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lgaristanda Zu.lüm r 
Balıklı Hastahanesinde .. o 

ihtiyar Ve Aciz Bir Rum Zengininin 
• 

Paraları Alındığı iddia Ediliyor 
.................................................. ---·-

Öz TUrkçe 

Ayrımız, 
Gayrımız 
Olmamalı/ 

''Hililiahmer Cemiyeti,, bıı altı 
)'lldanberi yokaul çocuklara Jiyecek 
veriyor, kanoc& kararınoa, onları beı• 
lımeie uğraşıp çapalıyordu. Bu yıl, 
iı çatalla§tı. İlle bilgi yuvalarında oku-
7an yokıul ço ukların aayıaı yedi bini 
buluyor ve geçıyormu9... "lıtanbul 
Hilaliahmer,, bu yedi bin yoksul çocuk
tan ancak iki bininin karnını doyur,.. 
bileceğini gözil kesmiıl 

Gelgelelim, bu da, yene "bütçe,, 
lıi imiıt 

Geçen yıllllr, yedi buçuk kuruıla 
doyurulan bir çocuğun, bu yı1, günde 
död kuruıla doyurulabileceği de anla
tılmıtl Fu ucuzluk, açık yara)'l ka
pıtmıyor ki .. 

"İstanbul Hilaliabmeı Cemiyeti,, 
timdi, iki yüz t:Hi veremli çocuğa bakabi
liyor. Öte1i "bütçe iti,, olup ıormalara, 
ıoruıturmalara kalıyor. 

Haydi, "Hilaliahmer,, 11fa ıola 
batvunuo. umduğu cibi iki bin yolıc•ul 
ıoouğa 7ardım edebilain. Geride kalaa 
bet bin çocuır, ne olacak? 

Bu lşde. " Hılaliahmer " i, iki eli 
böğründe, yalnız mı birakmalıdırt Yer 
J18rinden 11r111lac11k, ateı bacayı 1ara· 
li••·························································· 

evmediği-
A 

ne Aşık 
Yazan: 

Mahmut Y•••rl j 

B•ıll"• kadar çoi rema11 
ol.od1111az. Falcat Malıın•t 
Y••ol'l'ni11 •11 ge11l •••rl olan 
"S..medlll11e Aıık., l•/rl• 
kamızı olcuclulcta11 •o•r• 6a
•a11 6iblai11I olcum•Jıi111ızı 
•11l•••calc oe l•ılri11d•11 lco
lag lcolag lcul•la11tı••c•lt· 
•ı11ız. "Seom•dili•• Aıık,, 
"""" meozu•11a11 .,. la•· 
••• ,. D• •feall •Hrltllro 

Pertembe 
Günü Son 
Posta'da ~ ~~~ 

Bodoı adlı yetmltlik bir Rum 
zengini Iatanbulda kimsesi bulun
madığı için iki ıene enel Balıkla 
Rum haıtaneainin ihtiyarlar koğu
ıuna yaıılmıf ve orada yaşamıya 
baılamııhr. Bodosun dbkkinlan 
Yarmıt- Emllklni •• dllkklnlarını 
da ha.taneye valrfetmiı. Demir 
bir lıaaaıım haıtaneye getirmittlr. 
Bodoı bir hafta evvel ölıQllttilr. 
Hastanenin veznedan matmazel 
Eliıa'ri, papaa Abproı Ye haıtane 
mlldllrD Eftat Çtırükoğlu beraber· 

cak, " Hilaliahmir ,, e, öyle mi yardım 
•deceğiz? 

Bu karda kııta, aç çıplak okuyan 
yokıul çocukları dütünmek, bepimhlin 
boynuna borçtur. 

Diyecekıiniz ki. her can taşıyan, 
bir taıa da taoır, her canın taaaaı ba· 
ıından aımıı: 

Böyle düıünüraek, gül gibi ya9arız. 
Unutmiyahm kl düşmez kalkma& bir 
tanrıdır... Yarının büyükleri bugünün 
küçükleridir, diyoruz. 

Böyle olunca, hep " Hilaliahmer ,, 
den mi bekliyeceğiz? Y edibin ao çoouğu 
düoUnmeıini, yalrus balranlanlaıı bek
lemek, doğru değildir? Bu, yalrus .. Hi
liliahmer ,, in boynuna borç değildir. 
Bu, h~pimizin el blrliğlle düıüneceği
miz bir yurt itidir. 

Ana~ urdu, benimaemiş olmamız için, 
yurdun ana yanulannı da benimaeme
liyiz. Kendini ayn aayanlar, anayurttan 
ayn aayılırlar. Anayurtta da ayn gayn 
yoktur, olamaz:. -. 

ce Bodoıun kaıaıını açmıılar Ye 
içinde bulduldan (I05) kiğat 
lira ile (8) Oımanlı altınını Fatih ' 
ıulh mahkemeıine rlSndermifler. 
Bodoson Yunanistanda Yorgiyadlı 
adlı bir •ariai varmq. ÔldtığOnO 
haber alınca iki gün evYel Iıtan
bula gelmif. Ve amcaıının kasa
ıında (700) altın (400) kAğıt lira 
bulunduğunu iddia etmiye baıla• 
mıf. Eu 1ebepledlr iri baatanenin 
müdDrll veznedarı ve Papazı 
dnn mevcuden Müddeiumumiliğe 
.•erilmiı1erd ;r, 

========================== 

Okuyucularımıza 
Bir Yardım 
Yapıyoruz 

Soyadı alırken birçok yurltaıları• 
aıtllara Arap ve Faraça olan bul'Uoktl 

l•lıal•rl de TürkleıUrmek f•tedlklerl ıö
rGIOyor. Gerel' odur ki bByle bir l•lm 

aeçı:ırkea bul'llaldl l•mla tam Tllrkçe 
kllrflhfa oleua iilfi•daa olr11)'11eula. 
naıaa .,lr J'ardam ol•all •Hre .. •rsG• 
Ô• TGrkçe bll•ecembla altında elfabe 

81rA1lle Arapça, Fa •ça ldlçUlr adlana 
kartılıtı olan Öz TGrkçe ıd an yaucaiu. 

Horl'Ü•1 Hyımııda bıanlard.. yetlıecek 

kıdar bulacaklınıa. 

" Haliç Ziyan Etmez. ,, 
işten Bir Zat, iddialara 

Veriyor 
Anlar 

Cevap 

Haliç Şirketinin 6tedenberl 
kirsızlıktan tiklyet ettlif, battı 
billnçoıunun açık Yermeıi yDzOn
dn Belediye hi11eılnl 6deyeme
diği malumdur. Şirket, Belediye 
bi1Sesinl her yıl bir 7d ıeriye 
bırakırken, zarar ettiiini, beaap
larmın açıklolduğunuz 6ne ıOrer • 

Dllo, mQteahhit Bay Hnıeyin 
Hıfzı isminde bir ıatla g6rtııtnk. 
Vapurcu!uk lılerlnden anlayan 
Bay Hıfzı, Haliç Şir?.:etinln kir 
etmediği yolundaki iddialarının 
deieraiz olduaunu ıöyliyerek 
diyor ki: 

" -. Bu tlrketin ıarar etme
ılae makin 7oktur. Hatta bugllnkll 

çabıma tekli ·, lçerfılnde blle.. 
Haliç yolu, otobllı yarııına rat· 
men ılrkete ıooıuı kir getirebilir. 
Bntnn abakbk ldande, yol 
paralanoın yllkıek olutunda, aef er 
tarif•lerlnln blçlmılıliiindedlr. 
Haliç yoluaun deTamlı olarak kir 

( DeY&mı 9 uncu 7Gııde ) 

ÖZ SOY ADLARI 
Yeni kabul ettiğiniı 801 Adınızı 

YEDIGÜN mecmuasına ıönderinis. 
Herlteı tarafından kolekliyonu toplanan 
bu yeglne mecmuada en ataiı 50.000 
okuyucuya Soy Adınızı tanıtmıt 
olaoakauuL Bugü.ııkil YEDIG0N'dı 
izahat •aidır. 

Malatyada Yakalanan Kadınlar 

Başka Kadınlara Da 
T esbih Çektiriyorlarmış 
Vali Bay lbrahim Ethem Tahkikab 

Ediyor Bizzat idare 
Malatya, 26 ( Huauıl ) - Bu

rada tekkecilik yapmaya Te ban 
ıaf kadınlan da para koparmak 
için kandırarak kendilerine kanan 
Gnllzar, Zekiye Ye Zehra adında 
llç kadının poU. tarahndan ya• 
kalandığını biJdirml9tlm. Valimi• 
Bay Ethem ve polisimiz bu it 
llzerfnde ehemmiyetle araıtırma• 

lar ve aoruıturmalar yapıyor. 
ÔğrendiğimiH g~re, bu üç ka· 
dın, birçok ıaf kadınlan, tesbih 
çekip dua etmek bahanesile al· 
datmışlar, kendi aralarına almıt" 
)ardır. Bunlar haftanın belli gün• 
)erinde bu kadınları evlerinde 
toplayıp hu çektirlyorlarmıt-

Gül 'lzar. lrendıılne " Şeyh 
CnI'izar,, adını takm19, Zebra da 
onun muavini lmit- Bunların 

evlerine devam eden kadınlarda 
bulunup aorguya çekllmektecilr. 

Valimiz Bay lbrabfm Ethem, 
tabldkab bizzat idare ediyor ve 
hidi1eyl ince noktalanna kadar 
araıtırıyor. 

Bunların evlerinde yapılan 
araıtlrmalarda birçok teablhler, 
kitaplar, kandiller Yeaaire bu
lunmuıtur. - l#-

Bag liralaiın Elle•• 

Londrada 
Balkanlar . için 
Bir Görüşme 

Londra, 27 ( A. A.) - fia• 
rlciye bakanı Slr Con Slmon, 
Bukingan ıarayına giderek Y o
guılavya kıral naibi prenı Pol 
ile görilşmUıttır. Bu g6rUımenln 
Balkan itleri etrafında yapıldığı 
muhtemel göriilllyor. 

Bulgaristiında Yine Bir 
Türkü Öldürdüler 

Sofyadan yazılıyor: Pravadi kazaaımn Diıler k6ytınde bir cinayet 
olmuf, birkaç Bulgar, köyde bakkaliık yapan Arif oğlu Hfiaeylnin 
dükkanına airmişler, kendlılni ağır ıurette yaralamıılardır. Hnseyin 
aldığı yaraların teıirile biraz ıonra ölmDş, ölürken kendisini •uran· 
ları zabıtaya blldirmiıtir. Fakat katiller heollz yakalanamamııtır. 

1 Marsilya Cinayeti Milletler Cemiyetinde . Gau•eıer. ı 

c::»~u·~·ııwı•-

Çmrtlakt.n dil9en kabak nlha~•t kımın batına patlh ı L 



[Halkın Sesi) 
Unvan Ve 
lakapların 
'Kalkması 

Unvan ve ~akaplann kalkmll!l 
mille& mecisi tarahndan karar 
altına alındı. Bu kararın dün 
halk aruındaki aklini ıöyle 
tesbit edebildik: 

izzet (Tophane Sucular caddesi 38) 
- Cumhuriyet ldarealnin ıtytrt cı 

vaafı baJkçılıkbr. Hükumet fırsat 
düttnkçe bunu glbteriyor. Şimdiye 
kadar k8ylllyQ efendi tanıyordu. 

Ziraat bank aının klSylQdea olaa 
alııcaj'ım u:ıun yadelerle tecil ettL 
Şimdi de unvan elkap ye rlltbelerl kal
dırmak auretile taba araa·nda tam 
bir muaaYat eaaaı kurdu. Artık, bey, 
pafa, efendi, Hz. yok. Sen, ben Yanz. 
Riyakirhk ve bir nevi tekellQf olan 
bu likap'ar Ye an.anlar kalkarken 
bunların temin ettitl imtiyazlar H 

rllçbanlar da ortada kalmıyor. 

* llü!>eyin Avni Yalçın (Gedikpaşa 

Mımar Hayrettin 22) - Yitlt adale 
anılır ahlarımız•n çok aih:el bir .~ 
1.0dOr. Biz .amimi Ye candan arka• 
datlarla konufurken biribirimiıe ad· 
larımızla b·tap ederdik. Efendi, bey 
kelimeleri adetA samimiyeti lb!ll 
ederdi, bu kelimeleri ancak rHmi 
yerlerde Ye gllcenmesin diye kullanır• 
dık. Millet mecliai y'ni kanunla bu 
.amlmiyetl tamim ve nefretmit oldu. 
EaaHn aİyaaetJ, ÖzQ a8zQ doğru V9 

samimi olan bir bükümetia dayandıtı 
fertler araaında da böyle samimi 
kaynatmayı andıran bir tilre lazımdı. 
ltt• ıimdj bu da yapıldı. 

* Neomettin Alp Aslan (Nuruosmanl-
7e Hal.le aparbmanı ) - Tarih kitap• 
larını olcurken orta Aayada kurulan 
Tilrk hükümetlerinde Ye o bQkilıueti 

kuran milletlerde ben •ta, efendi, 
bey gibi kelimelere teaadnf etmedim. 
Yalnız hükümdarlara Kaan, Han 
lakapları verılirdi. Halk biribfrlerini 
laiml~rHe çağınrlardı. Dilimizi n 
tarihimizi o kaynaklara doğru akıtır 
iken halk arasında bir nni imtiya zlı 

ye rüçhanh taba yaratan lekapların 

•• unvanların aramızda yaıamaaı biç 
te doğru değildi. Mecliıin yeni kara· 
rıDI çok befendim. 

Mangal Yakarken 
Gökıuda reçber Davulun 6 

yaşındaki çocuğu mangal ya• 
karken yangın çıkarmıı ise de 
sirayetine meydan Yerilmeden 
ıöndürülmtıılür. 

1f Osmanbeyde Artinin men• 
ıucat f abrikaıı:ıdan yangın çık
mıı, sirayetine meydan veril· 
meden söodllrillmilştür. 

• 
Çiğnenen Çocuk 

Posta idaresinin toförll Kemal, 
Nurettin adlı bir çocuğa çarpa· 
rak ağır ıurette yaralanmaaına 
sebep olmuıtu. Müddeiumumi:ik 
hadiıe yerinde yeni bir keşif yap-
mıya karar vermiş ve dün Sulta
nahmet sulh ikinci ceza bakimi 
Bay Selabattin Demir el ile müd· 
deiumuml muavini Bay Sadun 
snnt beşte yeniden keşif yapmış
lar ve raporlarını vermişlerdir. 

c::::==--

SON POSTA 

Altmış Bir Bin Lira Devlet 
Hazinesine Giriyor 

Geçenlerde bir Yergi kaçakçılığından bahsetmiş 
latanbul Maliyeıl tarafından, vergisini 6demeyen 
bir değirmenci hakkında tahkikat yapılmakta oldu
ğunu vazmışhk. Hatınnızda olsa gerektir: Haliçte 
bilylik blr değirmen iıleten Osep Değirmenciyan 

Haber aldığımıza gare bu adama alt olan (61) 
hin liralık vergi bütiln kanuni yollardan geçmiş ve 
cezaalle birlikte kat'iyet kesbetmiştir. 

İlminde blriıinden hazine (61) bin liralık vergi isti• 
yor ve bu adamın vergisini gizlemek makıadlle 
bau dolambaçlı yollardan yllriidüğU ileri ıürü
lüyordu. 

Bunun lizerino latanbul Maliyesi derhal tahkl· 
kata girişmiş, bu adamın bntnıı mallannı teabit 
ederek vel'giyi tahlil etmiye baılamıthr. 

lık it olarak O.sep DeğirmenciyaDın blltUn mal· 
lan haczedilmiıtlr. Yakında bu mallar verginin 
ödenmesi için satılığa çıkanlacak, bu suretle 61 
bin lira tahsil edilmiş olacaktır. 

Ceza Evleri Aarakögde 
Adliye Bakanı Şehrimizde /ki Çocuk 

Bu lıle Uğraşıyor v 
Şehrimizde bulunan Adliye .ı ara/andı 

Bakanı Bay Şükrü Saracoğlu Dün alcıamllzerl Karaköyden 
Adliyede yeni harçlar kanununun geçmekte olan ıoför Ahmedin 
tatbikinden sonra icra tahsilltın• idaresindeki Tevkifhaneye alt 
da bir eksilme ve yllk•elme olup otomob;J iki çocuğa çarparak 
olmad ğmı da tetkik etmeye baı· yaralamıştır. Yaralananlardan biri 
lamıştar. B:rçok harçlar icraya 12 yaılarında ve Mevlut adındadır. I 
mUracaat edilir edilmaz davacılar Bunun ıağ ayağı mühtelif yerle-
tarafmdan peıin verilmesi icap rindeo kır.tlmıttır. Mevlôt Şiıli 
ettiği için müracantların ve tabi· çocuk hastanesine kaldınlmışbr. 
atile de hasıla tan azaldığı söylen· yaralanan ciğel' çocuk Peşko 
mektedir. Ceza evleri ve mahke- adla bir Bulgar çocuğudur. Yarası 
me yapılan için bir kanunuevvel· hafiftir. 
den itibaren alınacak olan harç S 
ta )llzde lkl nlsbetinde ve peıin 24 aatin 
olarak alacaklılar tarafından ve• LJ Ad• l 
rllecekUr. Bu harçlarla hasılatın na lSe eri 
bira.z daha kabaracağı tahmin Ferlköyilnde oturan CelAl adlı 
edilmektedir. Bu yeni harç doğ· bir arabacı ayni semtte oturan 
rudan doğruya Ziraat Bankala• Zekiye adlı bir kadını ao-
larrna yatırılacak Ye aynı sene kak ortasında dövdüğünden ya· 
içinde aarfedilmeıe bile hiç el kalanmııtır. 
sllrlllmeden batka yere ıarfe-- .. Beyoğfunda Koço adli biri 
dilmeden gelecek seneye aynen sokak ortasında Aren adlı bir 
devredilecektir. garsonu fena halde dövdliğUnden 

Sinemacılar yakalanmıfbr. 
Gümrük Vergisinin Ağır

lığını lıeri Sürdüler 
Şehrimizdeki sinemacılar don 

öğleden sonra Ticaret Odasında 

bir toplantı yapmışlardır. Bu lop· 
lantıda, kendilerini yakından ala
kadar eden Işler arasında belli· 
başlı olnrak gümrük resmi meae• 
lesini görüşmüşlerdir. 

Sinemacılar, hariçten gelen 
fi llmlerden alınan gilmrllk resim· 
!erinin çok ağır ve fazla olduğu 

lddJasandadırlar. Bunu belirtmek 
ıçın de, diğer Balkan mem• 
leketlerindeki resim vazl· 

yetini gözden geçirmektedirler. 
Bu mukayeseleri göz önllne ıU· 

rerek, alakı.darl;ırdan, resmin 
lodlr:Jmesinl iıtiyeceklerdir. 

Sinemacılarm, elektrik para• 

lf- Çengelköydo oturan Bayan 
Melahat adlı bir kadın kazaen 
duvardan dllşerek yaralanmıtbr. 

Jf. Sabıkalı Mehmet, Arapca• 
mitnde Petronun dükkanından 
öteberi çaldığından yakalanmıştır. 

lf- Enver adlı birisi, Küçük· 
zibada Arap Ayşenin kahvesinde 
oturmakta olan bir müşterinin 
cebinden parasını çalarak ıavu· 
şurken tutulmuştur . 

lf- Çengelköyde oturan Bayan 
MelAhat kazaen duvardan düıe-
rek yaralanmıştır. ~,,....._......., _________ _ 
larmda yapılmasını istedikleri 
indirme dileği kabul edilmemiştir. 
Çtinkll, Elektrik Şirketi yalnız 
kuvvei muharrike kullanan mlies· 
ıeseler içio tenzi ita razı olmakta 
ılrıemaları bunlann haricinde 
saymaktadır. 

Tutum Haftası 
Havaya Duman ile Propa
ganda Yazıları Yazılacak 

Tutum ( taaarruf) baftaaının, 
her yıldan daha olgun bir prog· 
ramla kutlulanması ve tutum için 
dolgun propagandalar yapılması 
hazırlıkları epeyce ilerlemiştir. 

Ôkonomi ve Biriktirme ceml• 
yeti lstanbul ıubesl, hafta deva• 
mınca asılacak afişleri, tayyareden 
atılacak kartlan hazılamıya ha,. 
Jamıştır. 

Öğrendiğimize göre, haftanın 
ilk gecesi havaya dumanla yazıla• 
cak propağanda yazısa içlrı Tay• 
yareci Bay Vecihi ile anlaşma 

yapılmışbr. Bay Vecihi, dumanla 
yazı yazma denemelerine yakında 
baıbyacaktır. Yalnız, yazının ha· 
vaya yazılabilmesi için gecenin 
ruzgaraız ve durgun geçmeıl 
beklenecektir. 

Bir de, tutum haftasında ya• 
pdacak bfiyllk geçit resminden 
yaz geçilmiştir. Yalnız, Taksim 
abidesine gidilerek blr çelenk 
konulacaktır. 

Muallimler 
Kadınlar Fazla Boya 

Kullanmıyacaklar 
Maarif Bakanlığı mekteplere 

mühim bir tamim göndermiştir. 
Bakan!ak bu tamimin de, mesleğin 
ciddiyetini bozacak ıekilde kadın 
muallimlerin fazla tuvalet ve mak· 
yaj yapmalarının doğru olmadığını 
bildirmektedir. Kadın muallimler 
bilhaasa dudaklarına ruj ı.llrmiyee 
ceklerdir. 

Erkek muallimler de uzun sae 
kalla mektebe gelmiyecekler, fist· 
lerini başlannı temiz tutacaklardır. 

Şirket Yola Gel~i 
Kadıköy ıu ılrketl saatleri 

hakkında belediyeye bazı ıika
yetler olmuıtu. Yapılan teşebbtiae 
ler üzerine tlrket, bir kıaım saat
leri değiştlrmiye başlamıştır. 

ikinci te~rin 28 

Giiniin Tarihi 

81 Bin Liralık 
Kaç~kçılık 

81 bin liralık g{lmrük kaçakçılıta 
yapıldıjı iddia.ile Neft aaneyi tirketJ 
ale7hlne açılan davaya dlln 8 ind 
lhtiaa1 mahkemeaiodo devam edil
mittir. 

DaakG eelHde, ınihkeme karannı 
bildirmittir. Ba karara göre, tetkil 
edilen ehli nkuf pazartesi g{lnO 
toplanarak tetkikat yapacak, birinci 
Kinunun Hkiziocl Cumartesi gllntl 
de durutmıya devam olunacaktır. 

Eski maliye varidat mlldllr muavini 
bay fbrahiıu izzet ehli YUkuf aeçil• 
mittir. 

