hayli inkişaf 
etmiştir. 930 se• 
nesindenberl de· 
vam eden kurak· 
lık Fıstık, Üzüm 
ve Zeytin gibi, 
memleıketlml z 1 n 
belJi baıla mah· 
sulatma oldukça 
zarar vermek1e 

kalmamıı, ıusuı
luk 1anayi ıube
l~rl:::ıl de muta· 
J'.ar: u kılı.:1:ft\r. 
Bu } ı · ise, tıc:ro ke~H yağmurlar 
ea~· e~hıdfl mabsal ~ p-eçen ıcme· 
fu r ı a>.urıa,. %50 f.ozJaJık gbreter• 
a:İvik. Iic i!ir. to.ndan iberet o1an 
Fıstık reLolteıi 932 yıh bir tarafa 
bırakılacak olursa on yıllık mah· 
sulluin en lyiı:nir. Adına her 
ı ec.'tnae (Şam fıatığı) d~nilen ve • 
( ke1 Şbmda bir tek ağacı dahi 
bufur.mıyan Antep fııtıkının mem· 
le kete un ede fetirdiğl para Ya• 

1&t~ olarak bir mllyon llrndır. 

Harice ve dahile ihracat yapılır. 
Bu ıene bağlarımız da pek 

eyi mahsul vermlıtlr. Antep 
pekmezi bUtUn türkiye ve Su· 

Eskişehir 

istasyonunda 
iki Yolcudan 34 Kilo 

Esrar Yakalandı 
Eskişehir ( Husuıt ) - Trenle 

Haydarpaşadan gelen yolcular
dan DUz.cell HUıeyin llo arkadaıl 
Ahmedin vaziyetlerinden tUphe 
edilmiş ve istasyon komserl Zül· 
fikar Bey tarafından eşyaları 
aratılmışhr. Bunlann bavulların· 
dan istasyon polislerinden Mus
tafa Fehmi ve Kazım efendiler 
tarafmdan 13 torba içinde 34 
kilo esrar çıkarılmıştır. Suçlular 
mahkemeye tevdi odilmlılerdlr. 

Kaşta Spor 
Kaı, (Husuıt) - Gençler blr

Iiiinln denizcilik, futbol, Yoleybol 
ıubelerine tenis vo avcılık ıube· 
si de açılacakbr. Bu ıube açılınca 
ilk yUrUylı 3500 metro irtifadaki 
Akdağm tepeaine yapılacaktır. 

lzmitte Fırka Kongreleri 
b.mit, (Huıuıt) - C. H. F. 

merkez nahiyew-ine bağlı 34 köy 
ve mahalle ocağının kongreleri 
de bittikten aoııra nahiye kon· 
gre!erl baılıyacskhr. 

lzmitte Sıhhi Konferanslar . 
lımit, (El'lusl) - idman yurdu 

tarafandan halka mahsus ııhhi 

konf eranılar tertip edilmiştir. 

Halk bu konieranıları takip et· 
mektedir. 

l<ıymeu~ r Bir Can 
Kırkağaç (Hususi) - Gelenbe 

nahiyesinde eskı kiliselerden birine 
ait gayet kıymettar bir çan bu· 
lu mıuştur. Üzerinde tarihi resim· 
kr bulunan çan muıtadere edil· 
miştir. 

Gaıiantebin garbinden bir görlinüı 
rlyece malumdur. Diğer zirai 
mshıulAt da ümltlerimlıl kırma
mıf, yalnız zeytincilerlmiz 3 Uncü 
kuraklık senesini geçirmiştir. 

Pek çeşitli bulunan Gaziantep 
ıanayli; vilayetimize mühim niı· 
bette varidat getirir. Bu ean'at· 
farın baıında gelen dokumacılı
ğımıı pek meıhurdur. Alacala
rımızı bilmlyen ve beğenmiyon 
tek bir Yatan köıeıl yoktur. 
Bugtln menıucata aynlmıı üç 
büyllk fabrika ve iki bin beı 
yUz tezgAh •ardır. Bu teıgAhla· 
rm bir senede çıkardıkları mal 
iki bin kUıur ton olup deieri Uç 

milyon liraya ya
kındır. Gene bu 
tezgAhlarda dört 
hine yakın ame· 
lenin çalııtığını 

s5ylemek, itin 
büyUklliğtl hak
kında kiti bir 
fikirdir. Gaziantep 
ıabunculuğu da 
kayda değer bir 
1an'ttır. Pek iyi 
bir cins sayılan 
Antep sabunu, 
zeytlnclllğimi:dn 

geçirdiği kurak· 
hk dolayıalle bu 
aene iyi bir re• 

kolte vermemiştir. Tüccarlarımız 
zeytin yağını İzmir havallsinden 
getirerek imalathanelerini boş bı· 
rakmamışlardır. Şehir içerisinde 
ve hali faaliyette on altı aabun• 
hane vardır. 

Kilimcilik, eliıi, dericilJk, ba
kırcılık Ye ıalre gibi aaymakla 
bitmlyecek bir çok 1anayl ıube· 
)erinde bilhasaa 934 yılında ol• 
dukça yUsek bir terakki ve lnki
ıaf glSrUlmllştnr. 

Hulba vilAyetlmlz.in 934 senesi 
ticari vaziyeti pek mllkemmeldir. 
lbracahmı.z her ıene olduğu gibi 
bu ıene de ithalattan çok fazlad•r. 

Geliboluda G zi Heykeli 

Gellholuda Gazi heykelinin temeli atılırken 

Gelibolu, (Hususi) - Kasaba· idesinin temeli meraalmle ablmı.-
nın en mutena yerinde açılan tır. Merasimde Kaymakam Niyazi 

. Bey tarafından kısa bir nutuk 
Cumhuriyet meydanına Gazı Haz· Irat edilmlt ve ilk temel taıı 
retlerinln gOzel bir bUıtleri konul· Niyaıl Beyle Belediye reiıl Ali 
maaı tekarrUr etmlt ve bUıt ka· Bey tarafından konulmuftur. 

Isparta 
El Ve Ev Sanayii Tetkik

leri Yapıldı 
l.parta 20 (A.A) - Ege mın· 

takasının el ve ev aanayilnl ma· 
hallinde tetkik otmekte olan ik
tiıat Vekaleti kUçUk sanatlar mü
dUrU Saffet ve ıınai müfettiıl 
Ethem Beyler Burdurdan ıehri· 
mlze geldiler. Ticaret odaslyle 
birlikte merkezdeki tetkiklerini 
bitirdikten sonra merkeze bağlı 
Eğridir kazasına giderek oradaki 
dokumacılık sanayii üzerinde do 
tetkiklerde bulunarak lspartaya 
döndlilor. Ticaret odasında sana
yicilerden bir heyet hazır olduğu 
halde mahalli küçük vanayi Uz.e· 
rinde konuşmalar yapılnrak bazı 
ııot ve esaslar tespit ettiler. 

Yapılan tetkikat muhitte çok 
iyi tesirler bırakmışlar. Toplantı~ 

Kızılcahamam da 
Bir Amele Toprak Altında 

Kaldı 
Kıulcahamam, (Huıuıl) - Şa

hinler köyUnden Şakir oğlu Meh· 
met isminde bir kaylll Alaybeyl 
köprüsü clvarmda yol boyuna 
toprak çekmekte iken U:zerine 
ani surette bUyUk taşlarla ka
rışık bir toprak yığını çökmUı 
ve biçare altında kalarak sağ 
bacağı kırılmııtar. Mecruh tedavi 
edilmek üzere derhal Ankara 
Numune hastanesine gönderilmiştir. 

.. d;··biilı·~~;~· .. ··;;;~·;k;~i; .. ·5;ği~·k;;;t 
nahiyesindeki 300 dokuma tezgA· 
hının kumaşları ve bu meyanda 
halıcıhk, mutafcılık ve diğer kU· 
çük sanayi işleri g6zden geçi-

rilmiştir. Mutnhassıs heyet Denizliye 
h:ıreket etmişlerdir. 

I . ,- Konuşma 

Dilimizi 
Açık/aştırmak 

• Ös türkçecllr • 

Nural lalı Ata 
· ikide bir gençlere : 11Nfçin 

okumuyorsunuz '/,. diye soruyor, 
okumamayı en bUyUk ıuç diye 
baılarına kakıyoruz.. Biliyoruz ki 
dOtUncelerlmlzde, yaıa yııımızda 
beklediğimiz köklli, büyük değişim 
okumakla olacaktır. içimizde bir 
ıusuzluk var: Görenekten, öte· 
denberi ılirüklenegelon inan1Jlar
dan, dilşllnU~lerden kurtulmak 
susazluğu. Bunu da ancak bata· 
dan gelen duygu, düıUnce yelle
rinin dindirebileceğini biliyoruz. 

Batıdan alacaklarımız bizim 
olacak mı? Kendi kendilerine bu 
sorguyu 11orup bir türlü bir kar
tılık bulamıynnlar olduğu gibi : 
"Hayır!,, diyenler, böyle dedik· 
lerl için korkanlar da vnr. Bir 
takımı da kızıyor: 11Dlln Araptan, 
Acemdcn aldıklanmızı timdi de 
Avrupadan mı alacağız? Hep 
yabancıya baş vurup aradığımızı 

kendi içimizden çıkarmıyacak mı· 
yız? diye ıöyleniyor. 

Evet, yine dışarıdan alacağız; 
çUnkU aradığımızı yalnız ke:::ı di 
içimizde bulmak olacak iş değil· 
dir. Niçin? Biz bu kadar yoka:ıl 
muyuz? Hayır, ancak kiıilcrin ol• 
duğu gibi ulusların da, doğuşla· 
randa, }·oğuruşlarır.:da bulunan 
zenginlik hamdır; işlenllmeıl baş· 
ka zenginliklerle çarpışması ile 
olur. Kiti baıkalarmdan ne alırsa 
alıın en ıon yine ancak kendi 
içindeki ile kaldığı, ancak onu 
dıtarı yurabildiğl ondan kurtula .. 
madığı gibi uluslar da baıkelarma 
başvurmakla içlerini değitirmiş 
olmazlar. 

Bunun içindir ki dııardan ge• 
lecek dlljUncelere, dUşUnUşlere 
kapılarımızı açmak korkulacak 
bir it değildir. 

Bunun içindir ki ulusal dilşll• 
nftşUmUzU, yaıayııımı%1 en kıskan• 
dağımız günlerde bile yino genç· 
lere: "Okuyun! dışardan gelenler 
okuyun! Avrupa yaııcılannı keı~ 
dinize örnek edin. Onlarda r a 
buluraanız alın; ne öğrenlrs&.1iz 

hep onlardan öğreneceksinlı. , de· 
meğe borçluyuz. 

Yalnız onlar da d?,aUp eora• 
caklar: "Ortada ne var ki oku· 
yahm? O söylediğiniz adamlorın 

hangi yazıları dilimize çevrilmiş• 

tir ki? Yabancı dillerden çevril
mlı bitiğleri bir sayalım, sayısı 
bir iki yUzU ya geçer, ya geç· 
mez; hem bir iki yüz. derkt:n 
bunların içine hiçbir değeri ol· 
mıyanları da kattak.,, 

Bu da doğrudur. Onlara hem 
okumalarını söylüyor, hem de bu 
ı,ı kolaylaıtırmaya çahımıyoruz. 
Yıllardanberl diliı:nize her dilden 
bltiğler çevrileceği sö.z veriliyor; 
ancak bir ikisi çevriliyor, yine 
duruluyor. 

Şimdi dillmizi özleıtirme s:ı· 

vaıı var. Yazılarımıza biraz ya· 
kından bakılınca görülUr ki bir· 
çok dllşllndüklerimiıl öz dillo 
ıöyleyemlyor, bunun için de onlar• 
dan kaçıyoruı.. Dilimizi açıklaş• 
tırmak için yavan sözlerle kı-lı .. 
yoruz. Bundan korkulur, çünKft 
bu değiıimi benimsemiyenlere 
gtıldUrUr. Dilimizi açıklaştırmıya 
başka dillerin bitiğlrelni çe\•irlraek 
bunun önüne geçilir. Daha zor 
mu olur? Evet, her gUz.el, iyi, 
ıağlam iş zordur. 

Böylelikle iki kazancımız olur: 
Hem dili özleştiririz, hem 'a 
yurdumuza susadığımız dlişUn'-C-
leri sokarız. 
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( Sigase_t Alemi ) 
Öz TDrkçayla Deneme 

Uluslar 
Birliğini 

Yükseltmek için 
Diyorlar ki ulu•lar ( milletler) ara• 

aıarja çıkan, çıkacak olaa biti• an• 
lqamamulıldarın Ceaene k-tlade 
(şehir) kurula uluslar birllti•ia ... , 
Ye biJİfİ 8n0ne koaulup onun yuanına 
görn ltir yol tatulma•ı dotrudur. 

Evet; dofrudur; dofru o ur. Eter 
bu birlikte ardı arası •• ımn entri
kalal'& ltir eon •erilecek o uraa. Ce
nevredekJ Uluılar Birliti, çıkarlan 
biriltiriae uyıun ııruplara ayrılmakta• 
dır. Hugi ulusun bir 1.teti nrn, o 
l•tek, o uluıun ltatlı olduğu grupun 
eılız •eya snçlllltllne gör• kutkaru 
( hal ) oluauyor. Uluılar Birlltinl, 
a11nllk, bayatı çıkarlana •tinde 
tutmakladır ki oaua blyilk yirl (mnki) 
el eritilmedite çıkarılabilir. Naeıl ki 
UhW.ki khlllk ( adale' ) lmnltaJSt 
bu gbey ( uye ) le blth ulalluı 
r••aalanaıa dokanulmaslafıaa .._. 
daraıp. 

Et.er basla acun (dünya) da l.te
dltlmh tiiahatlll' (rahat) lnalamıf0'-
1ak, Anupa denilea blylk toprak 
darçaamda yer yer aalataaaamadık 
rlrlltlterl ylkeeliyor•, ea aoa ela• 
rak ta blyDk ıayıln beylik (devlet) ler 
araundaki çıkar kavıalan kahfımıa 
(ban) içeri çekilemez bir hale ıetirl
yor1a, bu, yalaı• ulu•lar blrlltinla 
sidldea glzliytt ılyaHI bir at aynatma 
7eri olarak ele alınmak ietenmuiadea 
ileri ıeHyor. Cenevreyl de Lalalye 
benzetlniı. Size tlmdidea muıtuluya
.bilirim (müjdelemek): 

Acuaun blyllk bir mkaab•ıaı P 
dermit olunana. - Slıena 

işsizlik 
Bazı Memleketlerde F ah· 
rikaların Çahımaları Arth 

Ceaevre, 20 ( A.A ) - Milletler 
C .. iJetinia IOD l•tatiıtitine göre 

1ıre 1934 yılının ıon iç ayı içinde 
ıınai faaliyet Almanyada ve lneç'tt 
yGzde 24, Nor•eç'te yGzde 16, Şili ve 
Kanada'da yfllde 12, ltalya'da ylze 8 
Ye Lehiıtan'da yhde 7 arbmf Frand 
•• Holucla'da Jlzd• 13 •e A•eri• 
da )'izde yirmi anlm1fbr. 

Belçika Borç Almamıt 
BrlkHI, 20 (A.A.) - Amerikan ıa 

Belfikaya 25 aallyoa dolar borç ver
ditl yalanclu. 