Bir Ticaret Heyeti Mar
ellyaya Gidecek 

Merailya ticaret odası namına 
geçenlerde memleketimize gelen 
heyetin ıiyaretini iade için yakında 
Franaaya bir aeyahat tertip edilecek-. 
tir. Bu aeyah1tte 100 kadar tacir 
lttirak edecektir. 

MUhendlsler Birllğl 
Şehrimizde yeni kurulmakta olan 

Tilrk Mühendisler Birliği dün aktam 
Halkninde toplaomıttır. DünkQ top• 
lantıda, merkezi Ankarada olaa 
Milfıendiıler Birliğinin ç · laıma pro• 
gramı üzerinde görüşil~milştilr. 

Karadenizde Fırtına 
Dinmedi 

lnebolu, 27 (A.A.) - Bet gl\nd(U 
a6ren fırtınadan vapur1ar buraya 
uğramadan Siooba ıığınm ,tardır. 

latanbul poıtaaı Ye yolcular Sinop. 
ta havanın dQzelmeaini bekliyorlu. 

Yeni lstimllkler 
Belediye, bu ıene şehir dahi

linde yapılacak bütün iıtimlik!eı 
için bir program hazırlamııtar. 
Bütçedeki tahsiaat ta bu progra• 
ma göre, ayrılmııhr. Eski istim
lak borçlannın da ödenmesine 
devam edllecektlr. 

Yeni Raeatha 
Enelce ketfi yapıl n rasathane

nin, Üniversite bahçesinde fntaatına 
batlanmııt ır. 

Yumurta Seçimi Batladı 
Yumurta kontrol komiayoau it• 

baılamıf, dlln ilk muayene yap ılmıf"' 
tır. Bu mallar bugün va purla Triye .. 
ter• Ye oradan Almanyilya ır<Sade
rllecektir. 

Soyadı 
Alanlar 

Belediye müfettitl~rtnden Bay 
Oaman ( Ak Sungur ) , Bay Cemil 
(Bora), Bay C abl (Yaca), Bay Hiland 
( Götçen ) , Ş:şli birici komiseri Bay 
Kazım (Akın), Beykoz evkaf memura 
Bay Seyfettin (Sıma ) , veznedar BaJ 
Saim (Özen) , Doktor Bay SüleymaQ 
ŞilkrO (Ert11n) , altaj ıyer nukat Bay 
Memduh (Tilrkekul), Beyotlu nlen• 
me memuru Bay Galip (Karaca> 
aoyatlarını almıtlardır. 

_Adana, 27 ( A. A.) - ViJAyetimiz 
C. H. F. Batkanı Akaaray meb'u•a 
Bay Snreyya aoyadı yasa• na uygun 
gelmemi için adını Bay Örke Evren 
koyır.uttur. 

1 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Bay R_a_s_a_n_D_i_y_o_r _Ki __ i _: _I 

- Monşer Hasan B. ben 1 
Parıse g ttim .• 

Parls'te Kera öz Oyn tllıyormuf··· 

••• Uzun uman orada kaadım .. ... Par.ae g'tmek, Pariste ya· 
ıamak.. 

..• 8 .. irsin ya her..cese na:ıııp 
olan şey değildir, Parise g.tmekle 
medeniyet ka:zanılab:Jir. 

Hasan B. ZanneL.uem, 
timdi Karagözle Hacivat l:>lle 
Pariste yaııyorlar !.. 

.. 



28 ikinci teırin 

Her 
Öz Dill9 

Köylünün 
Baylığı 
Gerekse ... 

-un 

. -
Çiftçiyi varlıklı bir yaıamaya 

kavufturabi:mek, köylllyU zengin 
etmek için çalıııp duruyoruz. 
Ökonomi yolunda açıklığa ( refa
ha ulaşabilmek için ulusal (milli) 
zeaginJik gerektir. 

Çiftçi tarlasında koca bir kıı 
yağmura, kara, çamura bakma· 
dan didinip nuruyor. Yaz gelince 
bitklaini ( mahıul ) değer;nde 
satamaısa işi çok kütUleıir. Ge· 
çen yıllarda böyle itler olmuı, 
köylü tarlasından devıirdlğinl 
ucuza kaplarmış, bu yüzden eli 
böğründe ka~mıştı. Fakat artık 
böyle itlerden uzak olduğumu• 
zu anlıyoruz. ÇUnkU iki yıldunberl 
Ziraat Bankası köylüden değer 
para ile buğday alıyor. Şimdi· 
de Ankaradao yeni blr muıtu 
( müjde) geldi ı 

Yeni yapılan büyük değirgeç• 
ler ( fabrikalar ) bir yıl ıonra 
çalışmaya koyulunca, köyllinUn 
bitkisi bugilnktinde daha çok 
para edecek. ÇüukU yeni değir· 
geçlerde hep TUrkeli toprakla• 
rının verimleri kuUanılacak. 

Şimdi bizim bu muştu önOn• 
de bir düşiincem:z var ki Uzerin
de durulmak gerektir. Biz di· 
yoruz ki; 

Gelecek yıl köylUnUn bitkisi 
( mahsulü ) alınırken arayerde 
açıkgözlerm aracılık ( tavassut ) 
yapmalarına meydan verilmeme• 
lidir. Bunların elinden bizim 
köyltı yıllardanberi neler çekme• 
miştir. Eğer aracılık denilen ve 
bizde çok kötiileıen bu iıe göz 
yumulacak o '.u rsa köyJU yarı 
yarıya az para kazanır. Onu 
zengin edeyim derken tasaya 
(derde) düştirmilf oluruz. 

Köylü, tarlasından devıirdiğlnl 
yeni d~ğirgeçl~re doğrudan doğ· 
ruya kend.iai götUrmeU, bir yan• 
dan vermeli, bil' yandan da para• 
aını almalı. 

Köyln bayhğa (zenginliğe) 
böyle kavuşur. 

Gençlik İçin 
Şimdtik Birkaç Vilayette 

Teşkilat Yapılacak 
Ankara, 27 (Huıuıt) - Ya• 

kında birkaç vilayetimizde tec• 
rUbe olmak üzere gençlik teıki· 
IAtı yapılacağt anlatılmaktadır. 
Tatbik edilecek formuUer muhte
lif olacak ve büyük fırka kon• 
greal bu formUJlerden en uygun 
olanını aeçecek, bu formül yur· 
dun her tarafına teşmil edile· 
cektir. 

Hukuk Muhakeme Usulleri 
Kanunu Değişiyor 

Ankara, '2 7 - Hukuk Muha
keme UauUeri Kanununun 15 inci 
maddesi değ.ştirilmiş, tek hakimli 
mahkemelerde tahkikat iti kaldı· 
rılmıı, tor- lu mahkemelerde de 
pllrüzlU işlerin tahkikinin heyetten 
bir azaya havalesi muvafık görUl
müştlir. 

Evvelce Tahkikat hAklmlne alt 
tebliğ itleri mahkeme reiıi tara• 
f.andan yapılacaktır. 

Rıhtım Şirketi 

a Toprağın Kıymeti a ---------------------..... r ' ·Sözün Kısası 

Eski Paşalar, 

Yeni Paşalar .. 
._ ________ A. 1! -

Fransız müıelerinlo birjnde, 
F ranaanın 840 mağlubiyetinden 
sonra yapılmıı bir tablo vardır, 
adt hatırımda kalmadı galiba 
{Rüya) dır. Bir ordunun harp ıonu 
dinlenmesini gösterir. Asker ge· 
cenin karanlığında çatık s:lahlar 
arasın da } or~un argın yere ser:l
m.ştir, rüya görmektedir, gördüğll 
rUya, Ustündon geçen, (Napolyon) 
un bir zafer ordusudur .•. 

Biz, buna benzer bir tablo 
yapmadık, fakat Fransız ressamı
nın kaıdın i her zaman seyledik, 
herzamao yazdık, büyük hücum· 
ların arifesinde: 

- Aaker! Ecdadın gökten seni 
ıeyrediyor, dedik. Tunç miğferleri 
ile cnları daima üzerimizde farz 
ettik. 

'Jf 
Bir İngiliz hlozofu der ki: "Toprak, kainatın varlığına bir tek ve en büyuk ı~ueıtı r.,, E::ıkı iD.unlar top .~gı 

mukaddes aayarlardı. İolerinde toprağa tapanlar hile vardı. Bugüıı de öyle değil mi? Bir karıt toprak için biribirlerini 
boğaılıyanlar az mı? 

Türk orduıunu Viyananın 
önllne götUren bir paıaydı, Plev
nede, Şıpkada, Sakaryada, Dum· 
lupınarda milletin varlığını koru• 
mak için kendi varhklarım veren• 
lerin baş nda bulunanlara da hep 
ayni isim veriliyordu. Bu kahra
manların bir kısmı timdi toprak 
altındadır, bir kısmı iıe, Yatanın 
mukadderatını çocuklarına birak• 
m ,, uzlet kötesinde sey"rcidirler. 

Evet.. toprak baya' demektir .. Fakat günefle ııu olmazaa toprağın bir işe yararn1yacağın1 da unutmamalıy1z. 

• 
SON TELGRAF .HABERLERi 

• '8 ~ 
ı. Bir Cinayet 1 A 

ıyası 
~~~~~~~~~~~,------~~~~~~~~ 

Yugoslavya Veya Karadağlı Bir 

Kurultay yeni bir yasa ile 
( paşa ) unvanını kaldırdı, yerine 
general denilecektir, bu yeni un
van eski paıalardan esirgene
cek mi? 

* Kurultayda konuıulurken Da· 
biliye Bakanı söyledi: 

Gazeteci Londrada Ölü Bulundu - Türk ordusu bilinmez ta
rihten bu gUne kadar hf ç bir 
rejime bakmadan miltemadiyen 
kendi şerefini korumuş, ülkeler 
kaıanmıı bir teselsOldUr, dUn 
Şıpkada muharebe edenlerle öbUr
gUn Yemen çöllerinde kanını akı 
tanlar arasında hiç bir fark olma• 
mak lAzımdır. 

Londra, 27 (A. A.) - Gaze· l ölnmU etrafında açılan tahkikat 
lelerin yazdıklarına göre, giıya epey meraklı ıeyler meydana çıka· 
sabık bir Sırp diplomatı, yahut racakbr.Aynl gazetelerin haber ver-
bir Karadağlı gazeteci olup gaz diklerine bakılıraa, Petroviç,' özU-
dolu bir otel odasında ölll bulu- nU dalma Balkan gizli cemiyetle-
nao Volslav Petroviç adlı adamın rinden birinin adamları tarafından 

Fırka Grupunda ıFransanın 
Taksitle Satılan Emlak Deniz Bütçesi 
Meselesi r etkik Ediliyor A lt ld 

Ankara, 27 - C. H. Fırkası ZQ l 1 
gurupu reiı vekili Cemilin Bq· 
kanlığı altında toplandı. Evvelce 
b\\kumet tarafmdan takaitll o(a .. 
rak sahlan emlakin takıltlerJ· 
nin uzatılması ve bedel mlk· 
tarının azaltılması için Manisa 
meb 'usları tarafından yapılan 
teklif maliye vekilinin huzurile 
konuıuldu, ve idare heyetinin 
s~çeceği bir encümen vasıtaaile 
bu meselenin tetkik ettirilmesine 
karar verildi. 

Gizli. Nüfus ' 
Kaydi Müddeti 

Ankara 27 - Gizli nüfusların 
yazılmasına dair olan ka'lun mlld· 
deli 1 Haziran 1935 tarihine ka
dar uzatılacaktır. 1 Hazirandr n 
itibaren gizli doğum, ölüm, gaip 
ve evlenme vak' alarmı haber ve· 
ren!ere almacak cezanın yarısı 
merasimsiz verilecektir. 

Erzurum - Sıvas f stikrazı 
Ankara, 27 - Erzurum-S1vaı 

Demiryolu Tahvilleri 15 Kanunu
evvelde satışa çıkarılacaktır. Satıı 
ve itfa p)Anları hazırlanmaktadır. 

Parla, 27 ( A. A. ) - Havas 
ajansı bildiriyor: Fransanın deniz 
bütçesinden 1931 yılında 300 
milyon, 1933 yılında 125 ve 1934 
yılında da 59 milyon frank indi· 
rllmiştlr. 

Bu suretle 1933 tenberi yapı-
lan azaltmalarla 487 milyonu 
bulmuıtur. 

Deniz blltçesl mazbata muhar
riri, diğer birçok devletlerin deniz 
bütçelerini çoğaltırken Fransanın 
azaltmasını barış ıcverlik olarak 
göstermiştir. 

Trakya Valileri 
T ekirdağında Toplanıp 

Konuştular 
Tekirdağ, 28 (Hususi) - Şeh

rimizf'! Romanyadan 280 muhacir 
gelmiştır. 

İk'nci Umumi Müfettişle mUıa
virleri, İskan Umum MtidürU, Ed:r
ne, Kırklareli, Çanakkale Valileri 
buraya gelmişler, bir arada top· 
lanmı,:ar, yapılacak mfihim işleri 
konutmuşlardır. Bu heyet konuş· 
malarına devam etmektedir. 

öldUrUlmek tehlikeılne mlruı 
sanırmıv. 

"Deyll Ekspres,, gazetesl,Petro
vlç 'Io,bir dostu ile konuıurken,Kral 
Aleksandr'ın ölümnnn önceden söy 
)emiş olduğunu yazıyor. 

1 
Bir Facia iki Cinayet 

ÇatalcadaArnavutköyünde D h l l d• 
Bir Kadınla Çocuğu a ~ Ş en . l .. 

Yandılar · Bulgarıstanda Bır Turk 
Çatalca tHusua1) - 6 saat Karı Kocayı Öldürdüler 

uzaktaki Arnavut köyünde bir Birinci ıayf ada d3 Bulgarls-
yangın çıkmış, Orman Mu haf aza tanda iılenen bir cinayet haberi 
Memuru Şevket Efendinin eyde okudunuz. Sofyada çıkan Utro 
uyumakta olan karııı Ue çocuğu gazetesinde okunduğuna göre 
yanmıtlardır. Bu feci kazanın na· Karlovada da bir cinayet işlen· 
sıl olduğu tahkik edilmektedir. miş, kasabanın zengiu ai!e· 

Ulus Gazetesi lerlnden biri olan Hasan ile 
Ankara, 27-Hakimiyeti Milliye karısı Ayşe öldürUlmUşlerdir. 

gazeteıinin Uluı baılığı ile çıka· Katiller ailenin bUtUn servetini 
rılmasına karar verilmiştir. alıp kaçmışlardır. 

Hiç Yüzünden Soy adı t eyannameleri 

B • C • A nkara, 27 - NUfuı Umum 
ır ınagef Müdürlüğü halka kolaylık olmak 
Kırkağaç (Hususi ) - Bu cı• Uzere soy adları beyannameleri 

varda Söğütalam köyünde hiç hazırlamıştır. Bunlar her tlirlü 
yüzünden bir cinayet olmuttur. resimden muaf tutulacaktır. 
Köyden Hacı Mehmet oğlu Hü-
ıeyin, Kasım oğlu Mustafadan Adliye Bütçesinde 
ald1ğı eteği vaktinde vermemiş, Ankara 27 - Adliye bakan· 
bu yüzden aralarında koyu bir . lığı tatbik edilecek yeni 
kavga baılamıf, bir r.ralık Mus· kadrolar münaaebitile tekaüt 
tafa tabancasma davranarak HU· 
seyini öldürmUıtür. Mustafa tev• 
kif edilmittir. 

Harp Malulleri 
Ankara. 27 - Blltçe Encümeni 

harp malulleri tabirini l eşkıya 
müsademe!erinde malul olanlara 
da ıamil olduğunu kabul etmiştir. 

ikramiyesi ve açık maa9ı olarak 
bütçede 50 bin liralık münakale 
yapılmasmı lstemit ve istek BUtçe 
Encümeninde kabul edl.mittir. 

Katilleri isteriz! 
Burada bu'unan Adliye Baka· 

nı Bay Şükril Saraç oğlu, Rıhtım 
tirketlnin aatm alınması itil• de r-------------------·--------.;;;;;:;;;;;::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;::==:=::::;::::;;::=:::::-
uğraııyor. , Is TER I NAN l s TER I NA N M A ! 

Marsilya faciasının Cenevre 
Milletler cemiyetine intikal etme&I 
dola} ııile Belgratta çok kalabalık, 
muazzam bir nUmayiı yapılmış, 

halk: " Cenevreden katillerin 
teslimini lsterizl,, diye bağırmış· 
lardır. 

Eıaslarda tamamen anlatıl· 
mıtbr. Mukavelenin yakında bu· 
rada imzası muhtemeldir. 

Artvinde Yaz Gelmiı 
Artvh, 27 (A. A .) - Şehri· 

mizde havalar yaz günlerinioi 
andırmaktadır. Çifçi ıUrekli bir 
eekilde kıi ekimi yapmaktadır. 

Yaz gelir " buı: ihtikbı ,. ndaıı bahsedilir. Kıt 
olur, " O dun ve kömOr ihtikarı ,. ndan dem vurulur. 
Bu iki " ihtikar " lakırd11 , nice yıllardan beri halkın 
dilinden dOtmeyen, gazetelerin ıülunlarından okı ik 

olmayan iki ölmu mevzu ~r. 

Bir arkadııt geç•nd• bir o 'uncuya, bu p e h hhkhn 
ne zaman vıız sreçileceğin i şormuı ve fU cevabı 
almış: 

" - Bt· yim.. ortada iht" kir yok, al ı ık :rnlık var. 
Biz pah .., l:l ı ı1'a alıttık. Fakat halkı bir tUrJn 
alaıtıramadık! " 

IS1ER · iNAN /STER iNANMA! 

Terkibi; 200 dilJ hekimi 
tar•fından hazırlanan : 

MiNE DIŞ MACUNUNU 
emniyetle kullanabilirsiniz. 

Umumi depoıu : Cağaloğlu Nl 33 

"--• 'l'elefon : 20264 ..__ ... ,. 



Memlebt Manzdası 

Turhal Şeker 
Fabrikası 
Ve Pancar Ekimi 

Havza, (Huıosl)- Geçen aene 
Havza köylUıllne kolaylık glSate
rerek 6000 ton Pancar istihsal 
etmesine imkan Yeren Turhal 
Şeker fabrikası, bu ıcne mukave
lelere bazı ihtirazı kayıtlar koy· 
muştur. Bu kayıtlara göre Pancar 
mıntakaları her ıene değiıtirile· 
cekllr. Bir dönümün vereceği 
pancar orta bir heaapla evvelden 
tahmin ed.lecektir. Muhammen 
miktarı tecavUz eden pancan 
fabrika mubayaa edip etmemek
te muhtardır. lstihaalAtın ~o 13 ü 
zaruri maaraf karşılığı olarak 
keailecektir. 

Çiftçi hanrlama, kllbreleme, 
ekim iflerinde fabrikanın memur• 
lannı yanında bulundurmağa 

•erecekleri ziraat aletlerini ncretl 
mukabi:lnde kullanmıya mecbur
durlar. 

Bu ıartlar alınan iyi netice
den sevinen köylüleri biraz endi· 
teYe dUtUrmnştUr. 

Bir kere % 13 istihıal ma1rafı 

çoktur. Fabrlk3nın ldloaunu 27 
kuruşa verdiği yapma gUbrenln 
piyasadan 15 kuruşa tedarik edil
diği söylenmektedir. 

Bir tarlanın \ereceği pancarın 
evvelden tahmin edilmesi fazlası· 
om maliyet fiatına belki daha 
nokıanına ahnması; fabrika için 
ıDpheıiz ki kirlı bir fttir. Fakat 
köylll için biç te Hvindirici bir 
kayt değildir. Bu kaytlarda kffylll 
için biraz değişiklik yapılmau 
pancar ekiminden bUyük kazanç 
uman köylilyil çok ıevindirecektir. 

Samsunun Bir 
Haftalık ihracatı 

Samaun ( Husuıi ) - Bu aym 
ikinci hafta11nda ıehrimlıdeo lıtan
bula 10900 kilo haıhq, 1 O bin 
kilo keten tohumu 81 bin kilo 
faıulya, 67 400 kilo buğday, 10 bin 
kilo bulgur, 15700 kilo merci· 
mek, 312 sandık ceviz içi, 443 
ıandık yumurta, 21 balya tiftik, 
lzmire 5 bin kilo faıulya, ecnebi 
memleketlere 1, 110,000 kDo arpa, 
150 bin kilo nohut, 35,500 kilo 
mercllmek, 33,800 kilo ceviz, 
100 ıandık ceviz içi, 16,500 kilo 
haçhaı, ispanyaya da 10:.l5 1andık 
yumurta gönderi!mlıtlr. 

Antalyanm Yeni Belediye Heyeti 
Antalya, (Huıuıt) - Belediye 

.reisliğinden latifa eden Bay Şera· 
lettlnin yerine aabık ık.tııat müdürO 
Bay Liitfi aeçilmlıtir. Belediye 
birinci reis Yekiliğlne avukat 
Bay Niyaıl, ikinci relı Tekilliğine 

avukat En,er, kAtipliklere MOnir 
" Tahıin maliye encilmenlne 
ıarraf İsmail, Tahsin, Mehmet, 
Reşit, Sabri, dahiliye enc6menlne 
Ertuğrul, Ali Asım, Fuat, Tevfik 
Mehmet ıeçilmişlerdir. 

Antalyada Bir OtobUs Kazası 
Anantalya, (Husuıi) - Bur· 

dur yolu tızerinde ve Antalyaya 
45 dakika uzaklıkta Çubukboğa

zında bir ottibtis deArilmf~, yol• 
culardan Bay Mehmet Aksekili, 
Rıfat, Burdurlu AH, Bucaklı 

Şükrn ve Hnseyin, ağır ıurette 

yaralanmışlardır, Mecruhlar basta· 
haneye kaldırı mışlard r. 

Bit ise Kar Yağıyor 
Bit is, 27 (Hususi) - Buraya 

kar }Bğmaktadır. Havalar çok 
•oğumu tur. 

Y ozgatta Bir Hastahane Kuruluyor 
Ve Yollar Papılıyor 

Yozgat (Hu· 
ıuıt ) - 1320 
metre ynksekli
ğinda bir yayla 
üzerinde bulunan 
Yozgat Orta 
Anadolunun gll· 
zel Ye tirin mem· 
leketleriaden bi
ridir. 

Yozgat de
nince bab~a ge
len Uk ıey; Çam
lıktır. Çamlık; 
ıehrin ıark ta· 
rafında oldukça 

muntuamdır. Va
zife.inde büyOk 
Yarlıklar ve gay· 
retler göıteren 

yeni Belediye re
lli Bay Abdurrah 
man bu taham
mUlallz derdin de 
çareainl bulmuı 
ve ufak yağmur 
aerpintiıile çamur· 
dan geçilmez bir 
hale gelen yol ve 
kaldınmların ta• 
mirine baılamq
tır. Aıhndan uf 
Jken gelifi gl
zel bir halde ytlkHk dağlu 

llzerfodedir. Es· Yozgat çamlığından bir manzara ıehre girerken 
nlsbeten bozulan ıuların demir kiden muhafazası ihmal edilen Halk; ziraattan ziyade ticaretle 

•e r&1tgele kesilen bnyük çam iftlgal etmektedir. Köyltılerimlz borular va11taıile tenline baılan
mııtır. Burada, balkımızın film ibtiya· 
cuiı tatmin eden Ye belediye 
tarafından idare edilea bir de 

ağaçları; olmdl fevkalade dikkatli hayvan •e bilbaaaa koyun beale· 
bir ıurette korunmaktadır. Soğuk menin erbabı olduklarından tiftik 
ve tif alı •ulan, aerin gölgelerile tJcaretJ geoif bir IUl'ette Japal-
halkı mızın tabil parkını teşkil makta ve her sene mllhim mik· &lnema vardır. 
eden bu aayfiyenin en yllksek tarda tiftik satılmaktadır. Modem bir ıekUde lnşaab 

pek yakında ikmal edilecek olan 
memleket hastaneıi ııhhat iıle

rin:n düzelmesinde büyük bir 
botluk dolduracak Ye memleket• 
te bulunmayan gffz, kulak mllte
hassıslarının getiri1meıine aebep 
olacaktır. 

noktaıından hava bulutauz olduğu Memleketi kazalara bağlayan 
vakit bakıldığı zaman Kayaeridekl yollar bir aenedir devam eden ha· 
" Erciyaı ,, görülmektedir. Mem· raretli çalışına aayeslnde mUm· 
leket bağ :ve bahçe itine pek kün mertebe dlizelmiıtlr. Odun 
mliıait olmadığından sebze ve kömürü ile çalışan elektrik 
meyva ihtiyacı Çorum ve Amttı· motörUnlln dinamoslle aydınlanan 
yadan temin edilmektedir. ıehrin dahili yollan pek gayrı 

MutBayt_a_r _M_ü_d_u··,-ü~~~A-k~sdc_i_d_e_::_C~ü-m_h_u_r_i_y_et~K-o-··y-u-. 
Muı ( Hususi ) - Baytar Mü

dllrü Bay Hulfııi villyet makamı 
tarafın d P. n 
bir takdir
name ile 
taltif edil· 
miıtir. Bay 
Hulüal ge
rek hayvan 
aergiai n de, 
gerek at 
yanılannda 

bUyük mu· 
vaff akıyet • 

Muı Baytar Müdürü ler göster• 
. Bay Huhlei mlı, bu ha• 
Yalide baytarlığın ve hayvan 
hıfnıaıbhaaıoın ehemmiyetini an
latmıı bir zattır. Şimdi kôylnler 
hay•an bakımına itina etmekte, 
hastalanan ·hayvanlarını kendileri 
lliçlamavıp baylardan akıl ıor
maktadırlar. 

Dana Avhyanlar 
Ankara Avcılar K11'6bG Reisi 

Bay AkıgtindDz g6nderdiğl bir 
telgrafta Avcılar kulübü azalan· 
nın bu yıl avlanmak 1 çin Kızılca• 
hamama gittiklerin~ fakat Kwlca• 
hamam' da domuz aaoarak dana 
a•hyan acemi avcılarla kulOblln 
IHıiğl olmadığını bildirmektedir. 

Nevşehirde Ozum MObayaa11 
Nevıehir (Huıuai) - Bu 1ene 

burada gayet nefJa Ozllm latihaal 
edilmiştir. inhisar idaresi kOlli
yetll miktarda OzOm mllbayaaaıpa 
baılamııtu • . 

Kıbrıstan Gelen Muhacirler 
Antalya, (Hususi) - Kıbrıstan 

ıehrimize 54 TUrk ailesi gelmittir. 
144 nllfuatan ibaret olan bu 54 
aile vilayetçe münaaip mahallere 
yerleştirerek rahatları temin edil· 
miştir. Yakında mahalli müret• 
teplerine gönderileceklerdir. 

Merzifonda Elektrik 
Merzifon, (Hususi) - Yeni 

yapılmakta olan elektrik teıintı 
ikmal edilmiş ve her tarafa cere• 
yan verilmiştir. Umumi cadde
lerin heps"ne belediye tarafından 
elektrik limbaları konulmuıtur. 

Vanan Cevizli Köyünün Yerine 120 Evli 
Asri Bir Köy Yapıldı 

Yaoan Cevizli köyllnün yerine kuruJua uri Cumhuriyet köyü 
Antalya, ( Huıusi ) - Geçen diye edilmiftlr. K6ylnler bllkdme-

yıllarda Cumhuriyet bayramı ıe· tin bu şefkatli hareketinden çok 
cesl çıkan bir yangında Ak.ekinin milteha11ia olmuılar, devlete tllk· 
Cevizli köyü battan başa yanmıf, ran borçlarını 6deyebilmek mak-
köylüler, yersiz yurtauz kalmlfb. ıadile köylerinin ismini değittir-
Hllkfımet b acıklı hidiıeye d r- mitler ve Cümburiyet kaya ismini 
bal el ko;uf, yanan köytln ;.. koymuılardır. Köy ihtiyar heyeti 
rin e eni ok Gzel asri bir bu husuıta bir mazbat.a yapmq 

e, Y PY ' ç g ' ve kaymakamlığa vermıştir. Yeni 
k6y kurmuftur. Kôyde 120 tane COmburjyet köyn cidden görill-
yenl ev yapılmıt Ye evleri yanan meye layık ve bir kalaba kuru-
köy llllere hllkfımet tarafından he- muoda, gayet gtlzel bir kZSydllr • 

İzmitte 
Halkevi Bir Ôz Türkçe 

Kursu Açıyor 
İzmit (Hususi) - Halkevi gQ. 

zel ıanatler tubeıl ulusal musiki
mizin kolayca yapılmaaoı temin 
için bir koro ye bir orkeatra he
yeti teıldl etmif, çalıımıya bat
lamııtır. HalkeYinde halk derıtha
neleri ve bir Ingilizce kurıu da 
açılmııbr. Ev yakında bir de 6z 
Türkçe kurau açacaktır. 

lzmitte Ekmek işi 
kmit (Huıuıiii) - Ekmek iti 

Beledjyenin verdiği ıon Ye mllhim 
bir kararla temdlnden halledil· 
miıtir. Belediye asri fınn ıiste
minl kabul etmlıtlr. Belediye, 
fırıncılarla anlaıamadığı takdirde 
bu işi kendi üzerine alacak ve bu 
suretle de en ileride bulunan hu 
ibti} aç kökllndon halledllmİf ola· 
caktır. 

Kavakta 
Belediye Birçok Eksikleri 

Tamamlıyor 
Kavak, (Huıuıt) - Samıuna 

hayli uzak olan kazamnıda Adliye 
teıkiIAtı yoktur. ÔoOmOıdekl ae
nede burada adliye teıkilib vn
cude getirileceği umulmaktadır. 
Kavak belediyeal yeni bir çaht
ma ile ana caddeye kaldınm dö
ıetmeği kararlaıtırmıtbr. Sam
sundan bir itfaiye tulumbaıı ge
tirtnıiıtlr. Bu tulumbadan ıokak• 
ları aulamak itinde de latif ade 
edilmektedir. Birçok ıokaklara 
lambalar takılmıttır. Temizlik 
itlerine ehemmiyet verilmeye baş· 
lanılmııhr. Kasabaya içme için 
temiz bir memba tuyu da akıtıl
maktadır. 

GUdUlde Köy Mektebi 
GlidUI (Husuıt) - Belli kZS.. 

yllnde 2 ıınıfh, bir atelyalı, mu· 
alllm odalanoı ihtiva eden bir 
köy mektebi yaptınlmaktadır. 
KöylUler ıevinç içindedir. 

Çevirme 
işi 

• Oı tDrk~e•ır -
Nural lalı Ata 

r 

AnJıtıldıtına göre Rmya çan 
koca Petro, lilkeıine yenilik hm 
Yermeğe çalıtırken tanınmıı bilgi 
adamlınna da bnynk bitiğlerin 
çevri1mealoi ısmarlamıf. Hepsi 
geceyi gündüze katarak çalqmıt" 
lar; ancak çar onlann yaulannı 
beğenmemlı. 11Bu da Rusça mıdır 
ki? Bunu okuyanlar ne aıılıyacak? 
Yazılarımız yabancı dil kokuyor, 
Rusçanın söylenipoe uymuyor 1,, 
demJı. Koca Petro bununla kalır 
mı? Adamcağızları, bir daha it
lerin) böyle yanm komasmlu 
diye, bir temiz de dövd6rmüt. 

Bugllnlerde yabancı bir dilden 
Türkçeye çevrilmiı bir bitiği 

okurken bunu andım... Hele bir 
okuyun da görilnl O ne Tirkçeye 
b•nzemez dildir... SanmaJID ki 
çeviricinin kullandığı arapça, 
faraça, frenkçe ıözlere takılmak 
btiyorum. Hayu; doğrusu bunlan 
da çok kullanmamış; birçok yer
lerde karıııksız Türkçe ile yaz• 
mağa çalııhğı da görülüyor. 

Yok, sözlere bir diyeceğim 
yok. Yalnız ıözleri ne oluna 
olıon, kullandığı dil bize yabancı 
geliyor; içindekilerin bizim dili· 
mizle düşUnUlmediği, aooradan 
çe\'frildiği beab lli; her yeri 
ıınbyor. 

Bir dilden yazı çevirmek de• 
mek onun içindekileri yeniden 
dnınnmek, onları bir TürkUn 
aZSyliyeceği gibi söylemek demek· 
tir. Bir yazıyı Tnrkçeye iyi 
çevirmek, onu T llrkçe dfltllnlil
•Gt gibi g611lerabilmektir. 

,,,__...,._~ 

Bilirim ki bunu yapmak ~ 
tt1r; lSyle ki bir takım bilim (ilim), 
flloıofia yazılarını yadırganmadan 
okunacak bir di:le çevirmek şim
dilik kimıeden beklenemez. Daha 
ileri do gide!im, dilimizi zengin• 
!ettirmek için Frenklerin llÖz 

bntllnll (cnml~) biçimlerinden bl• 
kaçını almalıyız. 

Yalnız bu düşilnce De, ger-
çekten gerekli olunca yapılmalı· 
dır. Bir romanı, eu önce bir 
eğlence olaun diye okuyacağımız 
bir yuıyı bayle çevirmeğe kalk· 
mak olaa olıa beceriksizliğin, bir 
göaterit yapmak isteğinin izidir. 

itte yazı çevirenin baı bat 
keçınma11 gereken bir korkulu 
yoL.. Y okaa bir çevrilen yazıyı 

bir de okuyanların anlıyacağı, 
onlan yadırgatmıyacak dile çevir
mek iıl baı g3sterir. 

Kızılcahamam da 
BelediyeÇalışıgor 

Kızılcahamam ( Huıusı ) -
imar faaliyeti gtln geçtikçe genlr 
lqlyor. Yeni Kaymakam Bay Di
ll•er himmetile kasabanın muh
telif yerlerinde umuma mahsuı 
helllar yaptınlmıı bir de mezbaha 
lnfa ettirilmiştir. Sokaklara 500 
mumluk Inklia lambaları konul
muı, iki süprüntü arabası ile bir 