Parla, il (AA) - S.. yaltaacı 
sazet ..... , Fraa•a, Belçlkaya borç para 
nrmMitl 1çia • ela A..erlkqa aYllf 
•fb ••r•rlu. Halbtald h llkmhlar 
Jalan411'. Beltlb "-! para al•a•lft 
15 .. u,..ıa1s a1taa ••ıttar. 

Almanya • Franaa 
Parı., 20 (A.A.) - Almıa-Fraaım 

lktiıat •lzakertlerl Ticaret bakaalı

tına ....... ..-. JHc toplaab çok 
aamlml ol-., it propama thril•lt 
•e bersla toplaamalar ppıbauıaa 
karar verllmlftir. 

Amerlkada Grev 
NeyYork, 20 ( A. A. ) - Buradaki 

Mna itçllwl rr•• yapacaklardır. 

No.74 
11- 11. 93' 

Ve la ...... dmaajma doltluran 

"'• Wr tirli bilAato. kaaltiyo 
lıkonto heAplan ._atıaı ayni 
rlyaz1 har.ketin ç .. berl içinde 
aıkm11t bot-ut aibiydi. 

Şimdi direktör.. bu on ltet 
yıllık lmrlnln WllnçolU fibl 
6nllne atblı heıabın bir kurt fibl 

yavq yavq ltenliifni yiye yiye, 
kemire kemire koflqtırdığını çok 
vahti bir acılıkla ona duyur• 
mufbl. 

SON POSTA 

Iİ.&BİCI 'l'BLIBArLAR 
1 

,--- """l Amerikanın Şiddetti 
Bir Teklifi 

Vaıl11gto11, 20 ( A.A.) - Sllalı 
•-•11i oe tic11retl11i• beg11elmllel 
kentrol 11ltınta alınma•ııu lst•g•• 
Amer/lca, b• t•kll/lrcl .tlihları 
6ırakm11 ken/eran•ı bilro•rın• ıltl
tletli lıılr Iİ••n ile 61/direeekllr. 
Amerika, 6u lıl, •llalıları azaltnug11 
imlecin ••r1n•k ••b11dil• ••Jlmalc;ı. 
t11dır1• 

Bir Nutuk Ve 
Bir .Tavsiye I 

Bedia, 20 ( A. A. ) - M. Hitlerla 
mlmeHill M. Heı 7eni ltJıo autk•ada 
demlttir ki : 

" - Eter bir eeHbl ılze Almanya 
haklrıncla ltlrtey aoracak olur•• o•a 
16yle cleyialzı Hiçbir Almaa laarbl 
latemlyor." 

M. Heı JUlf tlaYaaıaa, aadeee 
karphlda ........ •• a.ı ....... 
yarayaoa ... , dJle•lftlr. 

Dllnzlg Seçimi 
Dauil', 20 (A.A.) - Soıyallat I'•• 

ıetHI, ••"••t phirde yapılan •on 
nahiye seçiminde Hitlercllerin kasan
malarıaıa tethit •• tazyik aetlceıiade 
oldapnu yazıyor. 

ispanyada 
Meb'usan Mecliıi Kata

lonya Meselesini 
Görüşecek 

Madrlt 20 ( A.A ) - Bq•ekll M. 
L6rru mecli•te ılyaset hakkında 
yapılmakta olan mDzakerelerden 
ıonra Katalonya hGkiimetinin enıikl 
projesinin mGnakaıa ed"lecetlai bil
clJralftlr. M. Uma ıaatbaat ... .ara. 
Dla sfttllcçe laaflfletllmekt• oltlatunu 
" halkıa llatiW •aelrıetiaia •ud 
hazırlaamıt elduğunu 6trenmeıi llsım· 
gelditinl a6ylemııtir. 

Deniz Silahları 
Ve Japonya 

Loadra, 20 (A.A.) - Deals ıUAh
ları lfiade Japon1uıa nazari ..... 
•ata olaa haklw11 prenalp ltibull• 
kabul •e tHlim etmete •ltemayll 
olu laıtltere hlkümetinia, lariltere 
Ue Amerikanıa filen lıtlaliltGnG 
keru,._k bir to ... ıı .. ı .. 1c arzu• 
ıaııda oldutu ıByleamektedlr. Blylk 
bir dlplo•atıa •epnabaa g3re, Ja .. 
ponya, lnrlltert11ia mlda•aleıi leapm 
lar111ı kabul etmekle beraber Amert. 
kaaın ~iten kadar çok llarp 
pmı.IM •u•taç oldufuau t .. lim 
etmiyerlar. Baauala beraber Japonya, 
•lrlfmelwia hop çıkma•ıa• Hbep 
elmak i..._iyor. Bu 1eheple Jap•n 
wurahhul.uua daha ..,..ı Wr teklif 
J•pacaklan Deri atlrltlyor. 

kalya latlkraz Yap1~or 
Roma, !O (A. A.) - ltal1a hllrt· 

metl, 200 mUyo• liralık 1Dsde 4 faizli 
Ye lkramlyell bir lstikrH yapacaktır. 

8urhan Cahil 

Bu geçen yallar hilekir, lnad
ıız bir •nşman ılbl onu nual 
aldatmıftı. 

Veznıılarm Hli oau daldıjı 
ilemd• wyaadırdu 

- Leyli Haaun, fa anclavalh 
zadelerin bonosunda bir yaohıhk 
olacak ı•liba, sizin deftere bakar 
IDlllDIZ. 

Birdenbire irkildi. 

. Gözleri yuvalarından fırhyacak· 
mıı gibi bftytimtiftll. 

Veznedar J&fll'IDlfb. 

Görüşmeleri 
Avusturyanın istiklali işinin Sağlama 

Bağlanması İçin Çalışıldı 

İltiklill üzerinde tekrar dmulaıı A •ueturyarwı bilim•* merkezi olu 
Viyanada Batnkilet daimi 

Ro•a, 20 (A.A.) - Muollal-Şupls 
•&lltmelvinin lkinciai çok aa•lml 
bir hava içinde ıeçmittir. Bu konut
maluda fevkal&de birıey olmamıt 
H Avrupa mHelelerile Balkaa muva• 
zeaeai tetkik edllmlıtir. 

N..,eduea re•IDi teblitde «ieaili• 
yor ki: "Muaolhıl Şuııail' mGllkab iki 
memleket ara•ındakl nkı ulaımaya 
teJit etmittir. Bu •itikat e1aaıında, 
lktiaa~ bGnyHI tar1i• edilen, ltalya• 
mn •• Macariatanın mlzalıeretine 

Cenevrede 
Toplantılar 

Yugoalavyanın Hak Ka
zana.cağı Haber Veriliyor 

Cen vre, 20 ( A.A.) - Klç8k aa
ı .. ma dit bakaDlaruua dilaka topl••· 
talan H ya bdU ...._......, Bu topa 

ı..bthm •oln'a "it ltit tebbt Yerllme
mi11e de Rumen Ye Çekoılovak dıt 
bakanları, Yuioıln7anın ıöaterdiğl 

bOylk ıoluk k nlılıjı-. deterlemekte
dirler ve · Yugoslnyanıa Ceneneae 
lıtediklerlni elde edecelderiae inanlan 
oldapau a8ylemltlerdir. 

Amerlkedan Çin'• 
NeyYork, IO ( A. A. ) - Bir .... 

kampanyuı, Kalifornlya lle Çia 
uaaında bir hna rolu açmak lçha 
bGylk bir deni• uçatı yapt1'maktadır. 

Silah Yarışı ! 
Japonyada Kocaman Bir 

Kruvazör Yapıldı 
Yoko•aka, 20 ( A. A. ) - Japon 

lmpentora, naınrlar •e I0,000 dea 
fasla halk, 8,500 tonluk Suzura 
luuYAz8rilnlla deaize ladiıilmeel me
ruimiade hazır 1'ulunmuflardır. Bu-
ran bir tayyare pmhR ...... a 
Ntlauaıtbr. 

Suzuya kruvaz8r0, in •on moclel 
lnıill• kru•aı.8rlerindea iki defa 
dalla kuvvetlidir. Altı puıluk 15 
topu. aaami 90,000 beyga kuvvetiade 
da.t tOrblnl yardır •• •lratl 33 mil 
tahmin edilmektedir. 

Deli gibi haykırdı: 
- Hayır bakmıyacağım. 
V • fiddetll bir buhran içinde 

bqa mawıma öatlne dllfttl. 
Hıçkıra hıçkıra ağhyordu. 
On bet yıl onan ince nezake• 

tini yutomJUtum tatan banka ar· 
bdafları bu iayan kartı11ada 
neye ufradıklanm taıırcLlar. Dk 
defa l\ytea kottu. kucakladı. 

Ütilfltller. Oau tukin etmek 
pek güç olmadı. içli ve terbiyeli 
kız biran için kaybettiği 111urunu 
pek çabuk buldu. 

Fakat artık bir kUlçe haline 
gelmi9ti. 

Onu (Ayten) in ve odacının 
yanına katarak evine gönderdiler. .. 

Bu bir nevrAsteni ve belki is· 
teri başlangıcıydı. 

aail alu A•ultw'Jaaıa Tuaa ÜY&a• 

11adakl difer lrunoetler aruaatla 
muvazene temin etmek Yazifeeine 

tekrar baflama11na bnkia verenle 
tartlar tetkik oluamuıtur. Keza bu 
•llAkatlarda aal .. malana bu iç 

••mlekete ialılaar ettirilmesinin 
••nuu ltahıolmadıtıaı teyit eylemiı 

Ye ftalyaa-Avuaturya kOltOr mGnaat
Htlerinla iaklıafı llzumunu pıter
mlftir .,, 

lngiltere Kıralının 
Endiıesi 

Sulh lıinin Hükumeti 
Düşündürdüğünü Söyledi 

Londra, 20 ( A.A ) lng'iltere kır , 
busGa Parlamen onun y nl eııılıe1ini 
apalfhr. Nutkunda, kıral escGmle 
clemiıtir kiı 

" - Do11ya sulhunun ldame1i 
me1eleıi, hUkumetıme çok ciddi endi .. 
ıeler vermekten geri kalmamaktadır. 
Hlkiimetim Milletler Cem yetinin 
otorltHİDin renitlemeıinl, •IJa•etin 
•• Ha1h noktaaa olarak de,,.. ettl
ncektlr. Hllıdl•eti;., SDlhlan Bırak
•• koaferaaaı me•alalnln maanea 
aetlceler alınma1ına daha mlaalt hir 
politika haY&aı ~iade tekrar bati••· 
muını eiddt bir ıunttt l•it etmek
tedir. ,. 

. Komünistler 
Yakında Meksikada lı 

Ba11na Geçeceklermiı 
Şlkal'o, 20 (A. A.) - Mek•ikadaa 

SOO papaela birlikte çıbrılaa Mekıib 
peakopo•u Leopold buraya ıelmlt Ye 
rakında Melr•ikada komtlniıt idare
linln if batına geçecetfnl •~ylemiıttr. 

Bulgarletanın Yeni Yugos-
lavya Elçlal 

Sofya, 20 ( A. A. ) - T-ta•lf 
ıuetecilerden ve e1ki demiıyollu 

aaarı M. Kaza•of, Bull'ari.tanın 
Belgrat elçilij'İne tayin edilmiftir. 

Kadınlık daygu)anm be.llye
meden yavsı yavaı ythilyen bu 
yıprabcı hayat onu sinirlerini g•· 
re ıere nihayet son mukaveme
tini de yenmlfli. 

Onun uzvi ve ruhi arzulan 
kalbinde ve etlerinde, kanında, 
atomlannda katılıp kalnup. 

Yıllar yumufAk, fakat teairll bir 
ıilindir gibi onun ince Ye kUfkalu 
ıuurunn eımİf, atındmmtb. 

O akşam çajlral•n a ·ıe dok
torları Akil Beyin muayenesi ve 
aualleri uıun aürdU. Nihayet koy
duğu teılıia fU oldu. 

- Y orguniuk! 
V • ona kat'i bir dinlenme •e 

bir az da muhit, hava değiıtir· 
meyi tavsiye etti: 

- Adaya, Burgaza gidiniz. 
Her aabah bir saat ylriyecek· 
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( Gönül- işleri J 
Okuyucu farıma 
Cevaplarım .• 

İzmire yakuı kuabalarden birinde 
o'uran ( Z. Z. ) Beyı 

" Bu sakin ve y••il kötemde 
beni oyalıyan ve benimle meıgul 
olan bir kız var, gönlllmll alika· 
dar edebilir. Yakınında, muhitinde 

lundujum zamanlar o zihnime 
giriy r, beni dOıllndilrDyor. Biraz 
tahsili, biraz görgtitO var. Glzel 
de. Y aloız muhitinin ve alleainin 
iptidai vaziyeti benim için hayatı 
ve kalbi bir nakiae olabilir mi? ,. 
diyor. 

Mektubundan hiasettiğime gö· 
re bu genç oraya te1adtıfen git• 
mittir, orada oturuıo muvakkat• 
tir, kimbilir belki yakında zevce
alai de ahp bqka diyarlara 
ridecekUr. O halde almak 

• lıtedlii kızın allesiDin iptidai 
•aziyetlnden ona ne? Kıldı ki, 
o yerde oturuıu daimtlepe bile 
zevcealle elele verip kendilerine 
mahaua bir muhit yaratmalan 
mtlmkladar. ... 

Kartal" oivannda Oıman Şevki Be,. 
" Yirmi yqında)'lm, eylenmek 

iatlyorum. Fakat , ... dağım ma
bitte beııl tatmin edebilecek bir 
kaz yoli " diyor. 

Kendisinin ele gicleceji yabanca 
muhitte bulunacak kızları tatmin 
edememesi ihtimalinden korkanm. 
Fazla mlltkDlpesentlik daima teh• 
likelidlr. 

* Kara.köyde (Bekir Sami) Beye; 

Maksadınızın eğlenmek olduiu 
belli, o halde devam ediniz. Ara• 
1• buaa famla pmuine Dztllm .. 
mek ilzam. Bunun da kendine 
mahauı r.evkl vardır, derler. 

B. B. D. Hanımaı 
Bu, bir pntajcLr. Emniyet ml

cllrlyetlaln ahllk zabıta11 luamma 
mllracaat ecllniz. Vak' aya lalı 
bir cihetini Aklamadan a6y
leyiniz, nvc:lalze aluetmlyeceifaa 
den emla olabUinioiz. ı.tipreyl 
bqmemarla yapmız. 

• 
Şilkrua Ba•ı•a: 

Belılettltlnlz mektubu alma• 
dim. Bizim idarede kaybolmaı 
elmuma lbtlmal Yenmem. Gel
aıemiftlr. 

Jf 
Bunada (Veysel) BeJ•· 
Mektabonnda im hakkında 

hiç bir maltmata teıad8f ede
medim, lize nual fikir Yereylm? 

HANIMTEYZE 

ıinlz. 
Doktor bu için için yıpra

nan, hayatiyetini v...- ve plr81yen 
dcuda uki ce"8li1etlnl iade 
etmeniD lmkiaı olmadıtım ı&

mllftlL 
On bef yıl enelld ,.., baa-

au ı•nç im kadaahk danularını 
lçJoe akıta akıta kurutllltlf, ttl
kemiftl. Uıviyıtiıı bu keacli ken· 
dini zehirlemeıi tabiatta, bu ..
kil bayat geçina belan vlcut• 
lannda •k •k teaacllf ediliyordu. 

Ve Leylinm apnmaktan kur
tulan zeklsı bunu ketfetmekte 
doktordan geç kalmada. 

• Burgazm Heybeliye bakan 
çamlıkları arasında ktlçftk bir ev 
kiraladılar. 