et nakliye arabası yaptınlmıttır. 

Şehrin abvall ııbh;yesine gelince: 
Sulanmız çok temizdir. Havası un 
gtlzel olmaıı dolayıaile bamdolaun 
ılmdlye kadar h:çbir hastalık 
asan gZSrtılmemiıtir. Çok çalışkan 
blikümet hekimi Bay Ibrnhim 
frengi mücadelesine girişmiş bütün 
köylerdeki hast aktra a~ı ve serom 
tatbik etml9. Kanlarını al~rak 
her birini ayrı ayrı ayrı şişelerle 
göndermiı, temizleri ayırmış, k .za 
&ıhhab umumiyesi üzerinde yarar• 
lıklar aöatermiştir. 



Uluslar 
Birliğinde 

Bir Protesto 
Ulualar BirliA'l toplantıl.uı, kıaalık 

bakımınllaa ,-h se,tikç• yeni yeni 
rekorier kunror Ye kınyor. Bakıyor• 
aunuz, \,lr uluauQ can alacalı bir ıla• 
yaaı çık17er. Bu dave1ın1 CeneYroy• 
1ı8ateriyw. Etnfta biT meraktuo bat 
J65tvlyor, dedikod11larıa, flakosların 
ardı, ra.a gel••JOr. Derk.an Birlifin 
büyllk konı eyi açıl ıyor. Bir aydıt, 
(nutuk), hlr aydıt dahs, YO hep bera• 

r keDseyln Oyelui {An) itin o ılln• 
kil fl'laleımeç (tarih) ten baılamak 
here cl5rt ay ıonra ve dCSrdllncO ayın 
tik ÇiU"famba gGntı yap1lacak Udocl 
lair top!Htıda ırörDtCllecetine karar 
nriyorlar. 

Hintt•a. Çindea, Siyam Ycı Soy• 
Un.den i"elen1er yUzgcri edip 111emle· 
ketleri•• döafiyorlar. Y:ar1m aaatllk 
blr gUrllıme için nYUÇ anaç harcanan 
paralar 13ot• gidiyor. 

Aılet haline 1relen ba hal nihayet 
cuıa tek dedi. So~et Rusya Hariciye 
Bakanı Utv111of Yoldatla Hariciye 
Bakaaı.mız Tevfik ROttO Ara. 
Milletler Birliti nezdinde bu ıarlp 
ld.ti protesto lDnmunu duydu1ar. 
Çebıldl uawa mH - felerdea :aııp ı•lea 
ıbu adar.ılar nihayet bir it Q'lStmelc 
.Mıte~ila bu yor,ırunlaklara katlaaınak· 
tadarlar. Bu fod<ıklrhtın netlceıl 

aarekai21 bir zahmet olduktan ıonra 
feuahları •tıp meaafelerl yutmak 
neye yarar ? BOyftlc tl'Snl!eria bu 
mcelifi çabllk anlamaları ve ena 
göre bir yol tut111aları 'ok hayJrb 
olacak. - Süreyya 

Deniz Ticareti 
Birkaç Devlet Arasında 

Bir Anf aşma Yapıldı 
Londra, 27 (A. A.) - Deniz 

Ucaretinin ulualar arası dUzeltil· 
meai için lskandinavya Hilkiimo!· 
lerl ve Holanda ile lngiltere ara• 
anıda yapılan anlaımaya aöre, 
bu memleketler, bu it için hllkü· 
met yardımıma gerek olup olma· 
dığını başka devletlerle g6rDıe
ceklerdir. Şimdi yapılmakta olan 
para yardımının büsblltlln kaldı· 
nlraa1ına veya azalblmaama ta· 
raftardırler. Bu huıuıtakl teklif
ler yakında Londrada toplanacak 
olan ulualar araıı deniz ticareti 
konferanıına bildirilecektir. 

Avusturya Mallye Bakanı 
Paris, (A. A.) - 'ran gazete• 

•ine göre Avusturya Maliye ba· 
kanı, Paris, L~ndra ve Romaya 

L hareket etmiştir. Bakan bu Uç 
hükumet merkezinde 1922 tarihli 
evrenıel istikraunm tahvillerine 
ait .koo11imalar yapacak ~e bu 
muameleye ait mukavelenameleri 
tmıalayacaklır. 

Ktrahn Nutkuna Cevap 
Londra, 27 (A. A.) ~ Kıralıa 

açıı nutkuna verilecek ka.r11lığı 
dej"ltUrmek Uzere, iıçi fırkuınıa 
yaptıtı teklifi, Avam Kamarası 

. 46 ya karıı 400 sesle ierl elmlıtir. 

so POSTA 
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ar·st Mühim G .. •• u er 
Türkeli ile Fransa Arası d ki Bağlar 

Sıkı Sıkı Berkiştiriliyor 
Pam, 27 (A.A.) - Dua öğ

leden ıonra M. La'lal Ü• M. Ti· 
tüleako arasında yapılan Ye fev• 
kalade dostça olduiunu ıöylemiye 
hacet olmıyan ~rlifme, bir mn
zakere olmaktan ziyade evvelce 
yapılmıı olan görtiımelerln tekrarı 
ye ııydınlatılmaeı olmqtnr. Gö
rüıme, Yugoslavyanın aotam ile 
Macaristanın vermlı olduğu ceı·a· 

bm ulu&lar kurumundan ortaya 
atmıı olduğu meaelel.er lb:erinde 
olmuştur. 

Tedhiıçilerln hereketlerlnl baa
brmak için yapılacak evrensel 
bir anlnıma projeıinl Franaanın 
yueceği haberi gerçekleımektedir. 

Bununla beraber Framanm, 
Lebistanın 27 eylfıl tarihli Leh 
notaaına vermiı olduğu cevap, 
doğu anlaşmaaı hakkındaki gö• 
rllımelerin no durumda oldutunu 
araıurmıya sebep olmuştur. Şu
rasını habrlatmak gerektir ki bu 
uda,maya ait ilk teklifler, 
teabit edUmit olan bfıo metin 
vermekten ziyade bu uzlaımanın 
çerçevealni glSıt~rlyordu. Lohiata
nın Utvanya, Çekoılovakya ve 
Almanya hakkında lleri aürmU, 
olduğu lhtirazi kayıtlann göz 
finilnde tutulması, i•lecekte ya• 
pılacak konuımalar için daha 
ziyade Bmit verici ihtimallerin 
ilerleme.ine mllaait bulunmak• 
tadır. 

M. Lavru ile M. TitUluko, 
Fransa - Rusya yakınlığını da 
kon111muılardır. Bu yakınlık, ge
çenlerde Fransız mebıuan mec
lisinde de aöylenildiği a-ibl, f J"an· 
sız de•let adamlarınca A•rupa 
l:ıanıının milhim bir amilldir. 

Doğa AYnJpasında dtizan ve 
ıtikfınun berkitilmeıi ntkn~nntı 
iüden bu çaJı,malar, hnli hazırda 
TUrkiyenin giltmekto olduğu siya• 
aayı ilham etmekte olup Tevfik 
Rftşt6 Araı ta Parite gelmiştir. 
Ve yann M. flandin \'e M. LaYal 
lle göreifecektir. Tiirldye Hariciye 
Bakanı, Türkiye ile Fransa ara• 
aındakl bağları mftsbet blr surette 
berki.ıtirınek isteğini beslemek· 
ted:r. 

Bu arzu, Parlste 82iilmekten, 
beğenilmekten uzak kaımamaK• 

tadır. Ve uzun zamandan beri 
düıilnülen şimal-şark uzlaıması· 
nın bir Akdeniz uzlaimaaı Ue 
tamamlanmasıdır. 

Elçlmlzln Sözleri 
Paria, 27 (AA.) - Tilrkiyo 

bllyUk elçisi, e•velki ~ün Nanaide 

lç.nde mühim görUşmeler yapılan Pariıte hariciye bakanlığı binuı 
söylemiş olduğu hitabeyi ıu cUm· 1 TUrkler için dostluğu 1ağlam bir 
le De bitirmiştir: an,ane o]an bir memlekettir. 

.. _ Esaa itibarile barı,ı se· Fransa ile Türkiye arasında Bı 
ver olan ve hayrete değer lisanı bir çalışma beraberliği zihniye~· 
ve ynkaek Hiltnrü bizim için nin berkitilmiı olmasından ötliril 
eski bir tanıdık olan Franıa, biz mutluyuz.,, 

Petrol işi 
Ve lngiltere 

Londra, 27 (A.A.) - Avam 
kamarasında, sorulan bir suale 
karıılık olarak, Sir Jon Simon, 
Japonyadakl lngllh: elçisinin, Man· 
çukoda petrol inbiııarına dair in· 
giltorenin itirazlarına karşı verilen 
cevap hnkkında bazı mutalealar 
bildirmiye memur edildiğini ıöy• 
lemifllr. 

Bu meaele, bOkümetin bfitnn 
dikkat nazarım üzerine çekmiştir 
vo başka memleketlerle bu hu· 
susa dair daiml ıuretto temas 
edilmektedir. 

Kötü Rekabet 
lngiltere ile Lehistan 
Arasında Anlaıma 

Yapıhyor 
Varıova, 21 (A.A.) - Gaıe

t.elerin Lontlradan öğrendiiine 
göre, Lehista!l Ue lngiltere ara· 
sında kömOr ıahşında mevcut 
tahripkar rekabetin önftntt almak 
için mUşterek satış piyasaları 
ihzarı hakkmda yapılan nıftzake-
reler yakında llilafla neticelene· 
cektir. 

General Plomberg 
Berlin, Z1 (A.A.) - Nekahet 

devresini. geçiren ordu bakanı Ge· 
ncral Fon Blomberg vazifeı'.ne 
başlamıştır. 

Almanyenın Altnu 
Berlin, 27 (A.A.) - Raytbank 

bilinçoıu a1hn ihtiyatında bir 
milyon marklık bir çoğatma göa• 
termektedlr. 

jBombacıların 
Sorgusu 

Sen Gal, 27 (A.A.) - Alman .. 
yadan lsviçre yolile Avuaturyaya 
patlayıcı maddeler geçlrmeie 
tetebbUı eden Avusturyalı alb 
Nazinin mabkemeıinde müttehlm· 
lerden bir": 

11
- Avusturya Nazilerinin ıeft 

Habfç Avuaturyada Nazi tethiı 
hareketini durdurabilirdi,, demiıtir. 

MüttehlmJerin hepsi h0c'1m 
kıtaatına dahil ve fak at reisleri 
Avusturyalı bulunan Avusturya 
lejiyonunun askcrl mahiyette 
olduğunu s5ylemişlcrdir. 

Fransa - Sovyetler 
Avam Kamarasında M. 

Simona Sual Soruldu 
Londra, 27. (A.A.) - Avam 

Kamaraaında bir sorguya karıı 
Hariciye Bakam M. Simon de
miştir ki: 

"Fransu Hnkümeti Cumartesi 
günü, bir F raaız • Sovyet an.lav· 
maaı olduğunu tekzip etmiıtir. 
Bu beyanata lnanabileceğimizl 
sanarım.,, 

Japonya Kabinesinde 
Tokyo, 27 (A.A.) - Eski ba· 

kan M. Takaha.şi, çekilen M. Fu· 
j yinin yerine, para i§leri bakanlı• 
ğına gor:rilmi t r. ........ _ ................ --.... ...................... _ ..... . 
o 

Harici Haberler 
Sarada bitmedi. Ldt/•n 11 inci 

•agfayı reviri11iz. 

= =-== 
yu, onlara yet lıti. 

Aşk 
Gençlerindir 

bize çevirmek için o \ bet y 1 bek· 

letti. Beklediğimiz elim· zde ve 

şte ıenlnle karşılcarşıya> ız, fakat 

bana limitlerimio tahakkukunu 

haykıran tali gizli bir dli~man 

gibi kulağıma eğilmiı : 

Leyla ince, uzu!l boyuna çok 

!araşan siyah seyahd pardeı.llsil 
içinde bir dal gibi aallanayordu. 

Düne ait bir şey konutama
dan Yapurun hareketini bekle

diler. 

No .81 
f8- 11 - 93, 

Alt tarafını devem edemedi. 

ley!l kendine hakim olma
ya çalışıyordu. Gözlerinl dolduran 

fawları kurutmıya çahıarak : 

- Reşit, dedi. Ben biimiyerek 
bUytık bir günah işledim. Seni ve 

kendimi teiadüflerden haber uma• 

Burhan Cehit 

rak yıllarca avuttum. F aluat bunun 

C(;ı.asmı yine kendim çekiyorum. 

Sana duyuramadığım &f'kım ken

dikendimi yedi, sevgim vücudümle 

beraber çtirüdll. Bugiio aana ve· 

recek bir damla kudretim kalma· 

dığını hissediyorum. Tali yfizüµU 

- Gençliğini çaldım( 

Deye f1sıld1yor. 

Aşkın gcnçlikto oJCuğunu en· 

ladım. Fakat çok geçf 
~ 

Band2rma vapuru nhtımda·1 

kalkmadan <'Z evveı Biabaşı Re

tit elıeri çiçek:er, p:-keUerle <lo· 

iskele alınırken Reıidln buz 
gibi eli Leylanın ate, gibi yanan 

parmaklarını buldu. 

Bir kelime söylese boianacak· 
lardı. 

Kır saçlı binbaşının, yılların 

I[ Gönül işleri l 
Okuyucularıma 
Cevaplarım .. 

Nu. Al. TE. İmzııiı mektup sahibine: 
Oğlum, anlaşılan sen kendJ 

kendine gaile çıkarmak latiyor&Un. 
Sevdiğin kız ile arana giren 
anlaşamamazlık kalmadıktan son· 
ra HkJ vaziyete dönmekte ne 
mahzur görilyoraun, anhyamıyo· 
rum. Yaz1na ve anlatıt ıekline 
bakılırsa pek gençsin, belki mek· 
tep tahsilin de bitmeıniıtir. Sana 
tavsiyem mektebini billrinciyo 
kadar en büyük sevgiyi kitapla
rına vermendir. Bahsettiğin kızla, 
her şeyden evvel bir arkadaş 
gfbi konuşursan daha iyf edersin. 

* AnkBrada Bsy M. Nedime: 
Oğlum, mektubun bent haki· 

kateo mllteesair etti, fakat öto 
taraftan aeni de, lüzumundan fazla 

ye'se kapılmıı görllyorum, taliin 
btitün lutuflanm herkeae mllsavl 
•urette takıim etmediğini düıtın-~ 
men lAzım, bir kıımım ıana ver
miştir, ötekini komıuna yollamışhr. 
Çarem hlsıen• düıenle iktifa 
edeceksin. Hastalık daimi değil, 
arızidir, elbette geçecektir, ben 
gözlerinden ıztırap çeken nicele
rini bilirim ki, biraz tedaviden 
sonra sıkınhdan tam ve muUak 
olarak kurtulmuşlardır. lnşaallah 
ıen de onlara benzersin, ılmdilik 
sıhbatinln mtisaadcsl niıhetinde 
çalışmalı, yükselmeye gayrot et• 
melisin! Gelelim sevgili meselesine: 
Aşk mesleke ve elbiıeye bakmaz, 
eğer karşına çakan kızın sende 
aradığı temiz bir kalp ile tıağlam 
b ir kafa, ve hayatta muvaffak 
olmak istidadından başka birş~y 
lıe o kıza şimdiden 111. tını çevl• 
rebi:iraln. Annen iyi bir kadındır, 
llmit ederim dalma 1&na yol 
gösterecektir. 

TFYZE 

Amerikadaki Mit
ralyozlu ahpuslar. 
Gardiyanları Dövüp Bağla
mıı1ar, Hapisten Kaçmı~lar 

Hunhvil, (Amerika) 27 
Mahpuslardan altı kiti. gardiyan
lardan iki tanesini tepeledikten 
ıonra, iplerle bağlayarak, bir 
odaya kapatmışlardır. Bu adam• 
Jar, iki mitralyozla daha da batka 
sUAhlar alarak yakındaki bir 
garajdan zorla çıkartbkları oto• 
mobile binip savu muşlardır. 

Meşhur Sem ÖldU 
Paris 27 ( A.A. ) - Mizahi 

ve satirik desenleri ile meşhur 
karikatürcn Sem birdenbire öl· 
müttilr. Kendiii 71 yaşında idi • 

MUhlm Bir Tekzip 
Brnlc.sel, 27 ( A.A. ) - Bel· 

çika hükumetinin herkesin eli~· 
deki altınları müsadere edeceği 
haberi yalandır. 

razgarlann, fırbnaların döve döve 

bakırlqbrdığı buruımuı yOzU 

katılmıf gibiydi. 
Bu ateş ıcibi yanan parmaklar 

onun buz keıilmiı elinden çeki· 

lirken dayanamadı. 
- Leyla, Leyla! 
Diye haykırdı v• onu göğsüne 

çekerken: 
- Ben de çihliğe geliyorum. 

Dedi. Karım olmadın. Kardeşim 

oll 
e·tti 

Burhan Cahlt Köroğlu 
lfoıirgnn 21/X/934 
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l 7 avukçuluk Bahsi 
1 

Yumurtanın 
1 

Ter-
kip Ve Horozun 
Tohumlama Tarzı 

Mugad .. i yem ve vitnmini bol ye• 
ıil. i klerle Lealenmiı fenni ıera i t 
alt n ı..l a bakı lmnkta olan tavuklr. rıo 

giln.Gk yumurtaları aerbe.t reımekte 
olan tn·ukların yumurtalarından daha 
nıuga :idi ve vitamini daha boldur. 
Eı aen bu cihet herkean mal4mud11.r. 
Binaenaleyh b ı, bu ciheti bırakarak 

lugün • dece yumurtal arı• terkibinden 
bahı -decetiz. 

1 - Yumurtanın hr.rci kıımıdır ki 
bu yumurtanın urfını teıkil eder. 

il - Yumurtanın beyazını ihata 
eden ince yaprnt n biribiri G.tOne 
gelmeainden mOtcıekkil yumurt oın 
iç n !eki ince kabuk. 

111 - S üzilc ü, berrak Ye aeyyal 
bi lı usa a bum'nden miiteıekkll mayi. 

iV Yumurtanın ıarı ıı. Bu ıan yu
•arlak yumurtııı,ıın beyaaı içinde mu· 
allak o up v;tefiin lr ıa11 denilen ince 
bir ı r ile çcvrılmiı Ye o lr'lfil Yaııta

ıi e beyad an aynlmıı bir top rlaktır. 
V - Şalazlar Bu, yumurtenıo her 

iki kutbunda bulunan helezoni bGkOI · 
milı albüminli bir kııımdır n bunun 
Y ıifcıi sarıyı beyazın içinde mualllk 
tutmaktır. 

VI - Beyaıımtrak bir kalınlık 

sribi gör0llen intati kur.tur ki buna 
.. diqaue ıerminatlf,. derler. Kendi 
merkezinde iataıı hOnyıall lhti.-a 
eder ki yumurtanın yaıayaa yeri 
yalnız oraııdır. 

Yumurtanın hariç kabufıanua en 
bllyllk kıımı karbonat d3 ıodan mil· 
rekkep olup takriben %98 dir. Kim
yevi tahHl bize sröılermittir ki kalan 
% 2 karbonat dö m nyaıl, fosfat d3 fO, 
okıit da fer n kOkilrtten mllt•tekkil 
olup bütOn bu maddeler aralarında 
hayvani bir madde ile birbirlerine 
bağl nmıtt ır; harict kabutun atırlıtı 
tavuj'un cinı" ne Ye yenl tarının t ek· 
line göre değiıtiti a-örO'ftr. Umumi 
ıikletin (% 10· % 13) k bul etmek ll· 
z mdır. Yumurtanın umumi ı :kleti İH 
ı rı Ye beyaz n hacmına göredir. 

S r ıı gelm'tken ıunu da ll&ve 
edelim ki ku 1uçkaya konul cak yu
murtaların kabuklan kemali dkk t e 
muayene edilmelidir. Çilnkil ince 
kabuk u yumurtalar kuluçka y t n 
tuuk t rafından ko1ayc• kmlabilditl 
gibi ıun'i kuluçkaya iktiz eden bir 
çok el iı'erl 11raa oda da çatlar, 
b6y e, bir yumurtanın içir. eki 
mayiat ko yca tebahhör edeceğ nden 
aağl m pil ı ç haııl olmaz. Dığer 

t ar ftan çok kal ın kabuklu yumurta 
İH ci•c'• için çok müıkOI kırıl cak 
bir manidir. Bundan dolayı ku uçk • 
n n ıon sıünllnde ele boğu mut bir 
piliç geçtiti görOIOr. Yumurtanın 

bey ıı iıpermeçıt maddeainden mil· 
rekkep bir maddel ıabmİ) e olan 
albilminden yapılmııtır ki içi kOkOrt
lii mllrekkebah hnl olup yüzde 86 
ıu n muhtelif keaafette (3) tabaka 
olarak ıır .. lanmııtır. 

Yumurtan D aarııı takriben 
yilzde 50 ıuyu ihtin edip dlter bir 
k11ım olein, margarin •• Htearinden 
ibarettir H bu yGıden içindeki mad. 
del ıahmiyenln derecesi ylikaekt'r. 
Bundan batka albGmln, vltellin, fib
rin, fosfatlı emlah, demir, ıoda iyot 
n aaireyi muhtevidir. 

Yumurtanın ıarıııaa aı çok 
renk Yeren ta.-utua •e gıda 

ıeraltinin clıııi :fir. Legorn tavukları
nın ekaerl•i açık sanlı yumurta .-erir. 
Tavukların yemleri rejimine biraı 

demir llive ederek içecekleri ıuya 

foıf at d6 fer koyarak bu gibi tavuk
ların yumurh sarılarını koyulııttırmak 
•e kırmııılattırmak mGmklln olur. 
Yumurtanın iki tarafındaki heleıooi 

bilkmeler aarıJI beyazın içinde mual
lak tutmakt .. dır ki • rının merkezinde 
topuz teklinde ye bey z ımtır k bir 
kitleyi ihtiva eder ki bunun tepesinde 
ıikatrikOI, iki iç milimetre ik n 
mercim~k teklinde kOçllk bir ciılm 
d ha • rdır ki buna tavuğun intafı 
lıüveyı h denir. Hilccyrei mene•iyel 
uzviye!eri birleş"r. 

Lreonköyı Sert-ket Tııvuk ç:ftllil Ha•aıa 

n 'l av-kçului • alt o a ı 
ıoruıuı.ı. aoüt .. baı1.1a ela• 

Torik, Torik, Torik! .. 
Balıkçılar Harpten Korkuyorlar: 
Balığın Bol Olduğu Seneden Sonra 

Harp Patlarmış! •. 
Torik Deyip Te 

Sayfiyeleri 
Geçmeyin: Bu 

Ve Kışlakları 
Derya 

Bile 
Kuzularının 

Var! .. 

Derva kuzuları Balıkhane iekeleaınde buzlu ktifelare yerleıtirilirken 
Taka, içi canla canlı torlklerle ye doğru iterek ellerini kalçala• girmez, kulağınııa bir sıramofon 

lıkeleye yanaııoca etraftan bir rına dayadı : aeıi gelir: 
gUrUltüdür koptu: - bunlar yar ya bunlar, ıen Saçma • • • Hn gUI mil taktın, 

! ı. . k '5aoına a a a aen gtıl mt1 taktın. 
- Ha DedenündDr bu ıelen • bunlanıı hazreti maıle inen o- Bana öyle 

8 
e e neden baktın ..... 

DedenUn takası!.. yun gibi, hazırlop olduğuna inan· [yet, ıaımayınız, grafon aeıl •• 
Kalın yUn ceketli, bol paçalı ma.. Bunların çifti evvel& yanm Bıçaklar mütemadiyen ifllyor. 

balıkçılar bir anda takaya atla- kilo ağırlığında iken Volnoz lımlnl Baıı beyaz tlUbentlerle 6rttlll 
dılar ve birkaç el yordamile ha· alırlar. Sonra 1 kiloya çıkarlar, kadınlar ellerindeki uzun kealdn 
hklan muayene ettiler. lıkeleden b ki eli T "ki palamut deriz bunlara.. 3 kilo ıça an, mlltema yen ora er 
poıbıyıklı biri haykırdı: olunca kllçUk torik, andan Ozerlne indirip kaldınyorlar, zavallı 

- (13) e, haydi onUçe!. 
0 Dede ,, dedikleri ihtiyar 

bağırıyordu: 

- Ha ne yapayUraUnUz. uıak· 
lar, ha ( l 3)e virUlllr mU bu aalan 
yavruları?. 

Pos bıyıklı tekrar bağırdı: 
- Onüç, onUOüçf. Var mı?. 

Kıaa boylu, tombul bir balıkçı 
ellerini silkeliyerek homurdandı: 

- Yaz. bana Sadık reisi .• 
Iıte ba!ıkhane bugünlerde 

böyle gürültü, patırtı içinde.. O 
vıcık vıcık çamur dolu iskeleye 
herglln binlerce çift balık çıka· 
rılıyor, } tizlercesi buzlarla örtü
lüp sandıklarla Yunaniıtana, 
Bulgariıtana, Almanya ve ltal· 
yaya sevkedillyor. Bu alış verişte 
Rum vatandaşlar okadar çok ki, 