4 Arkam .. ,) 



e Sayfa 

1 
1 Tavukçuluk Bahsi 
1 

'' Yumurta,, .... 

-1-
lnaanlar için en muıadaı il'" 

dayı tqkll eden yumurtanm ter
kibi ile ıekll, tabb, ıayrltabll 
kabuluuı, çift ıanlı, çift yumurta, 
parazitli, hutabkh, 1an11 olmıyan 
huaual ııdalarla bealene11 taYuk· 
lann yumurtalan ne auretle di
ğer yumurtalardan daha slyade 
Yitamloli olduğu, ,OnlDk tase )'11'" 
murtalann naaıl anla~ılacağı, da· 
mııbk, kuluçka makineye konu• 
lacaklaran ne ıuretle tefrik Y• 
muhafaza11, tavupn kamında 
teıekkülü, 1alkımdan •• au
retle dnıtn;o, horozlar tara· 
fından naaıl tohumlaadıjı, ,.k. 

. lin• g6r• tavuk mu, bonıs mu, 
. çıkacağı, tohumauzlara •• yapmak 
lhımıeleceil, Aflll açık, koyu, 
kanlı yumurtalar&n baıtalılda olup 
olmadığını, dahilden barice JU• 
murtanın DUJI çıkbp 11raıı 
ıeldikçe bundan aomakl yaııları-
1111zda bahaedeceiizı 

Yumartalana ııcla noktal na• 
zarından olan ehemmiyetine b ... 
lamazdan eYvel ıelrillerine ıör• 
naaıl olduldanndaa bqlıyalım: 

1 - Gayri tabii yumurtalar : Gayri 
tabii ru•urtalu, yumurtalıtıa tema• 
mea •e1ahut Jalaıa bir kıamıaıa YHi· 
feaial •Brememea'ndn ileri ••lir. Bu 
tla birkaç t•kllde olan 

A) Kabukeuı yumurta: Yumurta• 
luın kababua çıkma•• •eçici bir 
laal :lir. Bu ya emlllaımlcleal1e•i fakir 
.. dadaa ••1alaut ta J•murtaaıa yu• 
•urtahkta pek as zamaa kal•aaıadaa 
••t'et eder. Fakat bu laal bana da 
uıun sa•aa ti•••• edebWr. Ba tak· 
dirile Hbep, yumartalıfl• •e1a hazı• 
ciba11Dıa hulıanıi bir aaldH dola,.
.Ue yadfHial aarememeabadendir. Bi· 
aaeaale1la bltla laa1atıa.. kabakauı 
JU•urta nrecek olu ba1le bir ta.u
tu keamekt•• baıka bir çare 1oktur. 

8) Gayrimantuam ı•kilde yumurt&: 
Ta•utua •a1rl•untaıa• .. kildf' yu
murta JapmHı, 1u•urtaht• bazan 
laaaarata •tra•a .. adanflar. eae.& bir 
yumarta yumurtalıkta• f•kacatı saman 
bu mahalde bir 1ara açabilir. Bu ıuretle 
mlte-eHlr olu pmurtalık, mlteakip 
JUmurlaDID .. kllal• defiı•e8İll• ...... 
olur. Bu detitlldllder yumurtuua 
hacmıad•, fOkliade, •• kabutun ., .. 
edeceji muaarada Yalddlr. Ya•arta• 
htında bir lrıu nkua .. lea tank 
bir Hrç• yumarta•ı katlu klçlk, kaa 
yumurtuı kadar blylk yumurta 
1apabUeo•tl flbl e'kll de JUYarlak 
•e7a armudi olabllir, ktza blJle ltlr 
yumurtaaın kaltutu da çla.Ul Y•Ja 
kat kat oldutu •arlllr. 

C) $anıı olmayan Jlllllurlaı Ya
murta boruauada laic bir JUmurta ol
madıtı halde boıuk bir .. da tHlrl ile 
yumurtalık alblmlali maclcleJl bir 
tarafa Aldu. ilk teıekkll eden bu 
albOmla kltleal laeri•• bir kac tabaka 
daha alblmia tuauu eder; bu auretle 
haeml aiıbetea blyl1ea albl•ia kit
IHI kabutun t•ı•kkll edeeeli mahal· 
le itilir •• orada, alblmla etrafıada 
kabuk tetekkll• baflar. Bu JU•ml•JI 
ııktıktHıonra karacak olanak kabufua 
lçerialade alblmlad.. batka biq•J 
ıaremeyls. Maa•aflh ıebeblai az 
Jukarıda anettitimb MI laal ele 
••çieidir. 

D) Çift yamarta: Çlft yumurtılana 
birçok DeYllerine teaadlf edilir. 
lçeriaiade baıka bir yumurta daha 
bulun•• bir yumurtanı• teıekklllae 
sebep 1umurtaaıa, J•murtalıtı iaer• 
lrea bu uzyun her hanfl t.ir anu 
do'a11aUe Jumurta11 tekrar ••riye, 
Jumurta be1asıaıa teıekkll ettitl 
mahalle ltmHidir. Tekrar ıerl1• 
relen lıu yumurta alblmia tabak ... 
i.e ihata edilip tabii yoluna dnam 
ederek ikiaci bir kabuk daha tetek· 
kGI eder ••1alaut ta Joluaa dHam 
ederken Hnaı H t.e1azı tetekkGI 
etmlı H heniz 1umurtalıktaa çıkın·ı 
bir yumurtaya teaadlf eder, tek bir 
JUmurta teıkil etmek here ona 
karıflr. 

Blriaei nzl1ette dahildeki yumurta 
tam teıekklll etmlı• eau ihata edea 
ikinci 1umurtanın aaraaı Joktur. llrinei 
Yasi1ette JUmartalHıa Jaer lklai ele 
tamdır? 

R) Bİ1'9ok aanıı olan 1umurtaı 
lkı .. ,... olaa JU•Urtalua ıık 11k 
teAdlf edllirae de 5 •• daha ziyade 
aarıaı olaalar enderdir. Bua- Hbebl 
de birkaç aanaıa •JDI aa•anda JU• 
murtahta daımeal •• kesa a,.ı ... 
manda ayni be1u •elayal bir kabukla 
ihata edileıek bir yumurta teılcll 

etmelerldir. Eter bu 13rılıına her biri 
tohumlu I•• kuluçka altına konacak 
b8yle bir yumurtada iki eiYcİY teıek
kOI edebilir; fakat ekıeriya daha ku
haçlta aiti• .. lkea lllrler •• CİYCİY• 

SON POSTA 

Plrango Mldlrl Fikri Berıe Bonaştak 
-

"Ben Rüyamda Filan Numarayı Gör-
düm, Bana O Numarayı Bulun! .. ,, Diye 

Müracaat Edenler Var! .• 
"Bana Şimdiye Kadar Bir Şey c;ıkmadı, Lôtfetseniz de Bir 
Şey Çıkarsan1z Beyefendi ! .. ,, Diyen Müıteriler De Çok .. 

Bir yılbatı ıeceıinde yaı ~ 
Oa d6rt milyon balkın 

r8yalarana giren, uykulanaı 
kaçıran, Babll K.uleai ıibl 
koıkoca hulyalar kurduran 
Tayyare Piyanıo Mlldl\r
lllğOnlln merdlYenlerinl çı
karken, içimde Hbeplİz 
bir heyecan Yardı. Ôyle 
ya, bu blaa, nice nlılm 
lnAnlan fAdıAm etmit 
eararb 7er deiil midir. 

Piyango MOdOrtl Fikri 
B. gazetecilerin en iyi, en 
aarniml doıtudur. En mll
him meaelelerinde, en e
hemmiyetli misafirleri ya· 
nında bile l'azetecilerl bek 
letmeL Bu da batan halka 
karp 1'61terllen bllyiik bir 
auaket Ye HYıf uerf 
cleiil midir?. Çtınkii balla 
ltlra• da biz temsil ederiz. 

Fikri Bey, iki ı•fi ma• 
aa11 bapna alnnt. konu
ıuyordu. Beni Amlmlyetle 
karıaladı. Ver ıGaterdl : 

- Malim ya, hem yeni 
kqlde, hem de yılbqı ke· 
tldetl tlzerinde fikir ahıve
rltl yapıyorduk. 

V.albaımda yiae 1an• milyon 
lira veriyoruz. 

Rokfeller, Fort, Roçilt bile 
b6yle bol keaeden yanm milyon 
lira vermeı amma, Fikri bey hiç 
.. 1r .. ediji yok. Hani, bir aallam 
tlzllm iham eder ıf bi bfrtey bu •• 

- MOıterllerinizin ıarabetle
rlai 6jrenmefe 1"9ldim beyefendi! 

- Garabetler mi? Har halde, 
biz l'arabet huauaunda Amerikayı 
bHbrmazaak da, yİlle de l'eri 
kalmayız. 

GIHdtlm: 
- Meaell.. Bir kaçıaı ltitfe

der m!ainiz ? 
. Fikri bey karfıaında oturan 

feflerden birine bakb : 
- iki ay enet miydi o, Feridun 

bey?. Hani rllyaaında bir numro 
ıörmilf. iki a; değil mi? Efendim. 
Birgtln mOdüriyete bir kadın geldi: 

- "Bana, eyi habrımda detil, 
ıalba 2478 numarayı Yerini,, de
ye tutturdu. Bittabi bu numara 
bayilerden birinin elinde olduju 
için bulamazdık. Fakat kadın 
ıarar ediyor: 

- ille de ille o numarayı 
iıteriml. deye ayak diriyordu. 
Sebebini ıordukı 

- Ben o numaraJI riyamda 
ı&rdDm. ikramiye o numaraya 
vuracak. Ben o numarayı lateriml --·-·······----·--· .. ··········--······ ···--lerln tekli ga1ri tabii Ye pek acaiptir. 
Bası defalar bayi• bir yumurtadan iki 
batlı nya clart ayaklı bir elniY çık· 
tıtı da nkidir. 

Eraaklyı Berek•t Tank (lftlltl H•ıtıll 

(1) TaYuk ve Tawukçulufa alt oJaıa. 
mltklllerf•l•I ......... mateU- •• .......... ....., .. 

milyon lirayı bekUyenler n edeai gün yarım milyon lirayı anyanlar 
hiç blrıey çıkmadı.. L6t
fetıeniz, ıu biletime bir 
,.y çıkaraaaız 1 • ., Elimiz· 
de mi yal. Bunu bilmiyor
lar. Yahut bir bqkam: 

0 Beyefendi diyor, ben 
tukadar nnedenberl kefi
delerl takip ediyorum. Fa• 
kat hlçblrteJ iAbet etme
di. Sil bWralalz, han.,ı nu
marayı alayım?. En çok 
haaal numaraya ikramiye 

çıkı~~) an da talitizlikle-
rlDclea balaHcllyorlar, ba 
derde deva anyorlarl. Bit• 
tabi elimizde birıey olta 
1apan1, deiil mi efendimi 

Fikri Bey bunları an
labrkea ben de kapıya ba• 
karak dllfOadDm: 

Acaba ıu kaplDID claı 
tarafına: .. Herıey bulunur 
taliılzlii• deYadan ıayrll • .,. 
Diye bir levha aıular, 
auıl olur?. 

- Kuaaaalar, kasan
dıklan paralan ne yapı-
7orlar, hiç tetkik ettiniz 

- "Alan kazanıyort Yarın çekiliyor! .. ,, mi Beyefendi? 

1 
deye ceYap verdL ı Fikri Bey memnunl7etle ba-

EYet, böyle ıarabetler çok f1111 talladı: 
oluyor. Hatti ıaliba, yine b6yle - Bakın, bu nokta çok mll-
rtlya meaeleıioden Ud kiti de bim.. Blhuauı bizde. Evde, k .. 
ayni numarayı iatedller. Çtbıkl zananlar paralanm •• yapıyorlar?. 
Udai de aynı rakkamlan rtlyala· Sayl&yeylm: Eluerl tallliler •• 
nnda 16rmtltler. veyahut kllçllk birer apartmu 

811 rtlya meıeleıl mBfterlleri- yaptırıyorlar. Bu, bemea hepaiıı-
~ 9Dİı aruında çok mUblm roller de Yar. Bina yapbrmak bqlıca 

oyauyor."' itleri. Bazdan da ticaretlerine, 
- Mllflerilerlnizln uturlan ta11'atlarına aarf edlyorlarlar. Pi-

aelerdir? 7ankoda kazanılan parama lauı-
Flkri Bey dOıOndOı YaTUp, harman Amaldutuaa hiç 
- Uğur •• Upr •• evet, uturun duymadım. Hep faydah ,.ylere 

mOıterilerimlz ara11nda çok bOyOk aarfediliyor. 
teıirleri var. MeıelA. baza mGıt.. Fikri Bey birdeablre: 
rller (13) adedinin uturlulutuna - Bakın, dedi ılze ıarlp bir 
inanırlar. Rakamlarının yeldmu teJ anlata71m. Mlltekaltlerden biri, 
13 eden numaralan aeçerler. bir keıideden d&rt bin lira ka-
Faraza 8131, 16123, 7 203 fibl sanmıı, derhal bir ey Japbrmıya 
rakamlar onların indinae utar- baılamıf. Fakat para11 yetmeyia-
ludur. Sonra, kendi kendilerine de ce, Emllk bankaınıa mllracaat 
bir numara tutarlar, o numarayı etmif, borç para almıı, epeyce 
biitlln bayilerden ararlar. Bu borçlanmıt. tabU bu borç adam• 
meyanda aile efradırun da kendi· catızın yOretlnl aızlatacak, llze-
lerlne l'&re bir uğurlu ıahıı var- cektlr. O bu tlzOntll ile kınanır• 
dır: Çocuklardan biri, bDyük baba, ken, birkaç keıide ıoma, lldad 
b&ylik anne, damat, ıelin, kayın- bir dört bin lira kazanma• mı?. 
birader falan. Bilet alınırken Artık ne borç kalmıt. ne de 
bunlardan birinin niyetine alınan tııllatll. 
bilete ikramiye laabetl daima Biz konuıurken, ıefler aak6-
1CSz 6allndttdir. aetle dinliyorlar, hazan Fikri Bey 

- MDıteraerlnizdea tabii bir- onlara bir ıeyler aoruyor, kıaa 
çok mektuplar alıyorsunuz?. Bun- cevaplarla, uzun ıeyler anlah• 
larni içinde entereıanları Yar yordu. 
ırıdır?. - latanbuldan aonra en çok 

Fikri Bey düşOndO: mllfteriniz hangi ıehirde efendim? 
- EYet, dedi. Bilhaaaa ıiki· - lzmir, Ankara, BurA .• Fa· 

yet mektupları geliyor, mesel& kat ıayanı dikkat olan ıu ki, &e-

diyorlar ki: reıi oluraa olıun, bOyllk lkra· 
.. Efendim, ben falan numarayı miye lıabet eden kaaaba •• ıe-

alayoıum. Bana fimdlı• kadar hlrlercle bllet aabfa, Ud iç mllll 

ikinci te~rin 21 

Resmiflizi Biz• Göntl•rlnlz ..... 
Slzd Tabiatcnızı Sögllg•lim 
Renılnlal kupo.1 ile 18aderlnla. 

Kupon dli•t .. ~•andadır . 

12 Kozlu; Sadi 
Ber. lıini çabak 
bitirmek bir ıeyin ıo
nunu ıtlratle almak 
lıter. Sakin n Atil 
kalmaz, hal n nzi• 
yete göre hamlo!ler 
yapabilir. İş n YIZife 
bahtinde kendiaini 
•••direbiliı. 