bu küçük iskelenin Pire iskele· 
!erinden farkı kalmadı. Midesine 
dl1tklin olanlar gelıinler de balığı 
böyle takadan alımlar.. Hani 
kuyruğundan ,öyle bir tutunca, 
bUtUn heybeti ve azamet;Ie, o 
kaakatı et dimdik duruyor. 

iskeleye yanaımıı olan takaya 
atlayınca, balıkçılardan biri an· 
latmaya baıladı: 

- Şu derya kuzularını görii· 
yot musun beyim. Tam 6,5 kilo 
gelir. Geçen yd 4,5 kilo idi. Al
lah azından eairgesin, bu ıene 
Boğaz kum gibi torik kaynayor. 
Handeyıe karaya vuracaklar. 
Atı kurdun mu, ıankileyim içi 
altın doluyor, öyle ağırlaşıyor. 

- T orikleri naaıl tutuyorsunuz? 
Balıkçı, toriğin kuyruğundan 

tutup kaldırdu 

- Onu biç ıorma, terden 
denl:ı bile kabarıyor, okadar 
yoruluyoruz, bizim aeyyar dalyan• 
lar vardır. KaYaklarla Kllyoı ara• 
11na, Rume!i ve civarına kadar 
dön baba dönelim diye dolqır. 

Eıkiden Alaman diye ağlar 
vardı, onlarla av yapardık. Şimdi 
Kırgız iıimli aeyyar dalyanları· 
mızla it yapıyoruz. Ağları kurup 
ta çıkardık mı 15 bin çift torik, 
elim'.zdedir. 

sakallı, 

Siz gelin de, derya kuzularını Balıkhanede görün!.. F aeaplar artık et 
aatıeıızhğından yasa düştüler 

delen,, • 6 kiloda torik, 8 kiloda ı balıklar lop lop etlerlle bir ıaç 
da ıivri torik oluyor. Amma ıaniye içinde beı altı parçaya 
bana ıoraraan kim inmlı denize, bölllnllyorlar. Baıları bUynk san• 
kim koymut bunların adını.. 9 dık içine ablıyor, öteki parçalar, 
da balık, bu da balık 1.. iç tarafta küçllk tahta fıçılara 

Fırça ıakallı balıkçı gürUltUin diziliyor. Bir kat tuz bir kat torik, 
bir kahkaha atarak devam etti : bir kat tuz, bir kat torik! •• 

- Bizim marmara balıkların Karanlık ve loı bir yer.. Etraf 
kasrıdır. Hele torikler düğilnlerinl, hep balık kokuyor. Yerler ıalak 
derneklerini orada yaparlar. ve çamurlu.. Kadınlann batında 
Orada kuyulara yumurtlarlar, durdukları aıaaamn altı kan pah· 
yaı gelip te ııcaklar bastırınca, tılar ile dolu •. Gramofon durmadan 
Marmarada duramazlar, Karade- ölUyor, kadmlar, gözleri dönmftı 
nlz.e aayfiyeye çıkarlar. diıi ceilitlar gibi, mntemadiyen 

Sonbahara doğru aayfl· kan döküp, bıçak ıablıyorlar •• 
ye mevalmleri biter, dönmiye bat· lçleri?den biri tahta tez.gihın 
larlar. Iıte o zaman da, zavallı· ucu:ıdakı genç kıza ıealendı: 
cıklar doğru biıim ailara te9rif - Bıtcım, akşama Hacıgillere 
ederler. Kaçanlar Marmaraya dö- gidelim. Sıdıkayı kaaabın Oımana 
ner, kı~ı orada geç~rirler te yine everlyorlarmış!.. 
yumurtlarlar. Sazan deli dolu olan· lf-

lar yollarını ıaıırırlar. Klmiıi Ça· Bizimle beraber gezen boca 
nakkaleden diıarı çıkar, kimi de zade Y akup ef. içini çekiyordu. 
iz.mit, Gemlik karfederine ıığı- - Hey gidi hey, bir zamanlar 

nırlar.,, bu deryi kuzularının 20 çiftini 
lf- 550 • 600 liraya saltığ1mız oldu. 

iskele mahıer glbl kalabalık.. Elhamdülillah bu aene bolluk 
ortada ıUrU ıürll sandıklar, kllfe- yUklO.. Böyle bir bolluk bir 
ler duruyor. Torikler bunların Balkan harbinden, bir de umumi 
içinde gözler;nı göğe dikruft, di.. harpten evvel olmuştu. 
lerini kenetlemlı, buzların araaın· Tuhaf değil mi?.. Balıkçılar 
da titriyormuş gibi duruyorlar. araıında tuhaf bir tefe'nI de 
Aıağı lnlple aağdakl kapıdan çı· 
karıanız karşınıza bir sllrll tahta almıt yllrllmilf. Guya balığın 
fıçılarla kapanmış bir kapı görür· bollaıbğı aeneden aonra harp 
ı&:ıilz. Bu kapıdan içeriye ıirer patlarmlf. Buna bllyllk harp Ye 

KaTi Mektupları 

Belediyeden 
Bir Rica 

Mahallemizde belediyenin teb
hlrhanesi yardır. Bu tebhirhanenln 
istim borusunun kısa yapılmasın• 
dan dolayı bizler evlerimizin cam
lannı açmak lmkAnını bulamıyo
ruz. ÇDnkD pencereler açılınc~ 
ıltim dllmanı içeri doluyor. 

Havasızlıktan bunalıyoruL Be
lediyemiz lütfen ıu istim horuıunu 
biraz uzatıa bizi bllyUk bir azap
tan kurtarmıı olacaktır. 

Kedikpaşa Mimarhayrettiıı 
mahallesinden Avni 

Yoz Kızartıcı Bir Hal 
Beyazıt haYuzunun etrafı \'I 

Bayazıtta travmay yolundaki g_. 
nlf yaya kaldırımı bilhasaa ak• 
ıamlan çok çirkin bir hal al
maktadır. Yangın yerlerinde dil• 
1Up kalkan uygunıuz kadınlar 
burada kendi ayarlan erkek
lerle mtlballtııı Yo çirkin 
pkalat yapmakta, bağıra batı .. 

ra ve mUıtehcen kelimeler 
ıarfederek pazarhk etmekte, ge-
llp geçenlerin, bllha11a kad11ı 
1olcolann bu halden yllzleri kızar
maktadır. Bu ifle al&kadar olan 
ahllk sabıtasının bllhaaıa bu ıo
kak kadılan ile mücadele etmesini 
dilerim efendim. 

Sultanahmet, Akbıyıkta: Orh&a 

( • ] Caıaplanmız 

Samıun tütünleri hakkında Nurettin 
lımuile mektup gönderen zata: 

Sarih adreainlz olmadıkça gön• 
derdiiinlz mektubun neırine lm
kln yoktur efendim. 

* Bayındırdan Muıtafa Beye ı 
Doıtun Türkçe karıılığı arka• 

daı, bildik, biliı, cing, cura, çel• 
tek, emre, eılik, fmrak, lllik 
kelimeleridir. Bunlardan biri soy 
adı olarak alınabilir efendim. 

le 
lnkıl&p lisesinden Mahmut Milnlı 

efandiye: 

Ortamektep tastiknamesl al• 
mak ye Maarif VekAletlne milra• 
caat etmek ıartile liae bakalorya• 
ıına girmek mümkündür. Bu 
huıuıta bulunduğunuz mektep 
mUdllrlUğUnden daha iyi malumat 
alabilirsiniz. Bu mümkün olmana 
Malrlf mlldUrlliğllnde orta tedrl• 
ut mllfettiıliğine mllracaatla ma• 
l6mat abmz efendim. 

Balkan harbindeki bollutu mini 
glSıteriyorlar Ye hepsi de, timdi 
bir harpten korkuyorlar.. Ne 
diyelim, Allah vukuundan aaklaaınl 

Bahkçalardan biri dert ya• 
nıyordu: 

- Ah beyim ah, bu Allah 
yergilerinin kıymetini bilmiyoruz. 
Bu mObareklerden neler, ne aer
Yetler elimize geçer. l:.ikerdaaı .... 
dan tutun da, gübrealne, tuzla• 
maaına, konıerveaine kadar hep 
para eder. Gel ıelelim ki, bir 
konserve fabrikamız olsa, ah 
olıa.. Ba!ıkhanenln dar iıkeleıl 
Ye mezar taılarına benzeyen 
beton tezgahları bugllnlerde 
tıkmatıkııık dolu.. Binbir ıeı, bin 
bir gürllltU, çamur, su, tuz, buz. 
hele torik hep burada.. Ara ili'& 

takalarda, küfelerin başında 
mnthlı bir kavga başlıyor, etraf· 
tan koıuyorlar : 

- Yapma be Ahmet ağa 1. 
Yakışır mı sana beL Bailfla bu 
ıefere I .. - 1t 



1753 a"nH ad• Ruth 
Pearco adıın ht•Y•• 
bir kadm borcua\l 
Termemft olmakla it• 
ham edilerek hlld· 
mln huzuruna çıkarıl• 
mıştı. Oratla: 

- Eğar vermemit 
IHm ta, ke•lleylm, 
d iye yemin etti. Ve 
hakikaten taı kealli· 
Terdi •• 

Bu kilise 
kadı DlD 

yalan ye
re yemin 
ettiği yer
de inşa 

edilmiıtir. 
-111-=-:=.. 

44 Sene 
Yatakta 
Yatan 
Adam 

SON 

Je•d 
P •mıı er lamlrde 
b r Amerikalı genç 

b • lı.ııla cv.enmck içi• 
allealnden ruh• 
aat lıtemi,, ala· 
mRyınca hiddetin• 

elen ya'ağıoa gl· 
rerek yatmıt Te .C4 
sene kalk111umttır, 
Joaef P ummar bıa 
44 • neyi tam aıh· 
natte olarak 

'I 
6 Yaşında 

ıarfınca da 
biç kim•• ile • 

konutm•• 
mııtır. 

Bir Çocuk •• 
İklacl derecede cebir muadelelorinl hayret 

Yeren bir aGr'atle halletmektedir. Bu çocuk....
Stoholm ıehrinde yaşa·, adı Ullarlka'dır.1 

POSTA 

En Yumuıak 
Madea cevheri klS· 
mfirdUr. Blrlnclal· 
nla rengi beyudır, 
adıaa elıaaa der• 
ler. lklnclal alyah· 
br, ateıt• yakıl• 

mıy• yarar. 

Q .. çoo Haft aki 
B ıhnec .. do •• 

Kö;ıe den top r-

. Bir Çubuğun 
BUyUklUQU .. 
Kalrouan tehrhıde Hacı 

Ömer Ayda adını taıı• 

yan bir Arap 2S aantiıa 

kutruada •e Uç matra 

u:nlujuada bir çubuk Ue 
tltln l~er. 

Marer 
Gallambel 

Rossel 
lngi.tere'de blr 
gün içinde 8 
yarııa girmiı, 

.......__.. .. _. 11ekizini de ka .. 
·~~~~+..:.. zan mı ıtır. 

"9 --' ~ 
-:.. Bu, billdrdan J&• 

pılmıı hlr topus• 

~ 
dur. l:Jlr laglllıı 
mah keme alnln 

aalon11nda durur, 
içeriye gtrea 

maznun kabahat• 
11 l ae, rengi ••• 
mor ıörüotlr, de• 
iilae beyaz gil• 

rOnür. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şu Garip Dünyada 
Neler O uyor? 

Blr balıkçı gemlıi Okyanuı Pariste Hanri Blanftıt adını 
açıklarında bJr kaya par· Dört aglıkblr taııyan bir ada mm 

Rendi ken- çaıından ibaret bebek tokat• dört ay evvel bir 
dinıı gaııgan olan issız bir ada- .. erkek çocuğu ol· 

da, açlıktan ölmüı la o/dürüldü muf, fakat adam 
bir tilim ._ _____ , bir kadın ve bir kız çocuk iıtlyormuı, fena halde 

erkek cesedi buldu. Yapılan tab· ııkılmıı ve bmcını yawudan almı
kikat neticesinde anlaşıldığına ya karar \'ererek hergUn bebeği 
göre bu kadın ile erkek (Çıplak· hırpalamıya baılamıı, kulağını 
lar cemiyeti) nin azaiındandıriar. çeker, burnunu sıkar, yanağını 
Kendi hatlarına yaşamak için tokatlar dururmuf, en nihayet 
Galapagos adalarında oturan ar• birgiln tokatı fazla ıiddetle indir· 
kadaşlarmdan ayrılarak oraya mit ve bebek kafataaı patladığı 
gelmiş]er ve orada açlıktan öl· içln 6lmUşt6r. 
nıllşlerdir. Galapegoa adaunda -···· .. ·-·· •...•• _ .. ·---· 
oturanlara gelince, hepsi de (Çıp- nasebetleri olmadığı için kaç kişi 
laklar cemiyeti) aza1ından ve ek- oldukları ve orada nasıl yaşadık· 
seriyetle Almandırlar. Har· çle mil· ları b'-~U değildir. 

Evleniniz! Euleniniz I ------
" Yaşamak Zannedildiği 
Kadar Güç Değ ·ıdir !,, 
Büyllk muharebeden ıonra ikhsadt buhran baılayınca 

Avru pada evlenme vak'aları azaldı, nüfus ta eksil· 
meye yüz tuttu. Vaziyet karııımda devlet adam• 
ları telaşa dnı
tUler. Yaşadık• 

ları memleketle
re göre çeıit 
çeşit tedbirler 
aldılar. Almanlar 
yeni evlenenlere 
ev eşyaıı hediye 
ediyorlardı. Ô· 
dlinç para rerf .. 
yorlardı. ltalyan• 
lar ise bUtUn 
bunları yapmakla 
beraber yeni ev• 
lileri devlet de· 
miryollannda on 
beı ıtın mUd· 
detle bedava 
gez dl riyor lar dı. 
Bir balayı geçir· 
melerini kolay
la ıtırı yor lardı. 

lngilb:lere ge 
lince, onlar bu 
1abada fazla te 
lifa dUımediler. 
Fakat içlerinde 
Mak Korki ismin· 
de bir zengin çıktı ve hUkfi:metin 
henüz yapmadığını, kUçUk çapta 
da olaa yapmıya teıehhils etti. 
Bo zatın düşUncesl ve yaptığı 
tudur: 

lngilterenin muhtelif yerlerinde 
tiç s nıf otel yaphrılmııtır. Yeni 
evlenenler menaup olduklara içti· 

mat ıımfa göre bu otellerin birine 
gelecekler, beı para vermeden 
bir ay müddetle yiyip içip otura• 
caklardır. Giderken de küçük bir 
hediye alacaklardır. 

lngiliz gazeteleri bu bedava 
otellerin timdiden hı:ıcahıoç dol· 
duğunu yazı)orlar. 

Ben Kime 
]Varacağım 

jBilir Misiniz ? 

IMevsimFarkmı KaldırmakMümkün! 

ı Amerika gaıtteleri garip bir hik!, 
anlatıyor• 

İ~r: Zengin ltir 
ıun'l ipek Cabri
ka11 sahibinin kı-
11 olan Miı .Bet
ty Reer on seki
zinoi yıl rlönlimü· 
ıün şerefine bir 
ziyafet nrildiğl 

günün gece1indt 
bir r üya göriir. 
Bu rüyada n· 
lenmiıtir. Zevci 
mmn boylu, s&n• 

ıın bir gençtir. 
lkiıi de saadet 
içindedir. Rüya• 
da görülen bu 

adam geuç kızın üzuinde o kadar 
kunctli bir tesir yapar ki, yuzıınun 
bütün hntlım hafızasında işlenmit ola
rak kalır ve kendiıi de eyi bir reHam 
olduğu için ertcıi gün bu rilyada görü
lc...ı gencin reıımini ya.par, annesine 
gö:ıt"rır . 

. ~.noe ben buD adamla. evleneceğim, 
<1 J l. 

Ailtı güler, fakat hatıra deye bu 
tabloyu bir kenar& .aklar. • 

Aradan beş altı aene geçer, ve bu 
sırada birgiln genç kız, hakikaten :tıl
laro& eYVel rüyada gördüğü genç adamla ' 
karşılaşmaz uıı~ ıeYİiirler, evlenirler, 
çocuk sahibi olurlar. 

Amerika gazeteleri bu genç klzı 
alan adamın Amerilı:aya hig ayak bas
mamıf bir İngiliz olduğunu ve kıs tara• 
fından gıyaben yap\lan resmine benze• 
diğini kaydediyorlar. 

Ben 60 Yaşında 
Görünüyor Mıyım? 

Geçen Ou· 
martHi giinü 
akıaou Lon• 
dra "Sitf,, ıl• 
nin en kala
balık bir H· 

manındı, ba· 
ıına k*tıttan 
bir hotoz yap· 
mıı, üzerin• 
dt: 

- Ben 60 
yaıında görü· 
nüyor mıyımi 
Sorgusumı 7az· 
mış blr kadın gelip g Pçenin merakını 
uyandırmışbr. Herke1 önce bu kadının 
deli olduğunu tanmış ve pollae de 
ıöylemiş iıe de, ıonra bu kadının bir 
güzellik kremi hesabına. reklam yap
bğı anlaıılmııtır. lngiliz gazeteleri bu 
reklam sayeıinde yeni kremin ~ok re
nç kaı.aııd1fı01 yazıyorlar1 

Elektrik Kuvveti Kışı Ya"' 
za Çevirmiye Muktedirdir 

Yalnız " Altın Olmak ŞartiJe ,, Bir 
Milyar Dolara 

Kıı baıladı, ı 
daha ilk gllnl•· 
rlndeyiı. Fakat 
ıimdlden yazın 

ılık, sıcak, 
hatta, bu
nalhcı gUo

lerlnln hasretini 
çekiyoruz. Y almz o zamana ka· 
•utmak için arada, geçirilecek 
dört beı aydan fazla zaman Yari 

Acaba bu zamanı kıaaltmak 
mUmktın mU? 

Fiıik Aleminde çok ıöhret ka· ] 
zanmıı bir Amerikalı bilgin bu-
'nun mOmkUn olduğunu iddia et· 
mektedir. Söylediğine bakılıraa, 

bir memleketin etrafını çevrele
yen daiların Ozerine bUyUk mlk· 
yasta vantilAtörler koymak sure· 
tile rllzgarların esit istikametini 
değlıtlrmek, ve ııcak hava dal· 
gaları yapıp etnfa yaymak, bun• 
dan sonra da mahdut bir sahaya 
inhisar etmek tartilc, elektrik 
kuvvetlle bUıblitun ııcak bir 
muhit yaratmak kabildir. Bu tak
dirde bu fenni usullerle müceb· 
heı olan yerlerde mevsim farkı 
kalınıyacak, kinunlarda bile yaz 
bayatı yaıayıp banyo ilemlerile 

lhtiyac Var 

vakit geçirmek, çırçıplak dolaı• 
mak kabil olacaktır. 

Amerikalı alimin bu ra.hatlığı 
yapmak için Inzum gördllğü maa
raf, 100 hektarlık bir yerde 
1,000,000,000 albn ( olardır. 

- ... ---------· ·· 1 . ... _... •• _ 

Çocuk Sahibi 
Olmak lstigenlere 

' Bir lngiliz bilgini tecrübele· 
r;n ~ istinaden yeni ve eski n ı: .. 
lero tavıiye ediyor: Çocuk sabilıi 
olmayı iste_, ip te bu arzunuza 
er;şemediniz mi derhal yemek 
maaanızın üıeı ine yapmacık bir 
bebek koyunuz ve bütiin yemek· 
lerinizi bu Lebeği.ı kar,ısında 
yeyın z seneiİ e -.armaz, yapma
cık bebek, hakiki bebek oluverir. 



Resimli BUyUk Mlllf Rom ri ------~ 

Nabi, y· e tın 
Bo1

• s, her şeyden zlyad ya
man bir zcndostu. Çapkınhgı 
uç rıya yakındı. Bilhasaa, zevk 
ehli ham larca pek rağbette idi. 

Bazı dOiUnlere, beylerden mü
rekkep uıi su t kım· 
lan a 1 tirak eder a. Ara
larında ol es bulundu mu 
dUjün evin\ doldo· 
ran, davetli, seyir-
ci bUtü.n hatunların 
yarısından faz}ası, 

fasıl içeride ycıpıh
yorao kapıya geri
len perde arkala· 
rına, b hçede tc
nnnllm olunuyorsa 

:~~!~:~~ at~:~~~· 1r /Jı ~111' 
rına fişuvllrler, gez- '!fit ~ ~ 
lcri T hsbde: 

- Bahşeden 
kurban olayım, 
aman ne tesirli 

• i 
28-11- 934 

uhtar 
•• •• Arıyordu .• 

ıes, ne kıvrak Dragon Ahmetl Enderunlu Mehm t 

mızr p!... Hele d likanlının sUlUn• ıref nattir, mfüımir olur Umidllo 
lUğO, yosmalığı! .• Diye çeşit çeşit Vehbiyi bir kenara çekti. 
kırıtı in, •llzUlUşler, enYat iltifat· - Vedincığım, velinim t ı:n· 
lar yagw dırırlardı. d 'ğ' d d' b k cı ım, e ı, u ma ul ureten 

BoiıeBi aşın kedin tiryaklal, ins n, batıncn ıeytan güruhu kim-
fakat çabucak cıYıynoJardan, dey- selerle Oifet ve ünsiyet ıısJa ve 
me hanıma l umuıayanlardan, yllz kaUycn caiz değil... Hele iffet 
verenlarden değil Bayağıca gör· v hım tçe Meryem anaya manend 
dilğO, göı.11 tutmadığı kimi.. vnlideciğinio bu haya fakiri, 
lere baıını bile çevirmez, kafa· ırz: düşmanı, deUAk azmanı herifin 
tutar. Kibar ve kalantorcalora, karıısınn sellemehüsaelAm çıkması, 
kendi tabirile değeceklere de mlll- ıkırdım sohbet seremserpe meşk 
tefit mi mUltefit. ıaldaban mı lmsaı yok mu, Allah fahit, k -
ıaklaban... nımı kurutuyor. Lôvallahi llmme 

Matlubuna muvafık, de~ecek bl l hl file' e 6Inmlerine uğrnyaca-
birl oldu mu yaşa baıa da bakmak ğım... Onu da geçelim, gören 
mubıdı değil. Üıt tabakadan ve işiten ne demez, ne fikirl er za• 
keaesi do!ulardan olsun da ienç, hip olmaz... Haydi o noktayı da 
kart onca müsavi... bırak. Etraf ve eknafa y&pılacak 

Açıkçası, o zamanın hallı dedikodulnrla cennetmakar pe-
muhllı bir ( jigolo ) tipi idi. derclğinin ruhu paki çiikçôk ol-

Ôt den beri baı emeli, torba aı mı?.. BinaenalAı:alik r.alike 
ıu baldırı çıplağı def'i leyyinle 

torba kUfllller, bap bap ak rlar dehlesek! •• 
bırakarak göçmllı olan bir paıa Bu llflardan biri kul ğına 
veya bey karııını elde etme'· g1 At rmeyen, ya elinde ayna, bıyık-
nikahlayıp kurulu düzen, atçılı, larını muayene ile, ya da bırak, 
ayvazlı, arabacıh bir konağa saçlarını taramakla mqgul olan, 
beyefendi olmak, yan gelip key• :r.lninde de KDçlik Allı bulunan 
fino baknıaktı. Tombul, atıldı: 

Albn baba.ığı dillerde destan 
olan Küplü kadının mallı mUlklO - Kocakarı zınlbsı gibi ne 

zırlıyorsun? •. Kafamız ılıti bel 
aynı :&amanda genç VO pek gnzel Nabi, iÖZll kııa kesmek utediı 
hanımına koca olmak, nicedir - Y aniya, §U erzeli çe~akin 
beslediği arzusile 0 kadar hp~ taundan mühlik, Bolse& nnm ha-
tıptı ki... bi ile valdel lffetveaimeciğiııirı 

Böyle yağlı bir kaptya çata· kartı karşıya ... 
bilmek fırsatı ona glin doğu~ Vehbi birden, öyle bir parla· 
muıtu. Akibelten, yani taze dulu yıı parladı ki: 
nlkAhlayıp devlet kuşunu ba§ına _ Ulnn kambur karata, sana 
konduracağından yllzde yUz ne oluyor? Şimdi namua dama-
emlndl. 

Bolsesln eve ayak sokması, 
ıUnden güne yer:eıınesl, Nabiyi 
kahretmişti. O makine gibi çenesi 
iıliyen kambur, dut yemlı bUlbUle 
dönmUf, içmeden en neı • elilerden 
t•n, içiuce bir kol çengiden fark· 
ıır; olan adam, abus, yelı tutmuş, 
karalar bağ'lamıı hile gelmişti. 

Zaval~ıya rahat huzur, tatlı 
uykular haram olmuıtu. Sabahlara 
kakftr yatağın içinde yl aabur 
çekiyor, kaf111nı yaabğ'ın altına 

Hkup yetm:ı yedi makamdan 
inliyor. ( Bo) un denilseydi de 
glrllnemez olaydın zıpçık~ çap
kani.. A) ağın dağlanaydı da 
gelemez olsi\ydın panayır iti!.) 
diye Tobsine lanetler, betdualar 