• 11 Bursa: H. T. Haatm; Mahçup 
tawrJudur. Kendini · 
ıöıterici hareketlerde 

. bulqomaz, çabuk alı
nır, teeHtlr duyar. Hia 

• bahislerine ehemmi· 
nt nrir, alaka ıö•te
rir. Sevdikleri hak
kında ıamimi n ıa
clıktır. Kederlırioi ça• 
buk belli eder. Yap· 
tığı ıeyi giıleyemH. 

• 
9 Y aloya, S.•ilaa 

Haaım; Zeki •• uy• 
ealdır. TaYUr •e h .. 
rebtlerinde tabiilik •e 
eadelik nrdır. Huyu
na ıidilmeue muvalı:• 
ka&en dik bııhlık y .. 
paraa da iğblran kin• 
ıis Ye denmıızdır. 
Yapacağı itleri gö,. 

&ermek ıuretile elinda it gelir. 
~ 

t.taabql H. N. Haaı•. 
(R••mlala dercini l•teml7or) 

Kuıurlan çabuk görür. Teceesilti 
hiılerini daha fazla itlıtir. Herkeaten 
nYel duyup görebilir. BııkalanDID 
itlerine 1ardım etmek later • 

• latanbul H. K. Hanım. 
( R .. alala ct.rclal lateal1er ) 

Söztlntt esirgemez. Tok ıöylene de 
halı:lı ve iaabetli olur. Ancak kendisine 
ahl&kaıa benzeyenlerle ıeçinebilir. p..,. 
11171 bolca l&doder. 

• Ankara Kadri Efeadi. 
( R•••lala tlerclal latemlJer ) 

Sakin n intizamperver bir mektepU 
buuaiyetlerini mulıafua eder. Tavuı 
•e hareketleri itibarile arkadatlanna 
6nıek olabilir. Hayat&a mu•affat .. 1. 

IDPIDI dilerls. 
• Koaya Lltfl Be1. 

( Fotoarafınıa d•rclal ..... , ... ) 
Parayı sevdiği bdar aa tutumlu· 

dur. Üsttlntl batım ihmal edebilir. Ne 
olur ulmu endi111ile fazla ibtiyatk&r 
olur. • 

lataabul H. R. Hanım. 
( R ...... la denlal ı.temlJ• ) 

Göründüğü kadar ıakin n uyul 
delildir. içinden puarWdıchr. Kendiainl 
meydana yermeden baokalarım tahrik 
n tefYİk ile malr•chna munffak olmalr 
tanlerlni arar ve bulur. Uıtüııe bapna 
dikkat eder. Ve ot1ıalannı İJi Ye temiz 
kullanır. 

arbyor. 
Mrelf ıeçealerde Banciıfmaya 

•• Ayvahta mı, bir yen bir bQ. 
,lk ikramiye iaabet etti. Bilet 
1atı11 derhal 1llkıeldi. 

- Baa bayiler bl,ak ikra
miye çıka• ldmaelerden bahtit 
falan latiyorlar. Hattl iti aceleye 
ptlrlp, verdikleri paradan kendi
lerin• lıire aJlllyorlar.. Bu dot
ra ma dur? 

- Biz ba tllrll bayilerle m8ca
dele ediyoruz. Fakat bu fibl hl· 
dlaelerde, biraz, kazanama lt•dal
ılzliğladen ileri ıeliyor. Meaell 
ıeçenlerde bir kadın bize miira• 
caat etti. Bayilerden blrialn ken• 
diainden 300 lira aldıiım yana 
yakıla t6yledl. O ıatkınlık eına• 
ımda bu iç yb lirayı verdiğini, 
plfman oldupnu anlattı. Bltta bi 
bil utrqtık. Nihayet iti hallettik. 

Bir tuanur edin. Biri alıe 
ıellp te: • lfl•, ıize yirmi bin lira 
ikramiye çıktı!,, dlylverae de, 6nft• 
alze bir ıOrll banknot bırak1a, 
100 Ura iateae vermezmiıinlı?. 
Bu da &yle oluyor. ıatkınbk 'ara• 
a ada verlliyorr. Soııraclan da pl,maa 
olunuyor amma, İl itten ıeçıyor. 
Kazancın b6yle cilveleri de olmaı 
olarmu? • 
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f l:an) adam 1916 unui11de blr 
Alma" Dlvaıu Harh· tar ıfından 6 
.. C' e hap .. mahkCır.ı edıl cii. Çli ıkü 

(Yokşir) de 
Skipea 'da koca bir çl· 
menlik ortasında (dört metro) mu· 
rabbaı dört yer v rdır ki l\zerinde 

mo:ttup unaürden g•Ç· 
ı;:ıem·ı .u. 

8!11"k muharebe .• 
Hiçbir za•ıı11 Y ı· 

kut re~m'yecc .. ti. 

Eler •• 
• Sı'l'blehnı ı i k kı r 

Mllaı:a (ıU4· 19J 1) ••• 
Hayatte kal.aydı .• 
Çünkü IN9 yılıııda tahtta ı c kilm!ya ı:ııechur 

olmadan evvel Avueturya Kıra ı (Franauva Jo· 
:ıaf) e tekllfatta IHılunauıtu. IHtlia Sırblatanı 
ılefa .. a 8JOU lnrillı: lirası ile ayda 49):> lnzillı: 
llruı aıaaş nıukabil'nde aahnıya hazır oldu
juau a3Jlnyordu.. l jer Avuaturya bu teklifi 
kabul etaoydl Sırblatanın Avusturyıua idare• 
alne ıeç eektl, muhere be de olmıyacaktı. 

f!ir kız Bir köpril. Yaptı 7 

Haftada 6 Gün Çalışma· 
nın Manası Nedir? 

Yan tarafa 
koycfutumuz 
rume dik
katle bakıaıı. 
Bu bir köprll· 
yft sröı ter ir. 
Amerikanın 

Nev • Jersey 
v il 1 y •tinde, 
ı•hlr harici
nin iki nehir
le ayrılan muh
teJ;f k111mlarını Lirie4tiımek, yo:u kıu.tmak, rnüna· 
kaleyi kolaylaıtırmak lçia yapılmııtır. Uwalutu 
6,300 metredir. Bizim paramızla ta••• ~ •Hyon 
lirııya mal olmuıtur. Fakat 
lki yanıada muhtelif mey· 
danlar açılacafı için 25 mil
yon lira daha ridecektir. 
Şimdi yine yan tarafa koy

duğumuz Jkinci resme ba
kın ır. Bu bir: kızdır. Blyilk 
mlluseaelerden birinde doı· 
ya taanifine memurdur. Va• 
aifeal icabı g8nde aekiı 1aat 
ayaktn durur. Bir dakika 
bile oturmak hakkını haiz 
detildir. 

Amerika ıra.ıeteleri bu iki ruai 
yan yana koyduktan aoara diyorlar kiı 

Bu köprllyll yapan, ıoara da A••· 
rlkDnın o muazzam orduıunu, do-
nanmuııu, milyonları bulan memur
larını bt1liyea bir kıadır. Bu kıı n 
benzerleridir. ÇGnkO para vergi ıu• 

retile onların ceplerindea çıkar. He· 
aap ettik. Amerikada altı ılln çalıtan 
bir itçi bu 6 a-laln dardlnO kendi 
heu bıaa çalıtır, lkiılai de devletin 
heub:aa çalııır. Maamafih bu 1ahada 
Anaerilcadan dalla •ıkı olan yerler 
yok detlldir. Yine memnun ol· 
malıyız. 

İçine Sobasız Girilemiyen Bir Kilise 
in ıiJ te re' alo 

Leyton kontlu· 
ğuada 7 aıırlık 

Hki bir kiliae 
Yardır. Huıuıi
yetl yaz kıt içi· 
ain ıon derece 
ıoğuk olmaaın· 

dadır. losıilizler 
çok muhafazakar 
oldukları için bu 
kiliaonin içine 
kalorifer tHiaah 
yaptırmayı hatıra 
bile getirmemiı· 

makineli ttıfek
ler •• Bir Ame· 

rllralı tarafından 

icat vo bir f •ıl· 
1 z t ufından 

hiçbir z:amiln ot bitmez. Halk ::ır. sında dö
nen rivayete göre burası dört • ·-narka 

aakerlnin asırlarca eV\'el 
maktul dU~tUğtl yerdir. 

ln) terede imal 

Bir lnek 
Pantalon Giqdi ... 

lngiltereain 
" Bedfo!'Üs • 
lıire,, ~entlu
ğun Huyn81 
köyUaıt" a Miıtr 
Simpıon adı 
ile anılan bir 

çiftçi pek aev• 
diil iaeığlni 
pire ve ılnek· 
lerden koru• 
maaıa yolunu 
buJaıaamıı, nl• 
hayet hay••· 
nın ayaklarına bir panto.on ge· 
çlrmiı, batına da bir ıapka tak· 
mııtır. Bu kıyafetten hayvan da 
sahibi de pek memnundurlar. 

Bir Adam Baıında Fener 
Taııyor 

Pariıte E. 
Rallet adını 
ta ıı yan bir 
adam bir ge· 
ce geç vakit 

eYlne döner· 
ken hafif bir 
otomobil ka· 

zaaı sıeçirmiş, 
ve bu kazadan 

sonra öyle bir 
korkuya tutul· 

mnı ki, gece· 
lerl ıokaA"a çı
kacağı zaman başının Uzerine 
geçirilmek nnre huıuai bir fener 
yaptırtmıştır. Bu fener geçenlerde 
otomobil 11lonunda herkeao ıöı· 
terilmittir. 

Dünyanın En Küçük 
Lokoınotifi 

edilmfatlr, 
Almanya 

bu tüfek• 
lor~en Old Bil 

((5:1.000) ta· 
neala 1914 
tan evYel 

faıllt~rcnla en tanınmıt futlto cua ı 
idi. Bir defa J8J matra aUr'at, (10.001)) 

rtzllce 
menaleka• 
tlae ithal 
etırıı1u. 

metre mııkav•mel tamplyoııu idi. 
Ost Ulle .ıl aaat futbel oyna·, yorul· 

maı:dı. SO lftetreden tüt ça '.erd • 
Çektiği 9Utlerla tutulması mümkün 

def ildi. ...ı•• 

Şu Garip Düny da 
Neler Oluyor? 

Geçen hafta Londralı bir 

ISlr kartalın bilgin eline büyük 
bir kartal geçir· 
miş ve bu kuşun 
uçuf sUr'atini an· 

sür' ati 
nedir? 

lamak merakına düşerek ölçU 
aletlerini hazırladıktan sonra hay· 
vanı muayyen bir noktadan aah· 
vermiıtir. Bu tecrübe eanasında 

yapılan heaaplara göre kartalın 
ıaatte 180 kilometre ıUr'atle uç-

tuiu ve dört bin metre yüksekliğe 
çıkabildiği anlatılmıştır. 

lf 

Cenubt Afrikadan lnglliz gaıe

/smi bilin- telerine yazıldığı· 
na göre, orada 

mig•n bir henfiz mahiye ti 
hastalık 

anlaşılamıyan yeni 
çıktı bir hastalık belir· 

mittir. Bu' haıtahğa tutulanların 

\ftkutlori kırmıı.ı, mavi, yeıil, 

sarı ve ıiyah renklere girmekte 

ve bu renkler vücudun muhtel if 

parçalarında, hep bir anda gö· 

züktUğU için pek garip gelmek· 

tedir. Bereket versin bu haata• 

lığın ölUmünU mucip olduiu yok· 
tur. Devam müddeti 2 haftadır. 

Amerika Ziraat Nezareti tabii 

Baldan sirke bal yendikten ıonrı 
arta kalan mum· 
ların israf edil· 
diğini düşUnerek 

gapnıanın 

yolu .• 

bunlardan ne şekilde istifnde edile· 
bileceğini bilginlerden ıormuştur, 

aldığı cevaplara sıöre baldan ve 

bilhasaı balmumundan &irke yap· 

mak mümkün olacaktır. Bu mum· 
lar tahammüre bırakıhıcak sonra 

taktir edilecektir. Amerikanın 
nezareti bu aayede yılda mühim 

bir paranın iktısat edileceği 

tahminindedir. 

Bir Amerika aaat fabrikası 

Dı"inrıanın 

en büyük. ıuı 
sn küçük 

dünyanın en kU· 
· çUk ve en bUyUk 
lkl saatini yap· 
mıştır. En kUçtik 

saati saatin hacmi yr -

rım aantimdir. Kulağa götürUldil&.i 

zaman lş!ediğini ltitmek mtımkUn 

değildir. En bUyUk ıaate gelince, 

hacmi 45 metredir. KUçUk saa 

bir milyarderin zevcesi tarafından 

satın aiınmııtır. BUyUk aaatnı 

alıcııı henüz çıkmamıştır. 

kolay kazanç Daima Tehlikelidir 

lordir. Fakat bu ı...ı 
vaziyette de, hele 1 

lnrilterenin me,hur it adıHal e.
rından Bradford mücnuui MGdGrll 
Mtıter Arthur Seviil Pariıte mühim 
bir para kaybından yakayı r.or kur
tarmıttır. Bu zat Pııriate indiği otelde 
Leonard Kenedy ad•nı ta,ıysn bir 
vatandatile te aı,mı,, laf araaında 
karlı bir ltten haberdar olmuı, bu 
it• ıiritmek arzusunu göıtermit, 
ıonra Kenedi'nln t avauutu ile Mıık 
Kenende adım taf ıyen baıka bir vr..
tandaf ile kartı'aımıf, bir boran 
oyununa a-irişmit- 24 saat içinde 7000 
Türk llruı kaıanmıı, •onra bu kir· 
dan ceuret alarak yeni tanıttığı 
arkadatlaril• it• devam etmek iç:n 
oa!arın hunbına elli bin liralık bir 
kredi açtırmıf. 

k•t Kinleri için· 
de beı dakika· 
dan f ula dur• 
mak İnUmkUn 
değildir. Bunun 
için çok Hkl 
zamanlardan heri 
bu kiliaeye ıe
lenleri11 yanların· 
da bir de gaz 
ıobaaı getirmeıi 
!r..J........ r' ............. r . 

Bir Joglllz ıenıini yirminci 
aaır çocuklarının daha ziyade 
fennt oyuncaklara bevea ettikle· 
rlni, fakat fakir tabakaya menıup 
olanlarının bu heveslerini tatmin· 
den mahrum kaldıklarım dütUne· 
rek mini mini bir lokomotif yap• 
tırmıı ve bu lokomotifi hah· 
çelerden birine hediye et• 
mlştir. Bu küçük lokomotif tıpln 
bUyUlı lokomotifler iİbi ray Uze• 
rn-:le i~lemektedir. 

Meğer bu lki lnglliz Pııri• poll• 
•İne taaınm•t dola ndırıcılardanm11. 
ııdamlar kendi huaplarına açılan 
krediyi ku~lanmak lh:ere bankaya 
gittikleri zaman kaudar taraf'ndan 
tanmmıılar ve polisçe tutu~mutlar.lır. 

Pariı ıazetılırl bit ioıiJia it 

adamın n hu kadar çocu .. ç ı,, 

dolanrıırc lıj'a tutulm •ına lı~ yret 
etmekteciirJer. 
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iRASYEDi 
No. 87 21-11-934 

Yaıan: Sermet Muhtar 

Vehbi İle Allı Gelin Güvey Gibi İdi .. 

Çırpıcı gayınnın piyaeaeılar 

Yine çapkınca bir aözllatt 
kırptı: 

- Gacolara kartı moıtramın 
bozarız. 

İık kadeh, Leylek Fıtnatın: 

çekildikten ıonrakl hali 

açılmıya baılamıt olan kabak 
çiçetf V ebbi idi. 

KUçUk Allı, sevgilisinin elini 
ıımııkı avucuna almıı, aözü gözU• 
nün içinde, ıUzllle sllxllle, tatlı bir 
1eıle ötUyordu: 

- DUnyada içki denilen 9eyle 
aram hoı değildir. Ayıp değil a, 

&%!~~~::JB:c=:~~cm:~~m~:mc:ı:srn.~sawi11DD~~5llE!l--.-=m~, 

Yarın akşam T U R K Sinemasında 
· Herkean beklediği bUylik bir film : 

ADIN AVCISI 
Fransızca söılU. OynıyanJnr: 

JA \ll"S CAGNEY • MARGARET LINDSAY MAE CLARKE • LESLIE FENTON 
Heyecandan heyecana dUwliren ve baştan baıa zevkli sahnelerle dolu olan 

emlilBlsiz bir film. Pcıris'te dillerde dola an bu filmi mutlaka görünüz. 

200 Parça Eşya 
ile Birli te 
Tutuldu 

Langada Musalla camii ıoka· 
ğında 109 num alı od dn otu• 
ran köm rcU F t.:bmi Efendi, ge· 

çenlerde dükkanma İbrahim oğlu 
Hasan isminde bir çır k almı~tır. 

Hasan Uç gUn Fehmi Beyin ya· 
nında kaldıktan sonra bir gUn 

F ehml Beyin ve daha üç komşu
nun eşyasını toplıyarak ortadan 
sırolmuştur. Fakat H san çaldığı 

(200} parça cıya ile Bursada ya· 
kalanını§ ve suçunu itiraf ettiği 

Bu al<şanı : Gala müsameresi olarak 
LE s·aemasında 

Sinemanın iki büyük yıldızı 

JEANETTE MAC DONALD 

R O 
tar fından emsalsiz bir surette yaratılan 

v MAN 
sfiperfilminde hassaten Fransızca tnganni ediyorlar. 

En son ılstem dairesinde kısmen renkli olarak yapılan bu ftlm 
göz kamaıtırıcı bir ihtişam nllmuneaidir. 

Bu akşam : İstanbul radyosu, bUtun bu filmi ve 
filmin bUtun musikisini dinletecektir. 

• 

için tevkif edilerek Dün lıtanbul 
müddeiumumiliğine g6nderllmit~ 

tir. GEORGES OHNET'in romanından ikübaı ve 411---. 
································-··························· GABY MORLAY 

- Güzel, Tombul, Toraman 
paıaıadomin ıerefinel.. Saylıaaile 
dudaklara götUrlildUğtl eanada, 
Alek1an yıldınm dUıer ıibi oda· 
nın ortaaına atladı: 

lllfet edemedim, edemiyoru
1
m, ( ____ T_e_b_ı_ıg __ 1e_r ____ ) 

bu gidiıle edemiyeceğim de... ki Sıhhi Kit pi r Sor isi 

ile HENRY ROLLAN ve LEON BELLlERES 
ta.rafından bir sureti fevkaladede temıil edilen 

DEMiRHANE MCDGBI - Vay MaHallah! lıte tara• 
tor dedikleri alamet buna derler. 
Ağzınıza liyık, ıapurıupıir göv· 
deye atın... ilk meıeyi bundan 
etmezsen ömrUn oldukçae arı teni 
yiyeıin paşazademl .• 

Rakılor, gOzel, Tombul, Tora• 
man beyin ıerefine yuvarlandı. 
Aleksan efendinin gönlUnii hoı 
etmek için herkes terator taba· 
ğına uzanıyor, Tombul da tiksine 
tiksine bakınıyor, o, bir çatalın 
ucunda evvelce hazırladığı okkalı 
bir lokmayı, Vehbiye uzahyordu. 

- Altık nfimkUnü yok, ••velti 
benim mezeml ağzının içinde 
yerleştireceksin. Ondan ötesine 
karıımam, istersen bir dalıa bu· 
yurm11.. Şayatleğim taratcrumu 
beğenmedin, olur a için hoılan· 
madı, o da kolay.. Elini tutan mı 
Yar ? Parmağını diline baatırıp 
boğazına daya; ayli Gördea halın 
imiş, ipek Kayıerf kilimi imiş, 
dival lılemeH antika örUl imif, 
hiç çekinme, veriıtir dıtarıya ... 

* 
Hepal yerlerine oturmuılıırdı. 
Vehbi Beyle dildade1i küçük 

Allı, yandaki bUyUk kanepede, 
yeni gelin gllveyler gibi dizdize 
gelmifler, baygın baygın bakıılar 
ile, kesik kesik iç çekişlerle, 
biribirlerine cilve ediyorlardı. 
Kötıdeki iki koltukta, fesi kaşının 
Ustlae yıkmıf, elini bıJ1ğına almıt 
olan Raifle bitiıiğindeki Çiroz 
Zarife, burun buruna konuıuyc.r• 
lar, Katip eski bıçkınlıklarından 
tutturuyor, göğlls aeçiriyordu: 

- Hey gidi ıtınler hey, bir 
zamanlar ne idik? Elimizden 
uçan mı, kaçan mı kurtulurdu ? .. 
lıtanbuluD, Galatamn, Beyoğlunun 
hovarda yataklanadao Ç1kmaz, 
alayının çıcı;ıaı çıkarırdık.. O ıı· 
cağa kar dayanacak delil a, 
nihayet ıık dedik, paıo dedik .. 

Gavllece kale kapıaı gibi du· 
ran, aiaterifte boiadan farksız 
olan Pehlivan Hilmiye gelince, 
Hoıur Pesendin bitişiğindeki 
sandal} ede, ıultan efendi !huzu· 
runda bulunan bir bende gibi 
kızarıp bozmyor, m&Uemadiyen 
t~rini ailiyor, boyuna kemktım 
edip duruyordu. 

Aşağı yukan, ikisinin de bu 
işlerde fos olduğu anla.şılıyordu. 
lç!erinde, her zarıanki halinden 
en az ,aş::ın·, istifini en az bozanı, 

emi çay1ak scnılan, henüz hen&lı 

yutumcuk alsam, yüzUnU:ı:o güller 
gasyan hazır... Bir tane içtim ya, 
inanmazsınız; şu iki gözUm önüme 
aksın ki o da sizin il1zel hatırmz 
için .. Ablam ıerefinize demedi mi, 
değil rakı, zehir olaa içerim fakat 
itte o'k•dar, yani bir kadehçik ... 
Kadem tUrabınız olnyım, beni 
mercimek kadar ıeverseniz bir 
daha vermeyin. 

Fettan bu ağızları kullanırken 
tiıeler dcvirmİihm beter halde 
gibi gözlerini berertiyor, baş nı 

arkaya ın!landmyor, göğsünü b ğ
rmı açıyor: 

- lıte ne hale g ldim, geril· 
} orsunuz. Öyle biır başım dönü
yor ki tfmdi yıkılıvereceğiml Dl· 
yordu. 

Tombul, elinde kadeh: 
- Emret, emir senin meleğimi 

iç dersem bizim moruğun meza· 
rına okusunlar. Fakat tek bir 
ricam var. iki değil, üç değ:J, 
yalnız bir tanecik daha çakacak· 
ıın. Ağzımdan ıiğrenmezsen ıun
cağızı da bugünklt gürefimin ıere
fine çekeceksinl Demesi lizerine 
kurnaz kadın bir hamle edip 
kadehi yakaladı: 

- De, de, del.. O na11l söz 
o yaramaz bebek, inan olsun o 
ıenin gül ağzına biber korum! .. 

Kadehin kenarlarını öpüyor, 

- Al aana iğrenmek şeke
rim!.. Şimdi artık yUreğin rahat 
etti mi? Diye soruyor, kar· 
ııdan memnun memnun seyreden 
benıiye be ziye yaz, benzfye ben• 
ziye kıı olur diye kendi kendine 
mırıldanan Fitnat abla da araya 
karıııyordu: 

- Sevsinler ılzl çifte kum• 
rular, Allah muhabbefnb;I arttır• 
ıın e mi! .. 

Küçük allı, göz bebeklerini 
kaydıra kaydıra, türlü yapmacık· 
larla bir müddet daha kadehin 
kenarlarına puse kondurduktan 
ıonra: 

- Aşkına canım! Diyerek bir 
yutumda dikti. 

Vehbi hemen atılup kadehi 
kapIIUf, o da katmerli olarak ayni 
numaraya ba1lamı9tı. Kadehi ağ· 
zının içine ıokup fınl fınl çeYi
riyor, çıkarıp çıksrıp yaladıktan 
sonra yiae daldırıyor, alta kal· 
mak istemiyen Allı tekrar elin· 
den Kapıyor, ayni hareketi ya· 
pıyordu. 

'Arkası var ) 

letıınbul Etıbbn Odaıı, İkinciknnu· 
nun birinden onbeşine kadar deTnm 
etmek üz re C ,.,alcğlundaki oda bina
sında bir ınhhi ve tıbbi kitaplar sergisi 
açmiya k rar v rmiştir. Sttrgiye Sıhhat 
ve l~timai Muaunet V kul ti de yar
dım d cek ir. .. ... 

miy ti Koogr si 

rıca olunur. 

Mnh!m bir ameliye neticeal bekle
nilmeyen bir ande vefat eden Dnı.ce 
eıraf ve tllccaranından Hacı Bayram 
zade Ferhat Bayfn gerek tedni 
olduA'u ha&tanede ziyaret ve 1amimi 
alikalarıaı lzh r lutfunda bulunan 
doıtlarına Ye gerek vefatı haHbile 
tahriren n ıtfahen tar.iyette bulunan 
zevab muhteremeye ayrı ayrı teıek .. 
küre teeasllrllmGz mani oldutundan 
bu huıuıta gazetcalzin tavuıutunu 

rica ve hürmetler ederjz efendim. 
Vaid esi Zevcesi Biraderi 

Ayte Safiye Mansur 
Oğlu Kızı 
Ali Rukiyt' ...... 

••••• 1 • 

,,,111,uf lı!G4iQlll 
$ıhirTİ&jatn~u 

lllllillllll 

~J 

Tepebaıı Şehir 

Tlyatroıunda 

Bu akt m .. at ıa de 

Madam San Jen 
Komedi 3 perde 

1 Bat angıç 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Akıam aaat 20 .le 

BU BiR RÜYA 
Operet 3 perde 

Yazanı Selma Muhtar ·-··--·-······· ....................................... _ 
== TAKViM== 

Clla ÇARŞAMBA Kaıım 
SO 21 2 ncl TEŞRiN 834 14 -

Arabi 1 Rumi 
12 Şaban 115S 8 2 el Tetrla JIH 

Vatıı.-;-;:~uatl Vakit lsanl - VHa - _,_,, _ _. 
GUn•t 2 07 6 52 Aktam 12 - 16 46 
Öil• 7 12 11 59 Yatıı 1 16 18 :28 
lkl•dl g 45 14 33 lauaı. 12 23 6 10 

Şabeıerinin gördüğU rağbet vo kazaud•ğı muvaffakiyet ve herk.Hin gijrtlp 
dinlıyebilmelerini temin makaadile 

S U -M E R ( Eski Artistik ~ S 1 N. ~ M A S 1 
birkaç gün daha göste:rmege karar vcrmıştır. 

~:Br.li~~~ ... ilaveten : YENi FOX JURNAL ~----r 

i#•~•• Yarm akşam S A R A Y Sinemaımda ..--... 
Holivud yıldızı ELISA LANDI 

ve sinema prensleri NILS ASTER ve PAUL LUKAS'ı 

1 1 LAR ÖNÜNCE 
nükteli komedi müzikalinde alkııhyacaksınız. 

~r::L::::::ı:::::::.:z::.:~::z::~~ Fok Jurnal .-czı.:.:ıu:ıı-----~ 

CASUSTUM ) -fatanbul Milli Emlak Müdürlüğündea: 
Muhamm• 
Kıymet 
Lira K. 

BOSTANCI ı Vllkeli caddeıl eaki 82, 70, 71 yeni 10 No. h 
Arsa. S14 SO 

YEŞILKÖY : Şevketlye Eskidi aokak •ki 50 ,, 1 l ,, 
Hane. 1296 

SEKBANBAŞI: Yakup Ağa LAieii aokak ,. l 2· 12 mükerrer 
yuıi J 4-16 numaralı iki dUkkinm 40/ J 20 bl•e1iS28 

BAKIRKÖY ı Cevizlik Yeniyol sokak eıki 13S yeni 7 
numaralı hanenin 2/12 hi11esL 99 

ı Yenjmahalle Paçacı ve UçUncll ıokaklar eski 
31 yeni 5 numaralı hanenin 215 hisaeal 108 

" 
ı Cevizlik Paçacı aokak eski 2 yeal 4,6 
numaralı hanenin 2/5 biasesi. 367 20 

AKSARAY ı Çakır Ağa tekke sokağı eaki 39 No. lı araa 65 75 

" 
: Katip Kasım Langa boıtanları orta ıokak 
eıki 33 No. lı Araa. 52 50 

" 
ı Katıp Kaaım Yalı ıokak eıkl 146 yui 169 
numaralı Araa. 18 7~ 

,, ı KAtip Kaaım Yalı ıokak eıki 176 yeni 134 
numaralı Arsa, 78 

KEMERHATUN: Yeniıehir Turşucu ıokak eıki 7 ynl 9 
No. lı Arsa 15 

.. Y eniıehir Şlıbane aokak eakl 35 ili 41 yeal 
2.9 numaralı Arsa. 36 

,. ı Y ealıehir Rıza Pqa ıokak eaki l 9 yeni 29 
numaralı Araa. 15 

" 
ı Y enlıebir Mumcu ıokak eski 30 yeni 38 
numaralı Arsa. · 18 75 

., ı Y c1alıehir Demirhane ve keklik aokak uld 
16 yeni 16 numaralı hane hiuesi 70 13 

" 
ı Y eniıehlr Şirket ıokak eıkl 31 yeni 35 
numaralı Ar••· 15 

" 
ı Y enitehir Mumcu ve turıucu ıokak •ki7 yeni 

l3,23numarah iki Arsa. 27 38 

" 
ı Hllseyln Ağa Şirket ıokak eski 8 yeni 8 
numaralı Arsa. 1 1 25 

Yukarıda yazılı emval 25/11/934 Pazar glln8 ıaat on d&rlte 
peşin para ve açık arttırma lle satılacaktır. Taliplerin ytızde yedi 
buçuk pey akçeleriyle )'•Vmi mezk6rda müracaatluı. "F,, (7445) 
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ITTIBAT ve TERAKKİ 

Nasıl Doğdu? .. 
S inoi kı•ım No. 115 

Nasıl Y aşaclı ? .• Her hakkı mahfuzdur. 
Na$ıl Ôlda? 21 - 11 - 984 

~=======~Ziya ~akir <============================='# 
Cemal Paşa Bizzat Y aP.~ığı İsticvap-

lar la Birçok Şeyler Oğrenmişti .. 
Biızat yine Cemal Paıanın 

lfndeaile söyliyoruz ki: (Arapların 
lhtilil etmiyeceklerine .. Ve halkın 
ekseriyetinin, Arap lhtilllcılarına 
yüz vermlyeceklerl bakkmdaki 
kaııaate, bundan daha bliyUk bir 
deUl) olamaz. 