yağdırıyordu. 

Doluya ko3 sa olma yor, boıa 
koysa olma) or, o çamsa kızı tOre· 
dinin ay&ğı.ıı kaydıracak çareler, 
'·urnazlıklar düşi"nüyordu. 

\rtık sabrı tükenmiıtL Belki 

rın mı kabardı! Benim anam senin 
kokmuş ağzının ka91ğı mı? ... Olsa 
sana ne? Yıkıl karıımdan, şimdi 

çullanırsam ı:rtındald çekmeceyi 
parça parça ederim: ... 

Tombul keJ f olduğa vakitler, 
buan da afalladığı umanlar, 
sertlenip aıkııır, kambur, aaambur 
kelimeani savururdu amma bu
pnkü kadar ileri varmaztiı. 

Demek ki Nabinin pabucu da· 
ma atılıyordu. Bu giditle, yarın 
öbür glln, ona yol görünmek ih
timali de haritada var. 

Bolsesln aralarına karıııp ev· 
de manevra dönmlye batladığın
danberi, etrafa kulak kabartan, 
ortalığı, bilhassa Nabiyi kolhyan 
yardak hatunlar, delikanlının: 
( Benim anam ıenln kokmuı ağ
zının kaşığı mı? Olsa sana ne? ) 
diye bağırdığını ltitlr ltitmeı, 

soluiu Melek Hanımın yanında 
nlmıılardı. Fiti veriyorlardı: 

(Arkası var ) 

Yarın akşam ıinemaaında muazzam bir program : 

Sovyet Rusya sinema •~nayiinin harikulade bir şaheseri 1 
""ı::%'.!!:m:ıım?:::m::ı-=::~~1> P rl 'te 49 h ft gösterilen muht m fHm 

YILDIZ Sinem smda 
Bü) ük muvaffokıyetlerle do,am eden 

filmini görmeniz için 
Son gürılerden istif do ediniz. 

Tepebaıı Şo~ir 

Tiyatrosunda 

Bu ak9aaı Hat t:» de 

.adam San Jen 
Komedi 3 perde 

1 B 1 ngıç 

E ki Fren ız Tiyatro unda 
Bu aktam aaat 20 c!e . " u IR YA,, 

Op ret 3 perde 
Y aıan ı Selma :ı r ......... -......... _... ..... _ ...... _... ................ . 

Holivut - A vrup mecmualnnna 
muadıl o!an Holivutun 28 'l'eı;ırini ni 
ndshaeı Cin Harlovun renkli ço'k güzel 
bir resmı ile en ıon ainema haberlerini 
iıııvi olarak inti4ıır etmi~tir. 

Crıpitollum • Roma tetkikleri mec• 
muım - İstanbul Uuiversıtesi Rom 
hukuku doçenti doktcr Şemsettin Tal p 
Deyın çıknrdığı ilmt mecmuadır. Eylul 
ayına aıt ikinci s yun Türk ve ecnebi 
prof Pııörlcrın makaleleri, tekn'k kit p 
ve m cmu krıtikleri ve mcıleki haber
ler ile çıkmıştır. Hukukçularımıza tavıi
ye deriz. 

UOYÇE ORIE T BANi< 
Dreadneı Bank Şube 

.Merkezi : Barlın 

TY.rkig deki şubeler:: 

Ga('1la • ısta.. ul - Czmfr 
Dtp1.su : Lt. Tutün Gümrügii 

'* Her türlü banka ili f 

Son Posta 
Yevmi, alyad, Hwndie vo Halk gaae,HI 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme tokağı, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıho yau 
we reaimlt:rin bütün baklan 
mahfuz ve gaıetaaıizo aittir. 

ABONE FIAnARI 
1 e 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 1Cr 

TORKIVE HOO 7Sö 400"" 1iö 
VUNANlsTAN 2340 1220 710 210 
ECNEBi 2700 t 400 800 300 

Abone bedeli peşiodir. Adrea 
değittirmek 25 ~uıtuı. 

c.ı ... nr•i geri omlm•• 
lllnlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuıu~luk 

pul ilıivesi lazımdır. 

~ Posta kutusu ı 'i41 utanbu! 
Telgraf ıSooposta 

.. Telefon :20203 ... 

Bu akşam 

Karuıo'ıu JOS H SCHMIDT 'lo ==-m 
KiSi 

Bu akşam Sineması 

V ıık yii hezırayı mu avvtr F:ranıı~ca ıözlll 

8 DE 
fılmini lc.kdim ediyor. Bıı.ş rollerde ı 

JEANNE 1 JOHN 1 VALACE l llAGOJI 
u· ARLOW BARRYMDRE BERRY EVANS. .. 
.ı.,ım falıışe Ayyav nktör Dalaverecı banker Nim Bakıre ... 

AŞK - İHTiRAS ... SEFAHAT ... DÜNYA .... HAKiKAT". 
Metro • Gold\YYD - Mııyer f:lmidir. 

lıA•eten : ERE D •••• 2 kısımhk renkli film 4m-•r 

filmi 
Casus Kadın rolUnde 
Diiyük Trojediyen 

s·nemasmda 
sazın filmlerin en yükseklerinden 

ASUSTUM 
( fK.I YÜZLÜ KIZ ) 

g steril cektir. Oynıyanlar : 

LEINE CAROLL 
CO RAD IDT ve HERBERT MARSHALL 

~ı~t::ı~z:~~~~~ Franıııco sözlü 

1 tam Bankası Hinları J 

alılık Tarla 
Esaı No. Mevkii ve NeY'i temiaat 

Ura 
572 BalarköyUnde Çupıcıda Davutpaşa kıtlaa 10-

lunda 5 harita No. h 1 Hektar 4522 metre •u-
rabbaı arazi 130 

573 Bakırk<Syilnde Davutpaşa kışlası yolunda 6 bUita 
No. h 1' Hektar 5405 metre murabbaı arul 140 

574 Bakırkliytinde Dayutpaşa kıılaıı yolunda 7 barita 
No. lı 1 Hektar 5445 metre murabbaı arul. 140 

Yukarda yazılı tı~ parça tarla •ekiz taksitle ve puarlılda ub
lacaktır. Taliplerin l K.Anunuenel 1934 Cumarte.I ,nan ...t 
onda Şubemize mllracaaUan. (601) 

.. Jıf 

fstanbul Asliye 4 üncü Hukuk Mahkemesinden 
lstanbulda Kereatecilerde 58 N. lu mağazada iken elye ... lkametplu 

meçhul bulunan Angelepoloı efendiye 
Emlik bankası Tekili tarafından Ali Vehbi ve lılmtafa beylelte 

Angelepolos efendi aleyhine açılan davadan do ayı mabkem-iwct. 
28 Nbnn 932 tarihiııde verilen ilimın temylzen tetkiki Mtkuiade 
bıw sebeplerden ~layı akzedilerek enak mahb•-• ..... 
edllmif ve defterin 9341482 numara.ama kaydı yapddaidaa ıoua 
Mahkemei temyiz 411eü hukuk dairesinin 21110/933 tarila w 96611.CSI 
numaralı lllmı Ansel.epoloı ef endinbı ikametglhuua ımeçı.u&y.d 
haaebiyJe tebli§' edilemem.it bulunduğundan makiU ilblm ....... ,.. 
ilanen tebliğine karar verilmlt ve illmm bir sureti iM melab•ı 
dıvanbaneaine aıılmıı oldupndan keyfiyetin GaMhlerle ilAa 
olunur. (599) 

Jıf Jıf 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk Hakimlifinclen 
Davacı Emlik ve Eytam bankuının Beyoğlunda Çukur mahal

lesinde Ak kiraz sokağında 25 No. b hanede mukım Niko efmdl 
zimmetinde 300 Uç yüz Ura alacak davası ikame edllmlf ve müddei
aleyh Niko efen dinin lkametgihı meçhul olduğu mtlbqir tarafuadu 
verilen meşrubata nazaran Niko efendi hakkında Uaen tebliğat 
ifasına ve mahkemenin de 2/12/934 saat 10,30 a talik lalmlDlf 
olduğundan yevmti mer.kiirda mahkemeye gelmediği takd~rde hatl
kında gıyaben muamelei kanuniye Lfa olunacağı lllnen teblii 
olunur. (602) 



28 ikinci teırla SON POSTA , 

İTTİHAT ve TERAKKİ 
Nasıl Doğdu ? .. 

Na•ıl Y aıadı ? .• 
Nasıl Ôld4? 

Kadınların Çalıştırılmasile Sefaletin 
Geçilmek isteniyordu •. 

•• 
On üne 

Cemiyet, bu ciheti nazarı dikkate 
almış ; piyasadaki durgunluğu ha· 
rekete getirmek ve her sınıf tica
ret erhlibım vikaye edebilmek 
Jçin tedbirler düıünmiye başla· 
mııtı. ilk akla gelen, (tlrketçilik) 
olmuştu ve bu da hemen tatbik 
mevkilne konulmuştu. Fakat bu, 
kafi gelmiyordu. Fertler, yine 
aefalet içinde çırpınıyordu. Hu 
itle meıgul olanlar, ortaya şöyle 
bir nazariye ıllrdliler : 

- Türk kiltleainin yarısını 

teıkil eden kadınlar, evlerinde 
bomboş oturuyorlar, hunlan ha
rekete getirelim, itlerin. her tu· 
beıinde çahımıya da"Vet edelim. 
Bunlar, pekaJi devlet memurluğu 
yaparlar .. Bankalarda, uıllessese· 

)erde, fabrikalarda, belediye 
lılerlnde ve hattA tarlalar da bile 
miikemme!en çalışırlar.. hu su· 
retle fertleri açlıktan 'f'e sefalet• 
ten kurtannz. Onların kurtulması, 
piyasadaki durgunluğun oynama• 
ııdır. 

Dediler. Bu fikir, kısmen tat• 
bik edildi. Kndınlardan, amele 
bölükleri tefkil edilerek lstanbu
lun · temizliği bunlara veridi. Ayni 
zamanda asker ihtiyacatına çah
ıan fabrik alara da bir hayla ka· 
dan yerleştirildi. ( Kad.nları çahş
tırma) dernekleri vücuda getirildJ. 
Llkin, bundan daha ileri gidile
nıedl. Yani kadınlara, biraz daha 
yüksek hayat ıahasında, bir par· 
mak yer bile verilemedi. Çünkü 
buna, o devrin taassup siyaset ve 
ıisteml, büyük bir mania teıkil 
etmitti• Kadınlar, ancak kendi 
sahalarında çahşacak .. Erkeklerle 
aralarında daima bir karıı açıkhk 
ye yahut, kalınca bir perde bu:u• 
nacaktı. 

Bu t•şebbtıı, umumt hayata 
nlıbetle, deryadan bir katre ol
makla beraber yine az çok sefa• 
letl azaltmıştı. Fak at buna muka
bil de müthlı bir · ihtikar baı!a· 
mıftı. Artık, mahdut muayyen 
kazançlar, yaşamanın bütün ihtl· 
yaçlarına kafi kelmiyorj kazan· 
mak için varlığının blltUn kudre
tini sarfec!enler de, kaybettikleri 

kuvveti telafi edemiyorlardı... İh· 
tikirı men için bir takım teıek· 
küller vilcude getirilmiştL Fakat 
bunlar bu işte mil;etin menfeatine 
olarak bir muvaffakiyet göıtere-

memişler .. Hatta kendi aleyh'erin• 
de bir takım <ied;kodulara sebe· 
biyet vermişlerdi. Yegane llmit, 
teşekkül edecek milll bankalar da 
ve şirketlerde kalmıştı. Bunlarda, 
cemiy~in iktısadi komiteleri vası· 
tasile teşvik edilen kimseler tara• 
fından birer birer teıekkUle 

baş!amıfh. 

331 ıenea· n~e tea:ı edilen 
( itibarı MiJli Bankası ) teşekkül 
etmiş , \' e derhal fayda sını göıter· 
mitti. Şüphesiz ki bu bir muvaf· 
fakiyetti. Eu n binaen bu muvaf
fakiyetten cür'et alan hUkUmet ve 
cemi) et, artık bu sahadaki faa• 
liyeti şilmullendirdi. 332 senesi 
Eylülünden itibaren ( Himayeli 
gümrük tarifesi ) tatbikine baı
land1. A) ol zamanda ( ihracat 
he) eti ) de mi.li ticaretin harice 

kar,ı müdafaaaına hazırlandı. 
T~caret ve ikt.sat işlerinde hcnllz 
zayıf ve tecr. hesiz olan o zama• 
nın Türk müteşebbisleri, bu 
himaye es asbrı karşı ıında biraz 
kendini toparla dı. Yeniden bir 
kalkınma başladı, Vaziyete ilmi ve 
aalim bir cereyan verebilmek için 
Ticaret \'e Ziraat Nezaretinde 24 
azadan mürekkep bir ( lktısat 
Meclisi ) teıekkül etti. Şube mtı· 
dlirlerile iktıaatçı meb'uslarden Ye 

DarUlfünun hoca:arındao mürek
kep olan bu meclis; [ Tlcant, 
ziraat ve sanayie, gUnırllk ve 
vesaiti nakliye tarifelerine. Ye 

lkbsadiyatın diğer ıubelerine 

taaJ:uku olan husuııata dair kanun 
layihaları tanzim edecek.. bu 
kanunların tatbikatına dair icra 
tedbireri ittihaz eyleyecek.. denlı 
ticaretinin inkişafı için mll:ıakere· 
lere girişecek.. hulisa bunlara 
dair bütlln hazırlıkları yaptıktan 
sonra vilcude getireceği eserleri 
Meb'uaan Mecliıine taadik ] etti· 
recekti. 

Meclisin azası 24 olacak iken 
yalnız 17 aza ile işe haılıyablldi. 
ilk toplantıda, (Hayatı lktısadi· 
yede 11erbesU • ve - hllkiimetin 
mUdahaleıi esasları) gibi çetrefil 
bir mevn Uzerinde müzakere 
cereyan etti. ikinci içtimada fse j 

- Efendim!.. Evveli bir te
ker fabrikaıı yapsak, nHıl olur, 
acaba? .. 

Diye, muaınm bir menuun 
mUzakeresine giritildi. Fakat bu 
müzakere, ( lafügüzaf) çizgisinden 
bir parJL:ak ileri geçemedi. 

Arlık teşekkfiller, biriblrini 
takip ediyordu: - Umuru ziraiye 
komiıyonu.. Konya köylO banka
ıı .. Manisa bağcılar bankası .. ( iz .. 
mirde, ittihat ve terakki cemiyeti 
murahhası Celll Beyin [I] teşeb
bUs ve gayretile vllcut bulan) ttl· 
tllncUler bankası.. (yine Celll 
Beyin himmet ile teşekkül eden) 
Izmir teshil it şirketi.. (Merkezi 
Jatanbulda olan) Milli banka .. ( bu 
bankanın mllrakabesl altında) 
maden çıkarma ıirketl.. Milli ek· 
mekçi Anonim ıirkeU.. (BursadR) 
Dokumacılar şirketi.. ve ıaireden 
maada bazı yilAyet, ıancak ve 
hattA kaza merkezlerinde memur, 
tüccar ve halkın ittirakile kurulan 
bir hayli kooperatif ıirketlerl .•• 
Bu teıekkUIJer, büyük faydalar 

temin etmiıtf. Memleketin mil· 
him aervet membalarmda, mub· 
teU mahsuller üzerinde feci ihti· 
kir oyunları oynamak lstiyen 
muhtekirlerin. önüne geçmiıti. Hele 
lımirdeki teıbilat tlrketi, lzmirin 
münevver ve mfttewebbis gençleri 
taraf mdan teşkil edildiği için 
btıabütUn bir huıusiyet göster
mekteydi. Bu ılrket, tlztım ve 

incir gibi bUyUk iki mahsulU ta
mamen muhtekirlerin elinden kur· 
tarmıf.. Istanbul Ye Bandırmada 
birer ıubo açarak bu ticarete ge· 
niı bir saha ihzar etmişti. 

Az bir zamanda uyanan bu 
hareketin mesut neticelerini bek· 
lemek pek t abii idi. Fakat birden· 

11] Şirudi lktıeat Vekili Celal Beye· 
fendi. 

bire alevlenen ihtiraı ateıi, ihti

karın önün.e geçmek istiyenlerin 
hUsnOniyetlerhıJ kurutup kUl edi
vermittl. 

{ Arkaaı nr} 

FransadaBir Düello 
iki MeL'us Vuruşmak 

Üzereler 

Jll. Fronlcl•n Bug11on 

ParJs, 26 - Geçenlerde Rer
Une giden eski Fran&ız muharip· 
lerinden M. Jan Goy ile bir 
arkadaşı, Başbakan HiUerle gö
rUımllş, milletine tercliman olan 
HiUerin, Almanyadaki sulhıever

lik duyguları hakkında ıöyledik· 
lerinl Maten ga.zetesine yazmııtı. 

• Maruf meb'us Franklen Buyyon, 
M. Jan Goy'un eski muharip 
aıfatını taşımıya hakkı olmadığını 
ıöylemif, bunun üzerine iki tard 
arasında dUello yapılmasına karar 
verilm '.ıtir. Tarafeynin ıabltleri, 
gerek M. Jan Goy \'e gerek M. 
Buyyon Franklen'in namuslu 
adamlar olduklanm tasdik ve 
b5yle bir karşılaşmıya !Uzum 
olmadığına karar vermeleri Uz&
rine düellodan vazgeçmişler gibi
dir. Fakat düello ihtimali büaba
tUn kalkmıı değildir. 

" Haliç Ziyan Etmez ,, 
( Baıtara& 1 inci yO:ıde ) 

getirebileceğini aiıe çok kat'! 
tekilde ıöyliyebilirim. 

Hatta, 'Eyllple köprO araıında 
( 5) kuruıa yolcu t~ııyarak ılr
kete her yıl mllhim gelir getir
meyi Ozerlne alacak kimıeler 
de vardır . ., 

Bay Hasan Hıfzı, hUtnn bu 
itlerin pek kolay halledileceği 
ve düzeltilebileceği iddiasındadır. .......................................... ·-··················· 
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Şehir Tiyatrosunun Operet Kısmındas 

Bu Bir Rüyadır 
---------.... ~~------

Şehir tlyatro11unun operet kıs
mı bu 1efer yerli bir eser ortaya 
koydu. Bir operetten ziyade bir 
komidi mOzikaJ olan bu eıere 
mnellifl u bu bir rayadır " adım 
vermiı. 

" Bu bir rtlyadır,, yezılıf, bes
teleni~ sahneye konuluş itibarile 
gfizeldlr. Baletler timdiye kadar 
şehir tiyatrosunda gördüğümüz 

tarzdakilerden başka türlü tertip 
edilmiıtlr; dekor iyidir. 

* 
Vak'a bir gemide geçer tüc4 

car Aıım Efendinin kı:ıı Fatma 
b:r bangerln oğlu ile nişanlıdır. 
Gemide bulunan Mısır:ı prena 
Macitte F atmanın peıinde dola· 
ıır. Hakikatte Macit preoı değil· 
dir. Geminin aşçısının oğludur. 
Fatmanın annes Adviye Hanım da 
Macltteo ho~lanmqtır. O Fatmayı 
aradıkça. Adviye Hanım da onun 
peşinden aynlmaz Asım Efendi 
Macide iltifat gösterir. Sebebi de 
Aıım Efendi ifJis etmek üzeredir. 
Kızım bir zengile evlendirip kendi 
lşfgrinl düzetlmek emelindedir. 
Nihayet Fatma ile Macit nişan· 
lanırlar. Bu Fatmamn ikinci niıa· 
nıdır.ı Aıım Efendi hangisinin ba
baaı daha zengin çıkarıa kızını 
ona verecektir. 

Gemide bir de çingene vardır. 
Çingene sevgil:slnden aynldığı 
için müteessirdir. MUtemadiyeo 
e.srarlt cıgaralar içer. 

Esrarlı cıgaralardan gemide 
rast geldiklerine dağılmııtır. Hep 
birden rll'ya görmiye başlarlar. 
Gemiden atlamışlar. Bir adaya 
çıkmışlardır. Adada korsanları 

Kadeh Meraklısı \ 
Meyhaneye Gitmiş, Ka
dehleri Cebine Doldurmuş 

Evvelki akşauı Beyoğlu mey• 
hanelerinden birinde bir hadise 
olrnuı bir adam önüne konulan 
rakı kadehlerini cebine doldur• 
makta iken yakalanm1Ştır. Hidise 
şöyle olmuıtur: 

Beyoğlunda Hava sokağında 
Hayri adlı biri tarafından işletilen 
(Arkadaş) isminde bir kliçük mey• 
hane vardır. Evvelki ak,am Os· 
man adlı biri mey haneye girmiı 
ve masalardan birinde oturduktan 
sonra rakı istemiı ve iıtediği Ye

rilmiıtir. Biraz sonra Osman, ka· 
dehin götnrnldtiğünO söylemiı, 
bu sefer baıka bir kadeh getl• 
rllmlştir. 

Bu hal llç kere böyle olmuı, 

görftrler. Aşçı korsanların relslle 
döğlitllr; relıi yener, korB&nla11a 
reiai olur. Adviye Hanım reisten 
kocasından boşatılmasını, Macltle 
evlendirUmesini tater. Reis razi 
olur. Macit bu lşten memnun dJ 
ğildir. O Fatmayı istiyordur. 

F atmanın eski nişanlısı da F t~ 
mayı ister, Fatma birini da a 
bulmuıtur. Gemideki yo~culard:uı 
Faruk, Farukla Fatma biribirle• 
rini iaterler. 

Bu esnada sahne değişir he~ 
si bird•!l uyanırlar. Macit babaı 
ama aanlır. Aı~ının sğlu old. ~ 11• 

nu herkoı anlar. Bu arada b: e 
telgraf gelmiJtir. Fatmamn nİş- .ıi• 
hımın babası iflas etmiştir. Fat• 
ma Farukun olacakhr. 

~ 

" Bu bir rU'yadır,, temılll 

ıahnemize btr artist daha 
kazandırdı. Yenilik acemiHğl 
bir yana bırakdşcak olursa kani 
Çerihaıı rolünde fi:ıerine aldtğı 

vazifeyi yapb. Söylediği şarkıyı 
eyi söyledi. Böyle oyunlarda şarkı 
bestesi kadar tarkının sözlerinin 
eyi olmaamın da tesiri vard r. 
Bu bir rllyadır' da ki ıarkalar:m 

sözleri eyi yaxılmı§br. 
Semiha, Bedia, Hazım, Beh• 

zat, V a•fi, Mahmut mükemmel
diler. Refilt Kemal Yarasa'dakl 
kadar eyi değildi. Şevkıye rum 
hizmetçi rolünde rum şlvesile 

kusurauz konııpu. Muammer e) ico 
idi. 

Umumiyet itibarile 0 Bu bir 
rüyadır,, aeyredilmeğ'e değer bir 
e1erdir. 

ismet H•lod 

Tramvaylarda 
Otomatik Basamaklar 

Mümkün Değil 
lstanbul tramvaylarının basaı 

maklarmın otomatik olarak yapaı.; 
ması için tetkikatta bulunan bo
lediye fen heyeU çahımaaını bl· 
tirmlıtir. Yapılan tetkikatta bu 
baaamaklarıo otomatik olarak in• 
ıasının mUmktin olmadığı görlıl• 
müşlür. Ancak tramvay kapıları• 

mn dıpndan açılmaması için bir 
tertibat yapılması dütUnUlmek• 
tedir. 

Bu suretle atlamaların öntino 
geçilecek, kazalar olmıyacakbr. 

Yozonu Kesmiş 
Balatta oturan Y ako adlı bir 

tatlıcı rekabet yüzünden çıkan 
kavga neticesinde Salamon adlı 
birini çakı ile yüzünden yara· 
lamııhr. 

sahibi Osman dan şfipbelenerek --············-····--· ... ·······················---·· 
giz!i gözetlemıye başlam•ıtır. 1 
Gözetlendiğinden haberi olmıyan 
Oıman önündeki rakı dolu kade
hi içtikten sonra bunu da cebine 
indirmiştir. Aradan birkaç dakika 
geçtikten sonra Osman tekrar 
kadehi iatemif, bunun Uz.erine 
meyhane sahibi o sırada oradan 
geçmekte olan bir polis memu
runu çağırarak Osmanın Uzerinl 
aratmıthr. 

Osmanın cebinde tam beş 
kadeh bulunmuıtur. Bu vaziyet 
kartısında Osman hlç istifini 
bozma danı 

"- Ben kadehleri garsona 
veriyorum zannediyordum. Hal· 
buki cebime koyuvermişim. Iıte 