Şu halde. Cemnl Paşa tarafın· 
dan (Arnp ihtilali) namı veraen 
ve Surly nln en maruf tnhsiyet
lerindcn 34 ki[iinin idamile (400)e 
yakm nüfustan mürekkep yetmiv 
ailenin memleketlerinden ıUrUlme· 
ıinl intaç eden hadisenin mahi· 
yeti nedir ? .. 

Cemal Pata bunu, ıu ıuretle 

hikaye ediyor : 
Ordu karargAhında ( Ordu 

mUftlcl ) unvanile iıtihdam olunan 
Es'adüşşefir ismindeki zat, bir gUn 
• o esnada KudUste bulunan· Ce· 
mal Paşaya geliycr. Suriyede 
(bazı fesat emmliratı) olduğunu 

nu &öylUyor. Paşa: 
- Fikrini açık s6yle. 
Emrini veriyor. Bunun Uz.erine 

Ea'adü1Şefir de : 
- Memlelcetl olen Saydada 

oturan, Beyrut meb'usu (KAmilül· 
Esat) Beyi bir bahane ile Kudlise 
celbederseniz, bazı bakayıka Tikıf 
olacaksınız. 

Diyor.. Kamil Beye, derhal 
telgraf yazılıyor. Kudilse getirtl· 
Hyor. Bizzat Cemal Pata tarafın· 
dan malumatına müracaat olunu· 
yor. Bu zat ta: 

- Efendim f.. Zatialiniı:, bu 
( Iılahiyun ) a karıı pek bUyllk 
ftlmat ibraz ediyor ve kendilerini 
memlekette serbest bırakıyorsu

nuz. Fakat ben korkuyorum ki 
bunlar, bu itimadı suiistimal edi
yorlar. Elyevm, sabık Beyrut 
meb'u1.u (Rıza Suluh) ile (Abdili· 
kerim Halil), Sa} da ve Sur taraf· 
larmda ihtilAI hazırlıkları ile 
meıgul bulunu}orlar, Eğer der'a· 
kap tahkikat icrasına tevessül 
edecek olursanız, her hakikate 
Yikıf olursunuz. 

Cevabında bulunuyor ... Cemal 
Paşa, düşünüyor. Sayda ve Sur 
havalisini zihninden geçırıyor. 
Filhakika o civarda asker ve in· 
z.ihat kuvvetleri az. Muhit, bir 
llrtilal ıahnesi olmıya elverişli, ıu 

halde, bu ihbar da, tam yerinde ... 
Derhal tahkikat icrasını emredi· 
yor, şüpheli adamlar yakalanıyor. 
Tahkikat başlıyor. Bu sırada 

Mısırdan gönderilmiş olan (A.) 
imzah bir mektup ta ele geçiyor. 
Maznunlar muhakeme ediliyor. 
Abdülkerim ile rüfekaaının idam 
edilmesine karar veriliyor. Ve, 
Cemal Pa~anın bu kararı tasdik 
ettiğinin ertesi glinU, idam htık
mU Beyrutta tatbik edl:iyor. 

1915 seneai Ağustoı ayı or· 
talarındn vukua gelen hu hadise, 
Sur;ye muhitinde çok büyük bir 
tesir yapıyor. Cemal Paşa bu 
meseleden bahaettikten ıonra di
yor ki: 

[ lhtilAlciler hakkında en mer· 
hametıiz tarzda hareket ede
ceğimi filen ispat eden bu icra
at, her tarafta hllsnfi teıir hasıl 
etmiş, ve ihtilalcileri cidden kor· 
kutmuıtu.] 

Bu icraatın muhite verdiği bu 
korku ile iktifa etmek lazım g~
Jirmiydi, gelmez miydi?.. Biz, bu· 

ı. 

1 - Surye v~iıi Tahain Bey, S - Beyrut Ytıllsi Azmi Dey, 3 - ittihat ve 
Terakkı cemiyeti katibi umumisi Mithat Şükrü Bey, 4 - Halep 

valiai Kazım Bey 
na cevap vermiyoruz, Sadece hA· 
dlıatın seyrini taklpde devem 
ediyoruz. 

idam edilen Abdlikerimin mu
hakemeainden kendi aleyhine de 
bir hisse çıkacağına zannederek 
çöle firar eden ( Abdlilganiyyill· 

arisl ) isminde bir adam ele ge· 
çiriliyor. lıticvap ediliyor. Bu 
adamın isticvabı neticesinde (bir· 
çok hakayikı elfmeye aglh) olu· 
auyor. 

Cemal Paıa, bu (hakayıkı eli
me) nin ne olduğunu meıkQt ge-

çiyor. Ancak Cemal Paıanm o 
tarihte (TEHıHı u,ıüb~ası) nda neı· 
rettirdiğl (An~, divamhnrbı örfi· 
sinde rli'yt:. o umm mes'elel siya• 
siye haklund: izbhat) adlı ve kır
mızı kai'f kıtubınd:- bu adamın 
cürmü, r· l 81 ırlarJa izah ediliyor! 

AbdUtg&\';~yyUlarısı 
1ık muhakemede gıyaben 

idama mahkum edilmiştir. Bil
ahara derdest olunmuıtur. El-Ji 
merkP-ziye ve te,kiJatı hafiyesine 
dahil idi. Suriyede lhtilil terliba· 

tma da memur olmuştur. Mu'teme
rin, Mu'temerden evvelki ve aon· 
raki muzır cereyanların imiJle· 

rlndendir. Arap istiklalinin temi· 
nine blitUn kuvvetile çalıııyordu. 
Urbam ihtilile teşvik ettlii dahi 
ıUbut bulmuıtur. 

Abdillganinin isticvap ve iti
rafalmdan mütecasir olan Cemal 
Pa§a, o esnadaki haleti ruhiyeıinl 
bizzat fU kelimelerle anlatıyor: 

[ Artık harbin bidayetinde 
Şam F ranıız konıoloıhanesirıden 
elde edllmit olan veaaikio, mevkii 
• 1 
ıcraya vaz ı zamanının gelmit 

olduğuna hUkmettlm. Ve bu hu· 
ıuıta bann müsaade olunmasını 

Harbiye ve Dahiliye Nazırlarından 
rica ettim. Uzun uzadıya devam 
eden mı.ıhaberatımı:ı neticesinde 
istihsali mlisaade eltim. lstanbu!un 
bu tereddlidü. vesaikln taalluk 

ettiği eşhaıın pek yUksek mevki· 
de bulunmalarından ileri gıllyordu. 

(Arkım var) - --··~-----

1 Spor f 

Galatasaray Reisi 
Ateı - Güne,le Birleıme 

Taraftarıdır 
Telefonll\ bildirilmittlr: 

.. E·neJkl sfinkil srazetelerde in
tiıar eden beyanatın ya'mt tefıılrlere 
yol açtığ nı görerek bazı noktaların 
tavzihine mecburiyet h~ ııl oldu. 

Atcf-Gfineş kulül:n saİAhlycttar 
au11ndan bir zat ile aram ızd a görii· 
tillmilf huıuıi mahiyette baz anlat· 
ma cıı sları ~ardır. Ancak bu euaatın 
iki lrn ilbiln biribirin hartı re mt 
mahiyette taolıhUtlerin i mutazıt mroın 

olmad ğından gö OomcJerin üzerinde 
fikir teati eylemek için bunların 
umumi meclisimize arıına tevusOl 

eylemek tlr.ere istihz.aratta bulun :fu
~umu arz,,ylerim. ,, 

Ga ahıaaray Spor KulübU Rclıl 
Refik Ce•doıt 

Bu Haftaki Maçlar 
l.tanbul Futhol Heyetlndenı 28-11· 

1934 cuma ııönO y2pılacak reımi ilk 
mı:çlıırı. 

Taksim sahasında: Galata
aar. y-Beykoz. B. T., Topkapı - Ana
dolu 1. T., Gı;lataaaray-Beykoı J. T. 
Hakem Be11I Bey. 

ee,ikta, ( Şeref ) sahasın· 
da: Betlktı:f - SGleyaıaniye Geaç T. , 
Beıikt.t - Sü:eymaniye B. T. , Eyüp· 
Kuımpaşa I. T. , lleıiktaı-Süleymnnİ• 
ye L T. Hakem Sadi Bey. 

Fenerbahçe sahasında: 
A - Büyük uhadaı Vefa. fetan

bulıpor B. T. , Hilll-Beylerbeyj J. T., 
Vefa-1.tanbulapor L T. Hakem Suphi 
Bey. 

B - KOçilk 18hsdaı Vefo-1.tanbul
spor Genç T. saat 12 Hakem izzet 
Bey. _... .... _. 1. •.-& ....... ...__.. ... • ...... 

... Dr. KEMAL NURi 
Cilt Ye Zührevi hastalıklar miitelıassm 

BeyoQlu: Rumeli han 16 
._ __ _.. 'l'el : 40153 

Soy Adı 
-·-·- · .... '1 1-"-"9. ·--

isim Nasıl Alınacak, Bu lş Nasıl 
Yapılacak; 

( Bae.w.rafı 1 inci yü:r.de ) 
Soy adlarını nllfus kötllğüne 

ve doğum kağıtlarına yazme ·işle· 
rinde ihmali görUlen memur:ar 
hakkında kaymakamlar bir hafta 
Ye valiJer on beş gllne kadar 
maaı keıme cezası verebil~cekler 
ve bu kat'i karar da ilk maaşla
rından kesilmek suretile tatbik 
edilecektir. 

* Kanun bir Kanunisaniden iti· 
haren meriyete geçeceği için 111-
tanbulda henüz nüfus dairelerin., 
hiçbir müracaat vaki olmamııtır. 
Kanunun tatbik ıeklini gösteren 
nizamname de henüz Devlet 

Yazıyoruz 
Kanuna göre lioy adları puııuz 

müracaatlarla yapılacaktır. Ka
nunun tatbik şekli için iki uıul 

dCtünUlmektcdir. Birincfıl her 
mahalle kendi mmtakaaındaki 

kimselerin bir soy adı defterini 
yaparak nüfu3 dairesine verecektir. 
İkinciai de her aile reisinir. pulıuz 
istida ile soy adını menıup olduğu 
nUfus memurluğuna vermesidir. 

Bu ıekillerden hang;sinin tat• 
bik edileceği ancak nizamname 
çıktıktan sonra anlaşılabile

cektir. Baı bakanlığın memurlara 
yaptığı bir tamimde bu işte me· 
murlnrın halka rehperlik yr. 
ması tavsiye edilmiştir. Şuraaından çıkmamışbr. 

c-=~=-=--= -~~-

Yol Kazaları 
Arttı 

( Bıatarafı 1 foci 1ayfada) 

dereye yuvarlanmııtır. içindeki 
yolculardan Uçll acıklı ıekllde 
boğulup ölmütler, üç kiıl de a~ır 
surette yaralanmııbr. Mehmet 
kurtulmuş, fak at garip bir tekilde 
ortadan kaybolmuştur. 

Yine kilisli Mehmet Akaya 
alt baıka bir kamyon ayni gUnde 
Elazlzden Diyarıbekire gelirken 
Ergani bakır madenine iki kilo
metred~ Deveboynu denilen yol 
dönemecinde devrilmiş, ıoför ve 
içindeki bir yolcu, mucize kabl· 
linden kurtulmuıtur. Yine o gUn 
Diyarıbekirden Sivereğe giden 
Urfalı Çavuı isminde birinin idare 
ettiği yolcu kamyonu buraya otuz 
ıekiz kilometrede sarp bir yerden 
inerken devrilmfı, bir kiti ölmUı, 
iki lci§f de ağır olarak yaralan• 
mıılardır. 

S.lr ıık blribirinl ko•alayan 
bu facialar, yolların ve bilhassa 
vırajlann bozuk olmaaı yUzUnden 
ileri gelmektedir. 

Yarı~, Ha Bre 
ilerliyor 

( Baıtarafı 1 lnel 70zdt i 
toplıyabilir. Sınırların aağlamca 

tutulması. için kurulan gönUllli 
birlikleri bundan ayrıdır. 

Raporda A•manyanın yetiımiı 
dört bin kadar pilotu bulunduğu 
ve pek çok ta uçakları (tayyare· 
lerı ) olduğu } azılı dır. Kurup 
fabrikaları top yapılarını artırdığı 
gibi barut fabrikaları da yapıla
rmı çoğaltmışlardır. 

Raporun ıonunda deniliyor ki: 
"Anıaımalara, ve ıiliblarm bıra
kılması için verilen bunca emek· 
lere rnğmen F rausanın komıuları 
döğUşc hazırlanıyorlar. Barııın 
bozulmaması :ıteniyorsa Fransanın 
güçlü bir ordu elde bulundurması 
gerektir. 11 

Macar istiklal 
Mücadelesi 

Yıldönümünde Şenlikler 
Yapıldı 

Amiral Horthy 

Budapeıte, (Hu&usl) Ma .. 
caristanıo istiklal mUcsdeleler:n .. 
de, bütün Macar milletinin sev• 
gisiol kazanmıf bulunan Amiral 
Horthy Milloş'un Budapeşteye 

ayak basışının ı 5 inci yıldönUmU, 
burada bUyilk bir sevinç içinde 
kutlulanmıştır. Ha ık istiklfıl 

uğruna mücadele eden kırai 

n3ibi Amiral Horhy'yı, çılgın 
bir aurette alk şlamı . vo buyuk 
tezahurat yapılmıttır. - 'f-

Otomobilda i arel nanlar 
Şoför Mehme 1 n idereı Kickl 

1888 numar h otumobH Mezbe
haya gitmekte ik~n Huriyet tepe· 
sinde devrilm ıı, i\,bd\: bulunan 
kasap HuınU ve Ihsa • Efendiler 
muhtelif yerlerinden yaralRnmıı· 
lardır. 
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81111 -ve· Zambak 
BUyUk Tarihi Roman 

Muharriri: A. R. No.ı 90 21· 11 • 934 

Sultan Süleymanın Derdi! .• 
- "Beni Kurtaran Adamı Çok iyi Tanıyacağım 

Bu Adamı, Mutlak Buldurup Getiriniz!..,, 

- Kim olacak.. Canıma kas
teden Uç kafiri bir anda tepeli· 
yen.. ve yUzUme kartı frenkçe 
bir ıeyler ıöyledikten sonra yel gibi 
esip giden o kahraman... Ona 
liyikı veçbile mlikAf at edememek 
bir azap değil de, nedir? ... Vallahi 
lbrabim.. hen bu iıe, ıaıakaldım. 
Birden bine kadar yemin ederim 
ki ; bu adam, lstanbulda ıaray 
bahçesinde g6rdüğUm adamdır. 
Amma aen, o adam Y edikule 
bodrumlarında hellk oldu; Dersin. 
Buna aklım bir tfirlU yatmaz. Bu 
gece tlbeaabah dOşOmde onunla 
uğraıtım. Ben Uzerine varırım, 

o benden kaçar.. Ben elimi 
uzatırım, o silker atar.. Acap 
cin midir, peri midir?.. Hulba 
pek acip bir halettir. 

lbrahlm Paıa, bunları dinle
dikçe renkten renge gırıyor ; 
tövalyeye ıösterdiği dUrllstane 
muameleden dolayı ka'binde 
acı nedametler hi11edlyordu. 
içine fena bir korku 
girmiftl. Bu adam, muhakkak 
olan 61Umden nasıl kurtulabil
mlıti?. Ve ıayet, tekrar padiıa· 
hıa 6ntlne çıkar da onunla görQ• 
ıUrse, acaba kendi aleyhinde ne
ler ıöyleyecektl?.. Vakıı padl· 
ıahın kendisine olan muhabbetin• 
den, kendisini hiçbir kimseye 
tercih edemiyecek derecede kuv• 
vetll olan Hvgiılnden emindi. Dev
let •• saray erkanından ytlı.lerce 
kitinin katline, nefyine emir ver"" 
dlğl halde, hllnkir bunların biç· 
biri için kendiıine en kllçilk bir 
ı6z ı6ylememlıtl. Eğer evvelce 
olsaydı, tUpbeslz ki ba adam 
içim blrı•Y ıöylemezdi. Fakat 
şimdi it değişmişti. Çünkll bu 
adam padlfahı göz göre göre 
btıytık bir 616mden halla etmlşb. 