ıarhcşluk buna derler.u Diyerek 
yakasını kurtarmak istemiş, fakat 
karakolu boylamı§llr. 

Vitamin, ka,ori, gıda, 
sıhhat 

HASAN 
Özlü onlarında bol 

mikdarda vardır. 
Yulaf, pirinç, mercimek, irmik, 
niıasta, patates, türlil, vesair 
özlU unlarla bcılenen çocuklar 
giirbü:ı, ııbbatli, n~şeli olurlar. 
Hasan mark2sına dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız. 

r He) oğlu lugııız s \rtl ) 1 k rŞl>Hılıla 

VI D 
Ukomma l muzik 

H er u k!>am ) eııı prog.umlıula 
vu,.yet., l!U ıı ru lur ı . 

içkiler, g a yet uc uz ve n e fistir. 



BllAI -ve- Zambak~ 
BUyUk Tarlhl Roman 

Bu Bir Tuhaf 
U•kA d. ' nı age ır ••• 

11uharrirı: .A.. R. No.ı 97 il 1 

Vezirin Daveti ! .. 
Antuvan, Şövalyeye Anlatıyordu: " ikimizi De 

Kesecekler, Ateşte Kızartıp Yiyeceklerf •.• , -----------
Söylediğim sözler de yalan değil .• 
Şimdi, koridorda dolaşan ve 
gfiya, bizim maiyetimize• verilmiş 
olan o, sırma işleme kUllhlı ağa· 
lardan birine işaretle, bu muzika 
seslerinin ne olduğunu ıordum. 

Ağa gnldU. Sonra, belindeki 
altın ıaplı küçlik bıçağmı çıkara· 
rak gırt:ağına dayadı. Keser gibi 
yapmaya başladı. Sonra bıçağı, 
deriıi tlzerinde gezdirdi. Artık 
ben budala değilim ya, evveli 
kesilecek, sonra derisi yüzUlecek 
demek istediğini anladım. Daha 
ıonra, yere çömeldi. lıaretle bir 
ocak yaptı. Üstüne bir kuan 
oturttu. kaynattı, kaynattı, kay• 
nattı... Ondan ıonra yemiye 
bafladı. 

- Kimi yiyecekler ? 
Diye lıaretle S()rdum. Evveli beni, 
sonrada.. Dilim birtilrlll varmıyor 
amma, söylemeye mecburum •. 
Parmağının ucile bu odayı, yani 
sizi işaret elti. 

-Antuvanın bu telaılı hail 
karıısmda, gUlmek mi; yokıa 

düşünmek mi laıımgeleceğinl 
Şövalye b:rtürIU kestirememi~ti. 

Koridorda birtakım ayak sesleri 
işitJldi. Kapı açıldı, içeri, elinde 
glimüı aaplı uzun bir baston 
buiunan müzeyyen elbiaell bir 
adamla, maiyetinde bulunan bir
kaç kiti girdi. Bunlar, baılannı 
eğerek Şövalyeyi aeJAmladılar. 

içlerinden biri yarımyamal•k bir 
Fransızca ile : 

- Veziriazam Hazretleri, ılıl 
davet ettiler. Buyurunuz. 

Dedi. 
Antuvan, derhal elini hançe

rinin kabzasına dayadı. Dudak· 
larmı, Şövalyenin kulağına uzattız 

- Desiseyi görUyorsunuz ya •• 
buradan güzelLkle çıkaracaklar •• 
Sonra tam dar bir yerde kııtıra• 
caklar •. ondan sonra da, icabımıza 
bakacaklar... Geçirecek bir sani• 
yemiz bile yok Şövalyem •• hemen 
hançerleri çekip Üzerlerine atıla• 
hm. Dııan fırlayalım. Nasıl olsa, 
elimize b.rer kılıç geçiririz. 

Diye mırıldandı... Şövalye, 
gelen adamları ıUr'atle gözden 
geçirmiş, kararını vermişti. SUkfi· 
netini muhafaza etmesi için Antu• 
vana sert bir işarette bulunduk· 
tan sonra, gelenlere dönerek: 

- Sizi takip etmeye hazırız. 
Dedi. 

* Bulundukları yer, Macar kıral· 
larının yaz'.ık sarayının bir dairesi 
idi. Kapıdan bahçeye çıktıkları 
zaman, birdenbire bir hayr«ıt 
hlsaetmişlerdi. Her taraf donanmıı, 
her taraf ıllslenmiıtf, Herkes; en 
gUıel silahlarını takmıı, en temiz 
elbisesini giymişti. Sırma lılemeli 
elbiseleri pırıl pırıl yaldızlanan 
peykler, solaklar, baaekiler, ka· 
vaalar oradan oraya koıuyor, 
padiıahla \7ezirlazamm bulunduğu 
bUyUk dıireye gelen miaafirleri 
ka r,,ılıy orla rd ı. 

Şövalye, · döndO. AntuYanln 
yüı.Une baktı. Bu bakıtta: 

- Budala mııın, Antuvan? •.• 
Söylediğin s özlerle, gördUğDn şu 
vaziyet arasında ne mUnasebet 
var? .• 

S5z?erini ifade eden bir mAna 
vardı... Antuvan, önllne baktı: 

- Bazan benim ne budala 

olduğumu bilmez değilıinlz ya; 
aziz Şövalyem? .. 

Diye mırıldandı. Fakat Antu· 
vanın bu sözleri, ıom albn yal· 
dızla parıldayan büyük kapının 
aağ taraf mda bUyük bir daire 
vücude getirmit olan dokuz katlı 
mehter takımının kulakları par· 
çalayan gUrUltüsU aruında du· 
yulamadı. 

* 
Teşrifatçılar, Şövalye ile An· 

tuvam doğruca lbrahim Paşanın 
huzuruna çıkarmıılardı. 

lbrahim Paıa, Şövalyeyi bil· 
ytık bir iltifat ile karşıladı. Elini 
uzattı: 

F ofo bir delikanlı gördü, ho· 
ıuna gitti. Konuşmıya bahane 
olsun diye çantasını yere attı ve 
bekledi. Fakat tı hiçte beklediği 
gibi çıkmadı. ............................................................... 

Dilngı lktı .•al Haberleri 1 
1 

ispanyanın 
Bütçesi 
Çok Açık 

' 
1 

- Şövalye!.. Bu mesut gll· 
nUmUzUn ıenliklerinden sl:ıl de 
mahrum bırakmak iıtemeelik. Bu· 
gün bb:im bayramımızdır ; Kur· 
ban bayramı.. . Bu mukaddes 
bayram, ayni zamanda parlak 
zafer gUnlerlmlze de tesasadilf 
ettiği için efendimiz, bllyUk bir 
tenlik tertibini ferman buyurdular. 
VakıA bu bayram, sadece biz 
müslilmanları ve Türkleri alaka· 
dar eder. F ekat sizin gibi artık 
iyi bir TUrk dostu olduğu anla· 

ispanyanın 1935 senesi bütçesi 
tılan bir kahramanı da içimizde 
görmek bb:l ayrıca memnun ed(r Hükumet hazırlanmıştır. Bu 
cektir. çar11ler projeye göre 270 

milyon pcçetalık 

D arıyor [ takriben 33 mil· 
edl Bu ıözler, Şövalyenin 

Oıerinde bUyUk bir tesir yapta. yon liralık) bir açık vardır. 
Birdenbire acı acı kalbi ınzladı. ispanya. hükumeti tlmendifer kum· 
Kendiıi özbeöz TUrk evladı idi. panyalarınıa verilen tazmbat ve 

aşınma payı karşılıklarının diğe!' 
Bunu, pekali biliyor; ecnebi kolaylıklarla karşılamağt ve böyle· 
memleketlerinde bulunduğu za• Jikle bütçe açığını indirmeği dü-
manJar, bununla iftihar ediyordu. şilnmektedir. Bu maksatla şimen· 
Fakat Türklerle temaaa geldiği difer kumpanyalarının tahvilAt 
gllndenberf bundan bahsetmek çıkarabilmeleri ve hatta hu tah~ 

Yilitların ödenme müddetlerini 
istemiyordu. Çünkü, ıahsı Uzerln· kendi imtiyazlarımn bittiği tarih· 
de toplanan iğrenç bir ihtir&1 ten daha da sonraya bırakmak 
siy&1etinln, kendisine bDyük lmkinları temin olunacaktır. Diğer 
bir feliket aetireceğinl çok iyi taraftan otomobil ve kamyon 
biliyordu. nakliyatının kaydaJtına alınması ve 

· böylelikle yollarm şlmendiferlere 
Bunlar ŞöYalyenin ıihnlnden olan rekabetini azaltmak şekli de 

geçerken, lbrabim pafa aözlerine karar alına alı omıttır. Hükumet 
devam ediyordu: bu kararlarila 90 milyon peçetalık 

(14 milyon lira] bir bütçe istifa· 
- Fakat gerek ben, gerek desi temin edeceği kanaatindedir. 

efendimi?;.. sizi böyle bir takım lf-
garip tesadüflerle arasıra görmek Komşu Bulgarlstamn 1934 yılı 

istemiyoruz. Eğer, hak dinini ka· Bulgorista- yün kırkımı ista· 
bul eder ve aramızda kalırsanız, nın gün tistlği çıkmıştır. 
bizi pek çok memnun etmit ola· k k 11,992,421 k i 1 o 

ır ınıı olan bu yünlerin 
caksınız. Bu, din degw ittirme de 's·-4-·1_6_5_2_1_k_·_ı, h ı , "' , ı osunu ayvan arın 
pek o kadar dUşUnülecek bir yetiştiricileri kendi işleri için 
mesele değil. Dinlerin, hepsinin kullanmakta ve sanayia ancak 
asb birdir. Ve bUtun bunlar da bunun artanım bırakmaktadırlar. 
insanları hayır ve salaha sevket· Bu 3,5 milyon kilo ylinlln içinde 

dışarı pazarlara 11atılacak mallar 
mek için ibdaı edilmiştir. MeselA da dRhildir. 
bakınız, ben de vaktile (Parga)lı lf. . 
bir rum ve bir hıristiyan oldu· ltalyada, ltalyanın ecnebi mem· 
ğum halde islimi yeti kabul ettim. /talgada. leketlerle aktetmiı 
B d d hi . olduğu tediye ve 

un an a ç müteessir ve mUı· taka• ışl•rl takas anlaşmaları· 
teki değilim. Türkler, bu hususta nın tatbikabm takip için bir ko· 
çok aıll davranıyorlar. Kendi ara· mite teşkil olunmuıtur. Komitenin 
larma karııanları derhal bağırla· vazifeleri şunlardır: ltalyanın akt· 
rına basıyorlar, kendi varhklarm· ettiği tediye ve takas anlaımala· 

rmın tatbikini tetkik ve bu hu· 
dan ayırmiyorlar ... Eğer bu teklifimi austa salAhiyettar neıeretlere baş 

kabul ederseniz, efendimizi de pek vurmak; anlaşmaların muntazam 
çok memnun edeceksiniz. GörU· surette tatbikini temin edebilecek 
yorıunu.z ya? ••• Size, sadece açık ökonomik ve malt tedbirleri neza• 
bir teklifte bulunuyorum. iman ve retlere bildirmek; tediye ve takas 
ltikadınızı, biç bir menfaat muka· anlaımalan mucibince verilecek 

ruhsatiyelerln naııl verileceğini 
bilinde sabn almak lstemiyo• layln etmek. 
rum. ÇiinkU, Ihsan ve ikbal Mllll ihracat Ofisi mezkQr 
ile elde edilir bir adam · komiteye, deruhte etmit olduğu 
olmadığıniza, arbk ben de kani vazifeler huausunda yardım ede· 

cek ve bu maksatla da takaslar 
bulunuyorum. için bir icra Bllroıu ibdaı ede-

,Arkaeı var) cektir. 

HiKAYE 
Ba Sltanda Bergin 

L------------ ltalyancadan çeviren : Rauf -

ELBİSENiN KIYMETi 
___ .... ·---... ...... 141'1 ~--

Banker Tronello gaz.etelerden 
birine ilin vererek bir h;zmetçi 
aramııtı. ( 10 • 15 ) kiti kadar 
müracaat ettiler. Aile arasında 
olan münakaşalardan sonra, ni· 
hayet banker 30 yaşlarında fakat 
22 den fazla göstermeyen uzun 
boylu, zaifçe ve diğer!erinden 
daha dikkatli ve ayni zamanda 
bir kontun hüsnliteveccühünü 
kazanmıı bir aC::amı lnlihap etti. 
Fakat daha ince bir imtihan, 
bankerin bliyUk kızı Marcella'ya 
düşüyordu. 

Marcellamn astı aile evlerine 
devam etmesi, genç kızın hizmet· 
çilerin hal ve hareketi hakkında 
ince tetkikler ·yapabilmek kabl· 
liyetini arttırmıştı. Kendisi de bu 
gibi işlerin ihmal olunduğunu 
iddia ediyordu. Böylece Richard 
( hızmetçi ) birkaç glin için Mar· 
cella'nın hizmetine verildi. Ce-

. vapları ölçülti ve dikkatll idi. 
Temizliğe fazlasile ehemmiyet 
veriyordu. Yalnız arkasındaki 
elbise şık ve biçimli olmasına 
rağmen eskimiş idi. Banker elbl· 
selerinden birini ona vermeyi 
düşUnmllştü. Fakat ( Richard) bu 
fikri nezaketle reddetti ve eline 
ilk geçen para ile yeni bir elbhıe 
tedarik edeceğini söyledi. Rişara 
haftada bir gUn istirahat gllnll 
tayin olunmuştu. Tuhaf değ:l mi? 
O, istirahat gUnUnU dııarda 
ge2':ecek yerde kendisine verilen 
oda da geçiriyordu. Yalnız bir 
glln Marcella arkadaılarile bera• 
her tehrin en lüka gazinolarından 
bitine girdiği zaman hayret için· 

de kal dı. Hizmetçisi bir köıeye 
çekilmiı gazete okuyordu. Kendi 
sınıfındaki halka mahıus olan 
böy!e ıık bir yerde hizmetçislle 
beraber oturmak biraz canını 

sıkmışb. Bununla beraber arka• 
daşlarına belli etmemek için 
renk vermedi. Çayım içerken 
ara sıra Richar'm genlı alnına, 
iri ve siyah gözlerini, temiz olduğu 
halde asli ıahsı ile tezat teıkil 
eden eski elb:sesinl inceden inceye 
tetkik ediyordu. Bir arahk Richar 
başını gazeteden kaldırdı. Mar· 
cella • yı gördü. Kızardı. Bir re ve· 
rans yaparak yanına gitti ve bir 
şey arzu edip etmediğini sordu. 
Genç kız asabiyetle: 

- " Hayır,, dedi. 
Delikanlı bir reverana daha 

yaparak mahcubiyetten donmuı 
bir halde yerine döndü. Ertesi 
gUn banker hizmetçiyi çağırarak 
sordu: 

- Oğlum paranı niçin öyle 
lUks yerlerde israf ediyorsun? 
daha mütevazı bir yere gidemez 
misin? Evladım bir az mukteait oll .. 

Genç kızın kalbine bir ıllpbe 
girmişti. Bir gün Rlıaran dııarda 
bazı işlerle uğraşhğını bildiği 
bir sırada odaaına girerek çek· 
melerl karııtırmaya baıladı. Bazı 
lugat kitapları buldu. Bunların 

araaında bir de lngilizce lôgat 
vardı. Sayfalarını çevirirken yere 
bir kağıt dllftll. Açıp okudu: 

°Klmse aeni sevmedikten ıon· 
ra, asil bir ruha, yüksek bir 
fikre pek nazik bir hisse malik 
olmuşsun neye yarar? Bütün iti
bar, in1&nların şahsiyetlerini ve 
mevkllerllerinl sabteleıtirlren ıu 
elbiseye ••• 

Şahat arzulannı tatmin için 
çalııan berkeı, aldandıklarını bil· 

meden, pek zeYkli gözüken fakat 
tamamile boş olan hayallere ka· 
pılmaktan çekinmiyor. Zengin bir 
kız, hizmetçisinin kendisini aev• 
diiini kat'iyen kabul edemez. 
Evet anlıyorum: 

lçtimal vaziyet seviliyor. Fakat 
bu vaziyet diğişebilir: 

O halde sevilenlere karıı du· 
yulan samimi hislerde mi değlıl· 
:yor? Demek insanı sevdiren ken· 
disl değil görUnUıtı imif... Ne 
yazık .•. ,, 

Sıcak bir dalga MarcelJanın 
beynini okşuyordu! Bir hlzmetçl· 
de gürdUğfi bu orijinal düıllnce
ler onu hayret içinde bırakmıştı. 

- Tahsili yüksek olabilir. Fa· 
kat fakir, fakir, diyordu. Bundan 
ıonra böyle bir hlzmetciye nasıl 

emredeceğini dUtUnUyor •• canı 
sıkllıyordu. Blrglln odaıma çekil· 
mfş gergef iılerken aklına bir 
şeytanlık geldi! iğneyi eline bah• 
rarak hafifçe bağırdı. Çığlıgı iti• 
ten Richar telAıla içeri girdi fakat 
Marcellanın gUldUğUnU görünce 
bUyülenmlı gibi durdu. Genç kız 
delikanlının yUzllne dikkatli bak· 
tığı zaman gUzlerioin muhabbet 
ateıi ile parıldadığını farketti. 

- Artık yol vermeli ba9ka 
tOrlU olamaz! Diye dUşündU. Bir
kaç gün sonra banker bir baha· 
ne bularak Richara Bonservl· 
sini verdi. Hiç klmıe o anda 
delikanlının duyduğu derin teea
ıOrll f arkedemedi. 

• Aradan birkaç ay geçmişti. 
Bir Pazar aunn Banker kızı ile 
beraber civardaki plajlardan bl· 
rine gltmiılerdl. Hava zlyadeıile 
sıcaktL . Yolda karıılaıtıkları Y• 

kendileri gibi ııcaktan ıtklyet 
eden bir abpap, biraz lıtJrahat 
etmek ve ayni zamanda serinle· 
mek lçlo onlan Kont Rlghi'lerin 
vlllAaına davet etti. 

- Bu kont Righl kimdir? 
- iki aene evvel ölen Kont 

Achil'ln oğlu. En aıağı on heı 
milyonluk bir adam. 

Davet kabul edildi. Eaasen 
böyle kibar kimselerle tanıımak 

baba ile kızın baş laca hulyaları 
idi. Vllllya geldikleri ıaman ihtf.· 
yarca bir hizmetçi ziyaretçileri 
salona aldı ve kontun, bir iş için 
bir saat kadar evvel. dııarı 
çıktığını, fakat timdi nerede ise 
geleceğini söyledi. O sırada 
işitileo bir otomobil kornaaı baba 
ile kızı bahçeye bakan pencerenin 
önUne kadar sllrllkledi. Pırıl parıl 
parlayan lUks bir otomobilden 
uzun boylu, tık bir delikanlı indi. 
Biraz sonra ayni delikanlı, aalonun 
kapııında belirdi ve misafirlerini 
hlirnıetle aelimladı ı 

- Hoş geldjnfz efendim. 
Bankerin ağzı açık kaldı. 

Cevap verecek aöz bulamadı. 
Kızının kulağına eğilerek fısıldadı: 

- Bizim hizmetçi Richard'a 
ne kadar benziyor, değil ml 
Marcella? 

Fakat kontun 1eıl, hareketleri, 
gözleri Marcellaya ortada bir ben· 
zeyiı olmadığını anlatmışb. Beı 

on dakika kadar ıClren muhave
releri esnasında banker, konta 
zevkinin inceliğinden, ıehrin en 
güzel mevkiindekl vlllaıının güzel· 
liğinden, ve içeriıinin şahaııeliğin· 
den bahsediyordu. Bu arada 
kontu iadei ziyaret için evlerine 
davet etmeyi unutmadı. Villadan 

( Devamı 11 inci 7llzde ) 



11 Sayfa 

Harici 

Deniz Silahları 
Japonya, Fransa Ve Ital
yadan Beraberlik istedi 

Londra, 27 (A.A.) - M. Mat· 
ndelra, Sir Simondan an1 olarak 
bir mlllikat latemiıtir. MülAkat 
bugOn öğleden sonra Avam ka· 
marasmda yapılacaktır. 

Tokyo, 27 (A.A.) M. Hirota, ltal-
1an sefiri ile Fransız maalahatgU
zarlarım Dışı bakanlığına çağıra-

rak Japon teklifleridn Vaşington 
muahedesinin kaldınlmaaını icap 
ettirdiğini aöylemit, Fransa ile 
ltalyayı fesih ifinde Japonya ile 
birleşmeğe davet etmiştir. 

Londra, 27 ( A.A.) - Japon 
murahhasları, deniz konuşmalan 
için ıunları söylemişlerdir: 

" - Hiçbir feY kaybolmamış· 
tır. Genel uzlaşma yapılmaaı çare&I 
daima vardır," 

Fakat Japon heyeti .murahha
ıası ile yakınlığı olan mahafiJ, pek 
az umutlu görünmektedir. 

Haberler 

M. Cemiyetinde 
Gelecek T oplanlıda M. 

Litvinof Başkanlık Edecek 
Cen~vre, 27 ( A. A. ) - Çe

koslovak Hariciye Nann M. Be-

ne•, Marailya faciaaının görUıft· 
Jeceği toplantıda milletler cemiye-

tine baıkanlık yapmayacağını· bil• 
dirmlıtlr. Bu celseye Sovy•t Ruı• 
ya Hariciye komiseri M. Lltvinof 

baıkanlık yapacaktır. 

Almangaya 
Boykotaj 

Londra, 27 ( A.A.) - Al·· 
man mallarına boykotaj konfe· 
ranıı, elli kadar devletin mUmeı· 

silleri hazır olduğu halde toplan· 
mıştır. Konferans iki komite 
halinde ve gizli olarak çalışarak 

boykotajı genişletmeye uğra§a• 

caktir. 

ELBİSENİN KIYMETİ 
( Battarafı 10 uncu yüzde ) 

aynldıkları zaman banker kızma 
hali kontun eski hizmeçilerine 
tamamile benzediğini ıöylüyordu. 

- Nısıl? Onun olduğunu an• 
lamadın mı? 

O kim? 
Evet o, hizmetçlmtz. 
Ne söylüyor&un MarceJla? 

Böyle zengin bir adam hizmeti· 
mize girerek lakarpinlerimizl 
temizleıinl.. Çok şey ••• 

- Evet baba. Bu, bence bu· 
gftn tamamile haJJedilmiı olan 
bir muamma! 

Aralannda geçen kısa bir 
mllnanaşadan sonra genç kız 

fikrini babasına kabul ettirdi. 
Kontun iadcl ziyaret için geldiği 
gUn bütün ,.ile efradı onun 
etrafını alarak iltifatlar yağdır

mıya baıladılar. Bir aralı~ banker 
ıözUnU evvelce tasarladığı bir 
mevıua intikal ettirerek: 

Dedi ki: 
- Aziz kont; ne tuhaf oyun• 

lar oynadınız? Canım... Söyliye· 
bilirdiniz... Anlıyorum... AnJıyo
nım ••. Kızımı seviyordunuz ve bana 
aöylemiye cesaret edemiyordunuz. 

Kont sakin bir tavurla içini 

Behemehal bir 
bileti 

Geçen Y ıJbaııoda 
Piyango talilisi 
kazand.ğı parayı 

evine böyle götür
mUttll. 

Bu tam (50.000) 
liralık bir Hrvet• 

ti. .• 

çekerek ve alçak bir· sesle ceYap 
verdi: 

- Evet, ilk görüşte o kadar 
sevmiştim ki, hizmetçimln yanın· 
da günlerce kalarak, bir oda 
hizmetçisinin yapma.ıı ve bilmesi 
lazım olan bütün iılerl öğrenmiş· 
tim. Biraz sustu sonra gözlerini 
me~hul bir noktaya dikti ve tek· 
rar içini çakerek söze başlıyaca• 

ğı sırada, gözleri salona giren 
MarcelJanın iri Ye siyah gözlerilo 
karşılaştı. 

Nazarları bir an sabit kaldı. 
Eu bakışma Kontun üzerinde o 
kadar Ani bir tesir yaptı ki, zaafı
nı yenemiyerek Marcellanın hu
zurunda timdiye kadar gizlediği 
bütün sırlarım utanarak ve kıza
rarak babasına itiraf etti. 