- Şevketlim!.. Malumu ıaha
nenlzdlr ki bu dünya, bir lleml 
lmkAndır. Hakkın cilvesi, bergOn 
bir suretle tecelli eder... Bakın 

ıu 'meydana .• Hele ıu, her birin• 
den kanlar ıızan kelle yıiınına 
nazar buyurun. Dün bunlar gOIOp 
ı6yltıyorlar; ıu fani dllnyanın 
Hvkinl ıOrOyorlardı. Buıtln, 
ıaramıt birer külçe kemik oluver· 
diler... Dtln, altmıı bin ıtıvariıl
nln öntıne dnıerek UıtnmUze 
htıcum eden karalın, bugün telef 
olduğunu .aylerler.. aratmadık 
yer komadım. Buldurmak, mllm-
ktln detlldlr ••• lıte bunlar, 
bizlere birer dersi ibrettir ..• 
HAtA, huzurunuzda biç bir ıey 
hakkında iddiada bulunmak had· 
dim değildir. O adamın yaktile 
telef olduğunu arzediılm, Y edl· 
kule Dizdarbaş sandan aldığım 
malumat UzerinP.dir. lnıallah ya· 
nılan bizler oluruz. Mübarek ha· 
yatınızı kurtaran o adamı buldu
ruruz da, zatiıevketinize karıı 
yine naçizane bir hizmette bulu
nuruz. Hemen kalbiıahanenizl 
ferah tutup böyle ıürurlu bir 
günde mahzun görllnmeylniz .• Biz 
kuUarınızı da mQkedder etmeyin!z. 

Efendisini avutmayı çok iyi 
bilen kurnaz İbrahim Paıa, bu 
sözlerle Birinci Süleymanın tce ... 
ıUrünli biraz izale etmiı ve ıonra 
fikrini bUıbUtUn baıka bir nok· 
taya çeldirmitti. 

- Aııl, fikre, endiıe serma• 

yeai olacak başka bir mesele var, 
ıe•ketlim. 

- Nedir? .• 
- Bizler buralara kadar gel· 

dik. Filhakika, birçok kaleler ele 
geçirdik. Hadsiz hesapsız ganaim 
elde ettik. Amma ve lakin, bu 
Fransa Kıralı Françeskodan daha 
bil! bir haber yok. Onun da 
kendi villyetlnden bir ordu düzüp 
hareket etmesi.. Bizlere kartı 
gelip birleımeai .. el birliği ile bu 
Şarlken mel'ununu arayıp bularak 
bu kavi dlitmanmın s1rhnı yere 
getirmesi lizımgelmez mi idi. 

- Bunu ben de düşünmez 
değilm lbrahlm .. Likin derim ki, 
bu Françeıkocuk kati müzayaka 
lçerisndedir. Belki ondan ötUrU 
dur ki yerinden depre9emez. 

- Şu halde, bundan artık 
tedbirimiz ne olsa gerek şevket· 
lim ·t.. ileri mi., Geri mi? .. 

Birinci Süleyman, Luna doğ
rudan doğruya cevap veremedi. 
Kim bi!lr ne dönerek, kim bilir 
nasıl bir h 'ssin ilhamına ittiba 
ederek, çadırın önünde tunç bir 
heykel gibi duran ihti} ar bir 
kahramana hitap etti: 

- Hey koca alay be} if. Beri 
gel. 

Dedi. O, tunç heykel gibi 
metin ve heybetli koca alaybeyi, 
aert adımlarla, alt:n tahtın önüne 
doğru ilerledi. iki ellerini çapraıt· 
vari omuzlarina koyup batını 
glSğıUne eyerek slam verdi. Emre 
intizar etti. Birinci Süleyman 
sordu: 

- Kahraman yoldat!.. Şimdi 
ne yapmak gerek? .• 

Koca alay beyi, yavaı yavaı 
batını kaldırdı. Paditahın yüzüne 
baktı. Bu ihtiyar aakerin gözle
rinde, ıerefll bir nur parladı. 
Padiıahm kendisinden fikir ıor• 
ma11, ıllphesiz ki bUyük bir ilti· 
fattı. Aılan homurtusunu andıran 
sert bir ıea ititildl. Bu tecrUbeklt 
harp kahramanı iki çift ıözle 
askerlik Ye ıiyaıetln bütün ıırranı 
ıöyledi: 

- Padlıahıml.. Domuzun ya• 
tağında yavruıu bUyOmesin. 

Cevabını verdi. 

O zaman, birinci Sllleyman 
batını lbrahim Paşaya çevirdi. 
Bir tek kelime ile fikrini hllllaa 
etti: 

- ileri! .•• 
Dedi. 

* 
- Aziz Şövalyem!.. Gayet 

mOhim birşey keıf ettim. 
- Yaaaaf .•. 

- Evet, muhterem Şövalyem. 
Keıfim de ıudur. Allah, insan· 
larm istediğini değil •.• Kendi iste
diğini veriyor. 

- Yaaaar .• 
- Evet... Ve hiç tDpbealz ki, 

evet.. Muhterem Şövalyem. Eğer 

bu fikir bana, vaktlle T oledo 
medresesindeki kitapları aıırma· 
mak için oraya talebe kaydedil· 
diğim zaman gelseydi, hiç ıüp

hesiz ki felsefe derslerine mtı
derriı olurdum. 

- Ay... Sen, medreselerde 
talebelik te mi ettin, Antuvan? •• 

( Arka11 nr ) 

ihtiyarlığın 
Hüsnüniyeti 

- Fakat anneciğim, bu tablo 
ayna değil kit .. .............................................................. 

tD•nı• /lctu•I H•ll•rl•rl j 
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Balkanlarda 
Miişterek Banka
cılık Yapılacak 

Belgrattan 

Balkan 
bankası 

bildirildiğine ı5re 
bir müddettenberi 
bu şehirde gayri 
resmi olarak de· 

karulugor vam eden ve bir 
balkan bankası kurmayı gözeten 
ğonuımalar sona ermiı ve böyle 
bir kredi teşkilltınan yapılma11 
faydalı bulunmuştur. 

Balkan bımkasmın bu sene 
ıonlarma doğru kurulması bek· 
lenmektedir. Bankanın merkezi 
ya Atinada veyahut Belgratta 
bulunacak ve blitUn balkan mem· 
leketlerinde birer ıubeal açıla· 
caktır. 

* Kahireden ağrendiğimlze göre 
Mısır piga- Yunan sefirinin 

d 
y Mısır Hükumeti 

sasın a u- nezdinde Yunan 
nan ıarapları şarap gUmrUk re.o 
simleri için ~aptığı teıebbllaat 
müspet bir ıurette netice vermit 
ve Mııır HUkfimetl Teırinisa~lden 
itibaren Yunan ıaraplarının güm• 
rUk resmini üçte bir nlıpetlnde 

indirmeyi kabul etmlıtir. 
Mısırda imal edilen ıaraplal"" 

dan bile bir istihlak resmi alın
dığı nazan itibarak alınarak bu 
mUıait ıartlar içinde Yunanlı· 
tanın bu sene Mısıra oldukça 
ıarap ihraç edebileceği tahmin 
edilmektedir. 

* Atlnadan yazılıyor: Ziraat 
Yunanisla• Nezareti Pamuk 

Enstitüsü tarafın
nın pamulc dan yapalan tah· 
rekoltesi minlere göre Yu· 

nanlıtanın bu seneki pamek rekol· 
teal ( 28,595,340 ) okkadır. 

( t 933) aeneslndekl istlbaallt 
(24.500.000) okka olduğuna ıöre 
bu yıl elde edilen pamuk miktarı 
(4.045.000) okka fazladır. Hava• 
lar bozuk gittiğinden mahıul az 
olmuştur. Yokıa iıtlb1&lit fazla• 
ıının bu yıl daha ziyade olacağı 
zannedilmlıtl. 

* Yugoılavya ziraat nezareti 
memlekette arıcı• Yugoslavga 
lığı ye bal aana· 

arıcılıja yiiol ioldıaf ettlr-
elı.•ll'lmİg•I mek Uzer• bir 

vsrigor nizamname hazır· 

lamlftır. 
Ayni zamanda ıon ılıtem ko-

vanlar aatın alınması ve memle
ketin her tarafında HnllmUzdeki 
kıt mevıimlnde kurslar açılmaıı 
için lizımgeleo tahılaab da bOt· 
çeye koydurmuıtur. 

Alınacak yeni kovan ve diğer 
lüzumlu aletlerle kuraun lıtifadell 
geçeceği ve nizamnamenin 6ntl• 
mUzdeki mevsimde kolayca tat• 
bik olunacağı tahmin edilmek• 
tedir. 

Lortlar Kamarasında 
Londra, 20 (A.A.) - Lortlar 

kamarası itçl grubu reiıliğlne 
tekrar M. Ponaonbl Hçllmlıtir. 

BİBiYE 
I• lltanda .. rgln 

L------------ Yazan: Fird•vs /•mail 

PIRLANTA YÜZÜK 
---,·-· ......... __. ... 

inik panjurların ara1mdan sll
zUlen gUneıin ııığlle aydınlanan 
odanın bir mabet hi11ini veren 
se11izliğinde Ane ve Kadri kar,ı 
karşıya oturmutlar, ıükutu boz· 
maktan korkar gibi, bir ke
lime söylemeden gözlerinin içine 
bakı fıyorhudı. 

Bir az evvel Kadri, ayağının 

ucuna baaarak odaya ıirmiş, her 
zaman onu ıe:donga azanarak 
bekleyen ıevgili Ayşesine yak· 
laımıt ellerile ıenç kadının uzun 
kirpikli ve hulyalı gözlerini ka· 
payarak: «Bil bakayım sana ne 
getird!m?» diye sormuıtu. Sonra 
cebinden çıkardığı gtııel bir 
pırlanta yüzliğü genç kadının 

parmağına ıeçirdi. Ayte yllzllğll 
görünce hafifçe haykırdı. Bu fer"" 
yatta sade hayret deiil, Hvinç te 
Yardı. Fakat çok geçmeden 
neı'•sl söndUğO, yüzü clddileıtiğl 
için Kadri merakla ıordu: 

- Nen var Ayşe? Memnun 
olmadın mı? Bunu aıkımızın yıl• 
dönUmlinU tes'it için getirdim •• 
Tanııtığımızın tam seneıl hatır· 
hyor mısın? 

Ayşe parmağındaki ytıztıkle 
oynayarak: 

- Evet hatırlıyorum, dedi, bu 
dikkatin, bana olan alAkam ispata 
kafi. Fakat böyle yapmayacaktın 
Kadri. Bu gilzel yUzl1tll parma• 
ğımda taşıyamıyacağım. 

Kadri Anenin gllr 1an ıaç
larmı okıarkeo : 

- Sevgilim, kocan olmadıtı 
zaman takanın, dedi. 

- Bir gUn dalgınlıkla yüıüğll 
parmağımda unutıam •• kocam 
da görse.. Sonra? 

- Canım, bir otomobilde 
filin bulduğunu ıöylersln, meaele 
kapanır gider. 

- Necati böyle çocukça ya· 
lanlara inanır mı zannediyor1un? 
Eğer karın, bir gtın sana bir 
pırlanta yUzUk glSıterse, otomo
bilde bulduğunu ıöyleae inanır 

mısın? 
- MUmktın olmıyacak blrıe1 

değil ki... Benim karıma fevkallde 
itimadım var. Bana kartı yalan 
ı6ylemlyeceğine emin olduium 
için inanırım. 

AYI• müstehzi bir kahkaha 
attı: 

- Çok aafsın Kadril 
Genç adamın fena hılde cam 

ııkılmııa benziyordu. Bir 11gara 
yaktı, divana uzandı. Birkaç da• 
klka dalgın dUıtındUkten ıonra 
birdenbire doğruldu. 

- Ayı• bu yQzuğll, Necatf ye, 
kaybolmuı bir ıey gibi buldur. 
Hemen yarın, kocan 6ile yeme
iine geleceği bir aaatte siıin 
kHıktın bahçe kapısının 6n0ne bı· 
rakıver. Pırlanta bir yttznk kimin 
gözünden kaçar. Necati g5rtlnce 
elbet alacak ve una hediye ede· 
cektlr. Buna ne dersin?. 

- Fena bir fikir değil. Sahi· 
bini araıtırmıya kalkarsa?. 

O zaman ıen mani oluraun. 

* 
Erteli l(iin, Ayte tam öğle 

vakti kötkün bahçe kapııı önüne 
bıraktığı yllzttğtln güneşin ziyasile 
parıltııını kötklln penceresinde 
seyrediyordu. Biraz ıonra Necati 
gelecek yllztıj'ü bulacak ve... El
bette kendisine hediye edecekti. 
Bu, Ayşenin kocasına ilk oyunu 
detlldi. Fakat bu 10nuncusunu 
iyi idare edemezae tehlikeli neti· 

celer vermesi pek kuvvetli idi. 
Bahçenin yetilliğı, çamların koku
ıu ona biraz kuvvet ve aUkun 
veriyordu. Okadar dalgandı ki 
fıskıyeden akan ıuyun ıeaini duy• 
•uyor ona kriıtalletmiı gibl gö
rUnUyordu. Yalnız arada ıırada 
kulağına, ağaçlarda cıvıldaşan 

kuılarm sesi geliyoreu. Uzakta 
ıirtlnen her gölge heyecanını 

bUıbütUn artırıyordu. Nihayet, ağır 
aciımlarla köıke ilerileyen Neca• 
tinin ılıman yUzUntı farkettl. Ko
caıanm yorgun adımlarla ilerledi· 
ğlnl görllnce kalbinde bir mer• 
hamet biıal uyandı. ., Zavallı 

Necati! Hiçbir ıeyden ıtıphe et• 
meyecek kadar beni seviyor. Hal· 
bukl ben •. ,, Necati kötktln kapıaına 
yaklaıtı. Kapıyı açtı, içeri girdi. 
Tekrar demir kapıyı kapattı. 
Yuznk tam orada, ayağının di
binde idi. Anenin kalbi heye
candan yerinden kopacak gibi 
ıtddetle abyordu. Genç adam 
eğildi, ytlzUğtl aldı, dikkatle mu
ayene ettikten ıonra etraf10a 
bakındı ve cebine koydu. 

Her zamanki gibi glller yüzle 
karıılayan karı11nı alnından 6ptll; 
fakat yüzükten babaetmedi. Her 
lklıl de nulzce yemek odasına 
ilerlediler. An• aabırıızlak içinde 
kıvranarak koc&1ın10 yUzüğtl 
çıkarmaaını bekliyordu. Necati 
neı'e içinde yemej'lnl yerken 
tiyatrolardan, edebiyattan, artlıt• 
lerden, mubarrirlerden bahaettl. 
Fakat Anenln beklediği ıeyden, 
bulduğu yüzükten bir kelime bile 
bahıetmedl. 