• 
Birkaç gtın sonra Bankerin ko-

nağının önünc:ıeo geçenler gayri 
ihtiyri karşıki kaldırımda biraz 
duraklıyorlar ve lronaktan cadde
ye akseden Cazın çılgın ahengine 
kendilerini kaptırmamak için he
men uzaklqıyorlardı. Bu, bir dil· 
ğündil ve sahte hizmetçi hikAyesi, 
tatlı bir aşk maceraaile tamam• 
lanmıt oluyordu. 

Yılbaşı 
alınız. 

Piyango 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

• 

BugUnkU Bilmece 
Boş dört kötelerl aıağıda ya

zılı manalara gelen öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede bern vakit geçirmiı. Hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren• 
miı olursunuz ! 

12345678 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Soldan 1a4a: 
1 - Bey • kesif 
2 - Taharri etmek 
3 - Sene • arkanın ı:ıddı 
4 - C ereyan •den • cih:'l 
S - Şey 
6 - Beypz 
7 - Müddet 
8 - İhtirak etmek 
Yukarıdan aşağı ı 
1 - Hanırn - dakik 
2 - Zay f • Dİflne 
S - Kizip - kamer 
4 - Rutubet 
5 - Dem • f Pref '\ 
6 - Yayla atılan teJ • Yalde \ 
7 - Merkez 
8 - İ.ive 

Soy Adı için 
TUrk dili araşbrma kurumu• 

nun 11soy adları,. hakkıoda bul
duğu "a,, harfindeki iılmlorin 
ikinci listesinin devamı : 
.ı.,. 

apba11 
a 'cu 
alofteldn 
algu 
almak 
alına han 
alıncak 

a\ka 
a'ka evli 

.u., 
altın anrl<•
a:tınay•ka-

altın aıba•ka• 
altmıt kara 
altu 
altuboga 
aitum-ka• 
a'tun bal 
a:tu blıı-ka
altunhan 

u'tun kara argun •ıl'a 
altuntat argun han 
allunterlm arguntah 
alyu anl:ıaaun 
amagur arıh bo~a 

apa tarkaa 
apuhanı 
aral oja 
arata mile 
arda 
arga·ka• 
acgana·ka• 
argıa 

argın doiaa 
argıt 

arııum 

alin 
alpagu 
alp arifua 
ara.aa 

KUçUk Ad Mukablllorl 
ADİT; Tapınç, tapaak. 

ADALET; Tendik, teol;k, yargı, yulu§'. 
ADİL; Edgll, izgO, lzgl, Ulz, kenl. 
AFET;Kırgın, kırleğan, ulun yıkım. 
AFiF; Arı~. ark, aili, ellik. 
AFIT AP: GGn, gGnet, knn, kuyaı. 
AGAH: Aklran, ayık, •ak, uyanık. 
AHSEN; Gökçek, lzgnrak. 

AHU; Arkar, ceylan, elik, geyik, 
kuralay, maral. 

AKİL; Bökll, çeçen, çlçeo çelen, 
eke, kıyg , köğllltil, onat, oakan 
öA"• öklü, ökHilmüı, u•lu, var ılı, 1ak: 
bilge, bGtü, izgO, ukuılu, ua urak. 

ALI; Batuk, bedük, edi~ idiz, etiz, 
füGk, tong, tür, Uea, uğan, Qlgen, 
GmUk, üst, yöney, yüce, yükaek. 

ALIM: bilge, bilgiç, bilg· ,, bilir, 
bilik i b·lsrili, çavlı, f vl·, çe ebi, dıı
nıımıı11, kam, okuk ,u, öyıü, tanırgan. 

AMiL; kı dr. cı, t ılağ', tıltay. 
ANBER: Abur, aaınuk, yıbar 

yiber. . 
ANDELIP; BiUbDI, •ayraç, avyru· 

waç, 8 yraYÇ'• 
.\kİF; bilen, bl' ge'ik, •nk, tayfı. 
ARZU: Arm n, di'cI., erenı, er

mef, istek, ltın tı könül, kö .. k, kun 
kGn, kUnsrerO, mank, ölt•üm, t 'eti 
tlleyi, tilek, um u, umu, yelen. 

AŞIK; lilgın, ırmak, imr , fnırak 
kl>lençilf, oyn f, ı verçe, •öyrüçen: 
tutkun, ilyük, ilyllklü, vurgun, yan21n 
yawk, yavuncu. 

ATA; acıg, blritlk, bu tuğ, culduk, 
homçe, aağat, aağa, ıunuk, auyurgal 
tartık, Yerişik, vergi. ' 

ATİYYE; bak, at&. 
ATIFET: Kejik, aargut, 107urgal. 
AVN ( avniya): yardım. 
AZADE; boydak, erklJ, irkil. 
AZİZ: Amrat, onuk, ıevs-ill, ınlt 

tap kaç. 
.. Arkaaa 7aıaa,, --------Nota yaalarıada •kr 7u.ıb adlar kadıa 

aclıdar. 

ikimi teşrin ~8 

C ___ s_p_o_r ......... ___ I f ____ K_o_n_~_e_rı_o_r __ _.I 
Atletlere Blrinclllk Madal

yalarının Dağılması 
Tilrk Atletizm Federa&iyonu, 934 

atlatizm birincilerile, Balkan temaa•· 
rında ve d t mUaabakalnrda birinci, 
ikinci, ilçüncO, ol n'ara madalya ve 
diplomalarını yarın saat bette Beyoğlu 
C. H. F. salonunda da~tacakbr. Dip
loma Ye madalya alacak ıporculara· 

mız tunlardır: 
Balkan ve dıı mOsabakalar galiple

ri: Galat"rray: Bay Enis, B. EnYer 
Aziz, B. Haydrr Sabri, B. Mehmet A1i, 
B. Muzaffer, B. Ömer Buim, B. Semih 

Şehir Tiyatrosunda 
Bir Konser 

Birinci K&nunun 4 nen Salı gün6 
akıamı Şehir Tiyatrosunda { e•kl 
Franaız tiyatroıu) Şerif Muhiddin 
tarafından bir konaer veri ecektir. 
Piyanoda keodiaioe Profeaör Karl 
Maili refakat edecektir. Mozart, Bel
hofen• in eıerleri programın eau 
un•urlaradır. 

[ Bu kon1er, dünkü nüshamızda 
dün akşam için yazılmı~tır. Tdahih 
f'diyoruz. ] 

Fenerbahçe: B Y Hilmi, B. Sedat ( Toplantı, Davetler ) 
luet, B. Suat, B. Şirin ---~=-----:-.....-...;...;..;;;..;;..; __ _, 

Betiktnt: Bay Fuat, B. Mehmet Amaayahlar Bir Toplantı 
Deniz Li•eai: Bay Tnfik Yapıyorlar 
latanbulıpor: Bay Veyai 
Su •porculan: Bay Ziya 
Ankarc: Bay Hakkı (Gençler Birliği) 
Balıkes"r: Bay Raif (İdman GilcO) 
934 Türkiye birinci, ilıind n 

OçüncOleri; Anlcara: Bay Emin, Bay 
S lihatlin, B. Semih Lutfi, B. Şnki, 
(Gençler Birliğ") B. GaJip, Kbım B., 
Mecit B., (Ankara Gncn) 

Balıkesirı Bay Ahmet (idman GOcO) 
B. N"yr.ı:l (idman Birliti) 

Duraıı: Bay Ahmet (Sebat) B. Hak
kı, B. İbrahim, B. Muatafa, ( SaD'at
kirlar) 

lstanbulı Bay Fethi, B. Karakaf, 
B. Naili,B. Sedat, 8. Selim, (Galata
saray) 

Fenerbahçeı Bay Cıhat, B. Fllruıı:an, 
B. ManoJ, B. Muf ah ham, B. Pulyoı, 
B. Ruhi 

Harbiye: Bay İbrahim 
Beşiktaşı Bay Melih, B. Remd 
lzmir: Day Hlkmat, B. Niyazi, B. 

Tal4t (Altay) 
Bay Hüaeyin, B. Sebahattl.ıı (Al· 

tınordu) 

Bay İbrahim (K.S.K.) 
Federasyon madalya ve diploma 

alacak aporcuJarın ayni aaatte hutr 
bulunmalarını rica etmektedir. 

Bu Haftaki Llk Maçları 
lıtanbul Futbol Heyeti RiyaH• 

tindeD ı 
Taksim Stadında 

Fenerbahçe • Galatasaray Genç T., 
Fenerbabçe • Galataaaray B. T. ı 
Topkapı - Altınordu L ncl T., Fener
bahçe - Galatauray 1. nol T. 14,30 
hakem Bay Ahm•t Adem. 

Beşiktaş (Şeref) Stadında 
Betiktat - lıtanbulapor Genç T. , 

B~tiktaı • latanbulapor L oci T. , 
Eynp • Beylerbeyi 1. ncl T. , Betik· 
tat - latanbulıpor B. T. 14,30 hakem 
Bay Kadri. 

Fenerbahçe Stadında 
Beykoz - Vefa 8. T. , Anadolu • 

Htli.I L oci T. , B•ykoı - Vefa L nci 
T. 14,30 hakem Bay Cafer. 

Bazı Galatasaraylılar ve Atef• 
GUne,ıe Olan MUnasebet 
Gazetemize gönderilmlttirı 
u Atet-Günet kulObQ il• birletme 

meaelealni tetkik etmek ilz.ere Gala• 
tuaray Spor kuUlbQ idare heyeti 
baıı e1ki G alatuarayhlsrla beraber 
bir toplantı yapmıı Ye birletme tek
lifi hakkında tU tekilde cevap .eril· 
meıinl tenıtp etcnitlir. 

80 aeneden beri Tnrk muhitinde 
ye yabancı ellerde ıporcululc ruhunu 
yaıatmıt olan Galatasaray ıpor ku· 
lnbü, en kOçOk ferdini bile büyilk 
kuYYet bilir. Bu camiadan ayrılan 

k ymetll arkP.dıttlarını aralarında 

görmeyi en l:llyGk baht:yarJık adde
der. Hepim;z ıil ölünceye kadar 
b ğh lıu'.un<luğu '' Galatu rayhhk ,, 
iıml batta u mak {lzere milnakatayı 

muc"p ol n dahiJi n ı ımname ve 
aairc mH il anca"' Lir rada yap la
cak o:ısn k · r .. c,çe konuırnalar ile 
düz.eleb;fir. 

Aıl Galatu·r~ylı ola" Atct·Gü-
•' t .i kardeş erim z."n Gal tnı1uay 
renk e 1 alt na 2"• ıne t:rini v • ondan 
aonra birlikte müıküllerimi'ıi halle 
çal:tm~ arı icap eder. ,, 

C Radyo 

lstnnbut radyo u btl nk ,um ımat 

21 den itibaren Sumer siueuınaından 
naklen meşhur tenör Jozef Şmit tara
fından söylenen " lıkbahar f&tkı11 ,,nı 
vermiye başhyncak, daha evvel de fıl· 
mio mevzuu anlatılac ktır. ---·----- .. -. . ......... ·-~·~·-_.....,._ 

Dr. KEMAL NURi ... 
Cilt Ye Zührevi hastalıklar müteha:-ıııısı 

Beyo§lu: Rumell han 16 
Tel: 40153 

Amaayala arkadat'ara: 80- 11 .. 934 
Cuma gilnG Hat 9,5 ta 1. Halkni 
aalonunda aamimt bir top1antı yapa· 
caı}ı:ı, tetrifiolzi rica ederiz. 

Fırka Ocak Kongresi 
C. H. F. Beyazıt nahiyesi Baş· 
kanhGından: Nahıyemize bağlı Sü
JeymanıJ e ocağıuın 9 J5 J ılı koııgresi bu 
ayın 30 uncu Cuma günü saat 10 da 
ocak merkezinde yapılacaktır. 

Ocağa ya:ı:ılı fırkadaşların yezılıın 
gün ve saatte kongreye gelmeleri rio& 
olunur. 

l Tebliğler J ___ ..._ ___ , 
Halkevl Koro KUme&I 
HalkevJnden: Evimiz Koro kü

mesine kayıtlarını yoptıranlarıa yokla· 
maları 2 Birjnciknoun 9J4 Pazar günü 
ıaat (17) de Gağaloğlu merkez Balo
numuzda yopılacsğından yazılanların o 
gün ve o eaatte ha.zır bulunmaları rica 
olunur. 

Boa Posta 

fatanbul BORSASI 
27 • 11·1934 

ÇEKLER 
kurut 

Ledra 629,50 
N .. • 1erlıı 017914 
Parla 12,0) 
111.I•• l,3U7 
Brllual ~4D~ 

AU.a '3.78S 
c •• .,.,. 1,45 
S.fya 6S, 783 
Aaıtır4aa t,115 

Praır 
vı,.,. 

M•drlt 
Berlla 
Va fOYa 
Patto 
Sllkret 
Belıırat 

lı'louoYa 

kııruı 

l!\C>l4 
•.~o 
ıı,8\90 
ı.9760 

'.20 
4,181) 

79,24~ 
BS,()(3 

1091,7S 

ESHAM ve TAHVlLA T 
Lira 

it laak.(Nama) 10,
• cH••ll•l 11,ıo 
• (MUua • ı ıoo,-

1 
Oı•a lı baak. 2~50 
ı.ıı.ıı. • ıı.

f lı keU Ha1rl1a ıs,~u 
Ha Ut 0,17 
AHtıloJu MBf,V. 27,SS 

• " P. 26,90 
Aaaie'11MIOOV.0,6S 
farlı D. '1, 00,
la. Tra•HJ 11,'50 
0ekl41ar u JJ,-
TerkH oa 00 
u .... ,... 11.-
Tolof.. 10 

Lira 
Bomontl l"l,50 
1931 lı ' llcrıın 07,-
lıtı r.ıın D ıblll 191.25 
Dllyuilu Ma. 00,..,. 
Baj" . at tart p J 4"i, 15 

.. • lJ 45,Jl 
Reji 2,lO 
TramYBJ CO-
R•hhm 17,50 
OakUdar 111 105,SJ 
Tır ,oı COIJO 
MııırKr.Fo.1885 125,-

• • • ıtJJ ın,oo 
• • • hlH 94,0G 

E ektıl• -,-

MESKUK.A. T (*] 
Kuru, 1 

Ti•" ıltıaı ~ (Hamit) 
la.. • 1034 (Rııat) 
Jr. • 834 (Vahll) 

Kuru, 
4S2l 
~ISO 
4551) 

ku • J O laca betlblr'llc atın 

aı.ea&41,e 41,UO 
Ba:akuot l0•.11. i :.t40 (COmhurlya) 
~al • lle;lltlrl...ı 11.ıı 1 (Hamt> araab 
-------ı (R t•O • 
\l..iab.••ı•'J .(6Sı.I \Vahit) • 

(A:ıı.••J f6UO (•J BorH ha lal 

Soa Posta 
iLAN FiA TLARI 

I - GaHtenln esas gazı~il<' 

6ir aülunun iki "''"' bir 
( «mlim) ıogılır. 

2- Sayjaaın• 16re bir .anti• 
min ilan /ialı ıunlardır: 

C6lJ 

~l " 
~9SJ 
51SJ 

sayfa sayfa sayfa sayfa Dıi;er Son 

1 2 5 ~. s y~rler sayfa 
- --

400 250 200 100 60 ao 
Krş. Krş. Krt. Kış. Krş. l{rş. 

3 - •Bir ,an timde tHUllli 
·(8) lcellm• oudır. 

4- ine• .,. lcalın 11azalar 
hıtocaklon ger• fÖt'e 
.. ,.11,,.1. ıı,aı;;,. 



Bir llraş bıçağı ile yoz defa tıraş , 
olduğuna andedenler çoktur. 

HAS 
I~-~ .. <l<>· Tıraş Bıçağı 

(J Şimdiye kadar icat olu-
1111==- nan bütün tirat bıçakları 

ViTAMir' 
KALORi 
GIDA 

KUVVET 

KUDRET 

KAN 
HAYAT 
SIHHAT 

SAN 1 
Çavdar 
Nişasta 

Arpa 
Yulaf 
Pirinç 
Patates 
irmik 
TUrlU 

özU 
ÖZÜ 

özU 
özU 
özU 
özU 
özU 
özU 

Mercimek özU 
Beyaz Mısır nzo 

1 

araııoda en mükemmel Te 
en fevkalAde olduğu ta• 
hakkuk etmiıtir. Piyasada 
mevcut tıraı bıçaklarını 
ıaıırtmıttır. Hasan Tırat 
bıçağının 1·2-3-4 numaralı 
gayet keakin ye haasaa 
taraflan Yardır ki her bir 
tarafile llakal on defa 
tırat olmak kabildir. Bu 
beaapla bet kuruıluk bir 

. adet Hasan tıraş bıçağı 
~,,_~ ·!'t:·· ~ ile kırk defa ve ıılak 

Çocuklarınıza yediriniz. lıtediklerlni •• HTdiklerini bıkbrmıyarak değif tlre detiıtire yediriniz. 

'111ill!IB•li~ttt!llfı· !:·ı~·-:r~~~~I-~ bardak ile bilendikte ynz • ~~· ·· ~sı; .w ~~ defa tıraı yapılmak mllm· 
ldlııdOr ki danyanın hiçbir 

bıçafında bu meziyet yoktur. Haaaıı bıçaiı iatediğiaiı: halde baıka marka 
verirlerıe aldanmayınız. Taklitlerinden ıakınınıı. Flah 1 adedi 5 kuruıtur. 
10 adedi 45 kuruıtur. Haaan ecza depoıu: lıtanbul • Beyoğlu. 

Vitamini Ye kaloriıi çok olan bu mllkemmel 6zlD unlarla yavrularınız neıeli, ııbhatlı, tombul, 

kanlı canla olurlar. Çabuk bUyUrler, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri kunetlenlr, lıhal olmazlar. 

HASAN ÖZLÜ UNLARILE YAPILAN MAHALLESi -.e ÇORBALARIN -.e tatlılann Ye 

.pllrelerin Ye yemeklerin lezzetine payan olmu. Hasan Ecza depoıu. Taklitlerinden nkın1D11. 

Haaan markaaına dıkkat. 

Kur' anı Kerimin Tercüme ve Tefsiri 
Fazılı Muhterem Ömer Rıza Bey tarafından tercüme ve tefsir edilen 

bu muazzam eserin basımı bitmi4tir. 1000 büyük sayıfa teşkil eden bu eser, 
açık ve hür bir lisanla Kur'anın ilk tercüme ve tefsiridir. 

Metin kısmı ~rap harflerile ilave edilmiştir. 

Bez ciltlisi 4 Meıin cilt:isi 5 liradır. Taşradan posta paraıı alınmaz. 

1935 
En doğru takvim. Bir çok malumat. 10 kuruştur. 

_ _.. Satış yeri : Muallim Ahmet Halit Kitaphanesidir. 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

MUddeU icar 
1 - Galata, Kemankeş, Helvacı ıokak 4 No.lı dilkkln 936 Mayıı niha· 

yetine kadar. 
2 - Beyazıtta kaııkçılar kapııında 9 No.lı dUkkln 936 ,, " 
3 - Kumkapı, Knrkçtıbaıı Snleyman ağa iakele cıd· 936 ,, ,. 

deıin de maa baraka ana. 
4 - Kadlrağa. boıtanı A.ll cami yanında 29 No.lı oda 935 ,, ,, 

Yukarıda . yazılı mahaller hlzalarandakl mtıddetled• kiraya 
verilmek lizere artbrmaya konmuıtur. Tutmak lıtiyenler 8/12/934 
Cumartesi günO aaat on bete kadar Evkaf mUdUriyetinde Vakıf 
Akarlar kalemine gelmeleri. "8106,, 

" OABCOVICH vı ŞUrekA11 
Tela 44708 • 7 • 41220 

ATI'uPa ve Şark limanlan araııoda 
muntaaam poıı ta. 

A.nnrı, Rotterdam, Hamburı •e 
Iakandinavya lııuanları ioin yakında 

hareket adecek npurlan n dünyanın 
batlıoa limanlarında tranıbor demen 

Yakaoıla gelecek npurlar 
Augu•t Leonhard vapuru i6 
Tttrinisaniye doğru. 
Norburg np. 30 K. evvele doğru 
Yakında hareke• edecek npurlar 
August Leonhard npur11 5 
K. evvtıle doğru. 
Norburg npuru 10 K. 1aniye 
doğru. 

Fhla W.llll loln Galaı., Frenkyan J 
han umumi acentelitloe mUraoaat 
Tel. '4707 8 - 41120 

'-------· (4211) 

Kimyager 
HÜSAMEDDiN 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 
Bilfımum tahlilat. Eminönü Eınllk ve 
Eytam bankası karşısında İzzet B.hanı 

lstanbul asllye mahkemeleri 
birinci yenileme bUrosund•nı 

4 Kanunuevnl 1933 tarihinden evvel 
ikame olunup Ietanbal aıliye birinci 
ticaret mahkemtainde derdeıti rüyet 
•e Beao ve Monceri tlrketi ile Hacı 
pa,a zade Abbaı efendi arasında mil
tekevvin da:n doıyaıınuı yenilenmesi 
için nrilen beyanname n gönderilen 
davefyenin Hacı pa,a zade Abbu 
efendinin ikametgahının meçhul oldu· 
ğu beyaoile müba,iri tarafından bili. 
tebliğ iade edilmiş •e yirmi riln mlid· 
detle illnen tebligat lfa11na ve 
14-1-1935 tarihine müeadif pazartesi 
gUntl ıaat U te yenileme muamelHine 
baılanmaınna karar vtrilmit olduğun• 
dan mezkur günde yeni poıtahanede 
klin birinci yenileme büroıuna gelme
diği takdirde 2367 No. lu kanun ahka
mına tevfikan yenilemenin gıyabında 
yapılaoığı ilan olunur. (5220) 

Doktor 

HORHORUNi 
Eminönü Valıde kırı:rnthanHi yauı ud•. 

'1ıa Tel ı 24131 • (4520) 

1 
1 

Aman 

Na sırım 

Ne kadar 

lst1rap 

Siıi ı :d .r-p ı aın kıvraı. d ran bu müzi9 
naıırl ım cüz 'ı bir maaratla ıök.lip at• 
mak çareıi vıtrdır. Akşamları derununa 
kafi miktnrda RADİ O SALTB tozu. 
iliveaile ııcak ayak banyosunu yapınız 
Bu pek faydalı ve müe~sir toz, ayak
larınızı kuvvetlendirmekle beraber na
ıırlarıuızı o dertce yumu,atır ki tırnağı
nııın acile kaldırıp atabilirainiı. En mu
annit ve en derin nuırlar bile bir kllç 
RhDIU - S AL'l'S banyoıuna mukave
met ederuiyerek yumufl\yıp çıkar. Her 

· eczaueıle bulunur. 

Ha. stalıklara karıı
0/o90mu~!iye~ 

kazanmışbr; çunku 
R A D Y O L 1 N diş macunile sabah akıam 

dişlerini ve ağzını temizliyor 
BurOne kadar malam 

olan l Cltiln mikroplar atızda 
•e ditlerde mOkemmelen 
yaıarlar. Sabah, akıam 
RA D Y OLIN kullanarak 
aj'zınızı temizlemezaeniz ye• 
melde beraber bu mikraplan 
da yutarsınız. Veremlilerin 
hemen klmUen dit n atıı 
bıfzıaaıbhaaını ihmal edea 
kimseler arasında buluDduk• 
ları rörOlmUıtOr. MiltehaH••· 
lar " a~ıı •• ditltrinl temla 
tutanlar haatahldara karp 
lup eden Ylkaye tedbirleri• 

nia yOıde dok11aını almıt

lardır ,, diyorlar. 

·RAD OL i N ·K llanın12 

1 ~-----1-•t_•_n_b_u_ı __ e_e_ıe_d __ IY_•_•_ı __ l~ıı_n_ı_a_ra _____ I 
Kumaıı Belediyeden verilmek tbere köprll mubafızlan için 

yapbrılacak 26 takım elblae ve ıerpuı pazarhkla cllktirilecektir. 

lıtelrlller ıeraltl anlamak tlzere her flln Le-.azım mOdilrlUjllne, Pa

zarlık için de 29 buçuk llrahk teminat makbuı veya mektubu Ue 
29/11/934 Perıembe stlnll ıaat IS de Daimi Eaclmene mira• 

caatlan. (8008) 

- ·· 

,.-------------~ ı Denizyol ları IVAPURCULUK 
1 f L 1 T M B S l TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

AHat•lerl ı Kara \c lS1 KlSprl\atı J t b 1 A t } .)t. 
Tel. '2Hl - Slrkeel MOlaGrdar:nde 8 an U cen a l~I 

Haa Tel. 127 40 Umu Han, T elefonı SIS19211 ........ ~ 

Mersin Yolu K b. y J 
ÇANAKKALE vapura 29 ara ıga 0 U 

ikinci teırin PERŞEMBE günü CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
saat 11 de Payaaa kadar. 118080,, ,.Onlerl aaat 20 de Tophane rıbh-

Ayvahk Yolu •ından bir npur kalkar. Gldlt .. 
dlSnOıte mutat laktlelere ufrar. 

ANTALYA Yapuru 28 İkinci 
teırin ÇARŞAMBA gllnU ak
ıamı 11at 19 da Ayvahğa ka· 
dar. "8081,, 

Karadeniz· Yolu 
CUMHURiYET vapuru 29 

ikinci T eırin PERŞEMBE gll· 
nll 18ıt 20 de Hopa'ya ka· 
dar. "8 I03,, , ______________ _, 

····························································•· 
&on Poeta Matbaaeı 

Sahibi: All Eı<reıa 

Netrlyat MOdilrOı Tahir 

IZMİT YOLU 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıamba, 

,.aaterl bir •apur aaat G da, Top
laaae rıhtımından kalkar. 

Gaip Aranıyor 
lııtiklal harbi nihayetinde Kayıerinin 

Talaı nahiyeein~e Klzım Karabekir 
Pata tarafından açılan öklüı mektebine 
devam eden Kayserinin Hacıvefü ma
h&lltainden İsmail oğlu Muıtafa efen• 
dinin latanbulda Ayaepaşada Iıtanbul• 
palaa apartımanı kapıcııı HevlO.t efendi 
nezdinde Fatma hanıma müracaaü ilan 
olunur. (5189) 

LİH eczanesi 
(4748) ECAT1 ASIPJROL NECATİ. girip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. s.~;~k:;.da 