Genç kadın caa ııkıntı11ndan 
ağzına bir lokma bile koymadı. 

Necati yemeğini bitirdi; gltmek 
lçln kalkarken Ane kendini tuta• 
madı. Titreyen ıoluk dudaktan 
araaındaa sayıl ihtiyari: 

- " Necati buıtn bana blrf 
ıey getirmedim mi? ,, ctımleıi 
çıktı. Necati gtıldO, elini cebine 
koydu bir ıey çıkardı Ye Aneye 
uzattı. Uzattıiı bir iki karamell 
ıekerl idL 

* Erteal tun Ayte o zamana 
kadar 1evgiliıine g&ıterdltl bir 
ıurataızlıkla içeri girdi, ıapkaıını 
bir tarafa fırlattıktan 10nra seı• 
ılzce bir koltuğa oturdu. Kadri 
ondan daha neı' esiz idi. StnirU 
adımlarla odada dolaıtıktan 
ıonra ona yaklqtı. 

- Ne oldu? 
Ayt• baıını 1alladı: 
- Ne olacak... Yllıllill bllı· 

btttnn kaybettim. 

- Na1ıl kaybolur canım? 
- Naaıl mı? Gayet basit de.o 

diğln ıibl yaptım. Necati buldu, 
aldı, ve bana vermedi. 

- Blitlln kabahat bizde Ayte 
kocanın bir aevgiliıi olmak lbtl· 
malini hatıra bile ıetirmedlk. 

- Necatloln benden baıka 
hiçbir kadın sevmediğine eminim. 

- Ooo.. Bu hoı lıtel Ben de, 
karım benden baıka kimseyi 
sevmez derdim, amma öyle de
ğilmlt•·· Bak 1ana kııaca bizim 
yUzük hikiyeainl anlatayım. Dtın 
akşam karım fevkalAde bir neı' 
ile beni karııladı. Parmağındaki 
benim sana hediye ettiğim yüzüğ 
bana sevinçle göstererek: 

" - Ne talili bir kadını 
Kadri. Bak bugUn otomobild 
ne buldum!,, Dedi. 



21 ikinci teşrin 

Kuşçu lıımail Ef. ile oglu Muhiddin Ef. 

İstanbulun meşhur kuıçula- rına gelmişler, iskete, saka, lspi· 
rından lsmall Zühtü Efendi lle noz gibi kuıları kafeslerinden 

oğlu Muhiddin efendi dün Müd· salıvermişlerdir. Baba ve oğul, 
deiumumiliğe, vilayete ve polis bu arada çok kıymetli kanarya· 

müdürlüğüne verdikleri üç istida ların da salıverildiğini, bu yU:ıden 
ile, birkaç polis memurundan çok zarara girdiklerini ileri sür· 

ılkAyetçi olduklarını bildirmiıler· mtişlerdir. Muhiddin efendi, salı· 
dir. iddialarına göre, bir muavin verilen bir kanaryayı yakalamak 
ile üç polis memuru evvelki gün isterken elinden yaralandığına da 
bunların Y enicamideki dükkanla· istidasına yazmıştır. 

Satılık Apartıman 
Teıvlkiyede Hamamcıemin Efendi sokağında eski 3 mllkerrer 

yeni 19 No.b 229 metro murabbaı bina yerini ve 97 metre mu• 

rabbaı bahçeyi havi ve sekiz daireyi mliştemll Tetvikiye Aparlı• 
manı satılmak üzere atağıdnkl ıeraitle arbrmaye konu]muıtur: 

1 - Artırma (kapalı zarf) usulU iledir. 

2 - lhale 3 kanunuevvel 1934 paurtesi günü ınat onda Bah
çekapıdaki ıubemiıde icra edilecektir. 

3 - Artırmaya girmek için dört bin lira teminat verilecektir. 

4 - Talipler bir lira mukabilinde alacakları şartnameyi tek if 
mektupları ile birlikte Ye orada yazılı tekilde ihale saatinden evvel 
teYdl edeceklerdir. 

5 - Satıı bedeli dörtte biri peşin ve dört senevi taksitle 
6denecekUr. Ancak Iıbu taksitler ipotekli ikrazat faiz ve ıeraitine 
tevfikan % 9 1/2 faize tabi tutulacaktır. 
6 - lıkl pefİn olmak Uzere ıekiz taksitle ıatılacağına dair olan 
evvelki illnın hükmU yoktur. 

7 - Bu bapta daha faz.la tafsilat almak lıtiyenler Şubemize mll-
racaat etmelidirler. (583) 

)f "" 

atılık Tarla 
Esas No. Mevkii ve Nev'i Teminat 

569 Çırpıcı ve Veliefendide Davut pafa k•ı'ası yo• 
lunda 2 harita No. lı 1 hektar 7378 metre 

571 
murabbaı arazi. 
Çırpıcı ve Veliefendide Davut paşa kışlası lO· 
lunda 4 baraa No. h 2 hektar 4102 metre 

Lira 

152.-

murabbaı arazi. 210.-
Yukarda yazılı iki tarla sekiz taksitle ve pazarlıkla aatıhcaktır. 

Taliplerin 24 Teırinisani 1934 Cumertesi günü saat onda Şubemize 
mUracaatlara. (589) 

* * f stanbul Dördüncii f cra Memurluğundan 
Küçük Pı:ıngaltıda Osman Bey sokağında 11· 13 No lı Çayırlı 

zade Aparhmammn birinci, ikinci Ye beşinci katları 26/l 1 /934 
tarihine mlisadlf Salı gUnU saat 14 ten 16 ya kadar açık artırma 
ıuretile kiraya veril~ceiind~n taliplerin muay) en aün ve Natte 25 
lira pey ıaktnile dairemizin .9$4/1229 .ıNo.lı doıyaaına mUracaatlan 

UA• olu--. fJ80\ 

SON POSTA 

BugUnkU Bilmece 

Boş dört köşeleri aşağıda ya
zıla manalara gelen öz Tı rkçe 
kclimef erle doldurunuz. Bu sa
yede hem vakit geçirmif. Hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren· 
miı olursunuz 1 

4 
5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Soldan sata 
1 - Masa - Söyl• 
2 - Bina - Lider 
8 - Nefi edati 

4 - İş tiyak 
5 - Hedef 
6 - Ş'lhıi nmlr mOtret birinci 

ıah•ı - Bir tanesi 
7 - Türkçe b ir ilim - Balak 

tutulan delikli ıey 
8 - Diğer taraf 
Yukarıdan atağı 

1 - Tane - Abla, hemılr• 
2 - B:na - Gayret 
3 - Valde 
4 - Define 
s - D.,ı ııtır - Le:ıHt 
6 - Bahrı sefit 
7 - Sopa, buton 
8 - Cea•ur - K8pek ----·------- ... 

Hollvut - Holivutun 21 Teşrini
.ani nüshası Çok güzel resimler Ye 

zengin müııderecntla intişar etmİitir. 
Yarasa - lbrahlm Hoyi Bey 

Dinya edebiyatından aeçilmiı, lSz.lD 
hlklyeleri YaraH iımi albnda toplı· 
yarak kitap halinde neıretmiıtir. 
Alman, Amerikan, Brez.ilye, Ç•koılo
yakya, Macar, Ruı biklyecllerinin 
en güz.el eserlerinden birer ta•ealni 
yeren yara.ayı okurlarımıza taniye 
ederiz. 

Varhk - Anhrada çıkan bu fikir 
ve 1aıı'at meomuaaının 15 lkinciteırin 
1ayıııı da birçok v.engin yazılarla inti· 
gar etmiştir. Okuyuculamnıza taYsiye 
ederiz. 

ilkbahar Sellerl - Beynelmilel 
bir şöhr,.ti olan Ruı muharrirlerinden 
lvan 1'urgenyefin bu çok güzel roma
nı, Sami Zade S fircyya liey tarafın
dan Türkçeye çevrilmit fiati 75 ku
ruttur. 

D lı?erlnizl kaplıyan kir tabakası 
ıinck klğıtlarl gibi yapııkandır. 
M'kroplsn çeker, muhafaza eder Ye 
besler. Dilinizi diıluinbln Oz.erinde 
~ezdlriraeniı: bu tabakayı sil de 
hl11ederalnlı:. 

S1 h 11 

T ehllke bat göatermlt demektir. 
Bir gOn herıey olup bittikten aonra 
diılerinlzin donuk sarı bir renk 
aldığını göreceksiniz.. Bunu diı 
ağrıları ve birçok vahim hastalıklar 
takip edecektir. 

RADY il 

Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegane diş macunudur. oı, 'ertnizi 
temizler, parlabr, mikropları öldllrür, dit «ilerini kuvvetlendirir. 
Günde iki defa Radyolin kullanmakla pek kısa bir zaman içinde 

hakikaten beyaz, parlak Ye temiz diılere sahip olursunuz. 

Türkçe Dersler 
Ecnebi Mekteplerinde 
Bunlardan Da Sınıf 

Döndürülecektir 
Eenebi ve akalliyet mekteple· 

rinde Türkçe tedrisabn ıayıf yll· 
rllmeainin sebebinin, bu derslerden 
talebenin döndUrUlmediğinden 

ileri geldikl anlaşılmııtır. Maarif 

Vekaleti,. ıehrimizdeki blltlin llıe 

ve ortamekteplere mühim bir 

tamim göndermiştir. Bundan sonra 
bu mekteplerde Türkçe dersinden 

llç numaradan a:ı alan telebeler 
sınıfta bırakılacaklardır. Türkçe 
dersler ıunlardır: 

Türkçe (gumer, kıraet ve saire 
dahil), tarih, coğrafya, yurtbilgial. 

Bu dört denin ikisinden iki nu· 
mara alan talebe sınıfta kalacak· 

tır. Talebenin diğer deralerl çok 

iyi olsa bile, sınıfı geçemiyecektlr. 

Bundan baıka bu Türkçe dersle
rinde not mikyaaı on Uzerlne değil, 

resmi mekteplerde olduğu gibi 5 
Uzerinden 6lçlllecektir. Bu va:ıi· 

yette (3, 4, 5) numaralar geçecek 
(1,2) numaralar geçmiyecektir. 

Çölde kay bolaalar 

Çoban Ytldızı 

ile yollarını bulurlar 

Ye bedeflerine Yalıl 

olurlu 

iŞ BANBAll 
kumbarası 

da itlerini bllenlerin 

Çoban Ytldızı 

dır. Sıkmhlı gUn,erde 

imdada lCoıan, yol 

göıteren odur. 

Sise Karşı 
Bir f sviçreli Sisi Makine 

İle Dağıtacakmış 
Londra, 20 (A.A.) - Londra

da gidiş gelişe engel olan sisin 

yine belirmesi üzerine bir lsviçreli 
mühendi&in sisi dağıtmak için 
bulduğu Ultraviyoleli makine etra• 
fında yeniden konuıulmağa baı• 
lanmııtır. 

Mlihendis yedi sekiz makine 
ile Londra &lainin yenilebileceğini 
söylemiştir. 

Balet Olmak için MUracaatler 
Cogaldı 

Şehir tiyatrosu balet kısmı 

kurslarına bu sene yeniden talebe 

alınmıya ba~lanmıştır. Buraya 
mUracaat edecek tal~bcler bir 

jüri heyeti taraf .ndnn imtihan 
ve muayene edilecek, ondan sonra 
kabul olunacaktır. 

Şehir tiyatrosu kadrosunda 
ihtiyaç gösterilen balet kızlar için 
ayrıca bir llcret verilmesi de dU· 
ıünUlmektedirl. Son iki gUn için• 
de epeyce Hanım şehir ti) atro
suna müracaat etmiştir. 
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K E 
P L A Y tıraş bıç arı ı tere e ·yo sa 
elbette bunun bir sebep ve hikme · var r. 

·DACA 
... BiQiKTi 
RA~ 

Antaly ·y tı U 

ESAJE 
Yaptığı yeni ve mUhim teşkil tile 

1 • 5 O Kiloya kadar koli v p k ti ri 

Sa ti saatine evlere ve ğ zal 
kad r s vk ve teslim etmektedir. Telefon: 24220.., (4936) 

8. 
TUrk y 
zEr t 

1 KAZANCIYAN . 
ki v 

rl tlc 
Tel fon: 418 8 

inci lcr mo· 
murlu Mahcuz ve pAr&j 

çevr l mukurcr ubtelıfü!ciuı 
ynalar, 27. 1 I ~4 tıırihine müu.dif 

Sa.lı rıiiuil aa t 12 en itilaıuen Galıt· 
tadn Tu &l 01.94ileai SB numarada 
camcı lsak Kutiyel ofendi mngHuın-
da lıl calct.ır. Taliplerin i.ırscuti 
lüzumu il!Ln oluııur. [174] 

Or. • 
Knraköy Topçu} r caddeıi !\o. 33 

··························~··································· 
l\J atb• 

Sahıtıi: Ali E 'rom 
Neıriyat Mlidilrllı Tahir 

ikinci teırln 21 

fevkalade rağbet kazanmış olan 

iRA ••• 

R dy rının, istasyonları 

ziya ile ayar etmesidir. 
ış m halleri: SAHiBiNiN SESi MUe11eaesi 210 lıtlklll 

caddesi Beyoğlu ve Acentalart. 

Nurettin ve Şeriki ı Ankara .. A. V etter ve Şeriki ı lımlr 
M. Mahir Bey : Zonguldak 

o 
1f L 1 TM B l 

Auahlerl r Kora ÖJ K8prnaıı 
Tel. 42562 - Slrkocl Qbllrdarnd• 

ffH Tel. 22740 
Baııma...• cm .... ~ 

Ayvallk Yolu 
ANTALYA vapuru 2 l ikinci 

toırin ÇARŞAMBA sıUnU soat 
19 da Ayvahğa kadar. "7886., 

rsin Yo u 
1NEBOLU vnpuru 22 ikinci 

te rln PERŞEMBE gUnU ınat 
11 de Payaıa k dar. "7887., 

fiz olu 
GÜLCEMAL vapuru 22 

ikinci T şrin PERŞEMBE gU
nll ıaat 20 de Hopa'ya ka
dar. "7903,, 

"m r 
HÜ AMEDDIN 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 
Bilumum tahlilat. Eminöııii J~mllk ve 
Eytam bankası karşıaında lzzet B.h nı 

1 VAPURCULUK' 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f atan bul AcentalıAı 
Ll•aa Han, T elefoDJ 8895111 

Karabiga Yolu 
CU ARTESi, ÇARŞAMBA 

ıUnl rl nat 20 de • T opban• rıhtı· 
mı elan bir npur kalkar. Gldlt Ye 

d8nllete mute.t lakelelere utrar. 

iT YOLU 
Cuma, Pazar, Salı, Çartamba, 

1'1nlerl bir vapur aaat 9 da, Top· 
hane rıhtımmdan kalkar. 

TAKSİM 
urp Ago tanesi 
.ece nf muayene gUnleri 

Dr. V. Kasapyan B. S lı, Oum .. 
Sert bip. Dııhilıye miitehn 11111 10·12 
Dr. Et~om Vaas f B.Pazartesl,Perşembı 
Aııabi~e ve akliye mütılıauı ı 9·10 

r. Manara B. Perşembe 
Hariciye mutehaseısı 10-12 

r. K nan Hasan B. Pascır, Salı 
Hontgeı.ı mU.teluı.seıaı 10·12 

OL N CA Ti. irip, nezle, d• ğ J k t'"' •}" d Deposu. ş ve ış a rı arının a ı ı acı ır. Bahçeknp;da EC 
eczaneal 
14748) 
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