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Hergün 

Küçük Adamlar 

Köy Hocası 

Küçük adamlar 
lsvlçrede bir Türk gencJ im· 

tlhanda muvaffak olmuş. Gaze
telerimiz bu genci, sanki fen •• 
ilim aahasında büyük bir iıim 
yapmıı bir a.im gibi, medhederek 
•Utuıılarına geçirirler. Sanki Av· 
rupa Üniversitelerinden birini bi· 
tlrmek bir Türkün başaramıyaca• 
cağı bir iştir ve içimizden birinin 
bu muvaffakıyeti mliıteana bir 
hAdisedir. 

Bir Türk genci gramofon ma• 
kinesine, plakları . oto?1atik bir 
tarzda d•ğiıtiren bır cıhaz ket· 
fetmiş. Sanki gr~mofonu ~cadet• 
mit gibi bu gencı büyük bır muh· 
teri olarak alkıılarız. 

Bu küçük ve tabii hidl .. ler 
karşısında sevinç ve gurur. du>:a 
bilmemiz kendimize, kendı kabı· 
ltyetimiz~ karşı beılediğimiz iti· 
anadsııhğın eseridir. Hi.~ bir vakit 
bir Alman gazeteıl, Universlte
de doktora veren bir genchı 
muvaffakiyetinden bahsetmez: ~!ç 
bir lngillz vataodatlardan bırmın 
böyle bir 'kuçUk buluıu ile övün· 
moz. ÇUnkü onlar milletlerinin 
çok daha bUyUk, çok daha mu· 
azzam itler başaracaklarına ka· 
nldirler. 

Neden gençlerJmizi hakikaten 
buyuk itler yapmıya sevk vo teş· 
vik etmiyoruz?. ,,,. 

Köy hocası 
Gençler köylere yayılsınlar, 

mektepliler köylere kadar giderek 
köylüleri yetiıtirslnler, diyoruz. 

Sonra da köye giden gençlerle 
alakadar olmıyoruı. 

Köylü kadar, köy bocaaının 
da derdi var. Blr köy hocaıı 
biH bu derdini yazıyor. 

O köye gönOllU olarak ıftmit
Ora da ilk ennles tOkenmiyec•tlal 
Hndığı bir heyecanla çalıfmıya 
beşhyor. Bir aenedenberi orada 
çahııyor. Fakat çocuğu mektebe 
getiremiyor. Elinden gelen her· 
ıeyl, amma herıeyl yapıyor. Ço
ouklar bir tUrlU mektebe g•tlrl· 
)emiyor. Her tarafa baı vuru· 
yor. Liı.ım gelenlere yazıyor. Ne 
köylU, ne hükümet onun bu 
derdi ile meıgul olmıyor. 

Nihayet feryadı basıyor. 
Bu genç meyuı olmak iste• 

aıiyor. Fakat elinden tutan ol· 
madığı için kendisini ye'ae kap
tırmaktan korkuyor. 

Bu gencln derdi, maarlfln 
derdidir. Köye niçin . • maarm 
ıokamıyoruı:? Köylüyü nıçıo oku· 
tamıyoruz? Bu genç hocaların 
tecrUbeal bu bakımdan bizim için 
kıym•tlidir. 

Kültllr Bakanlığı bu gençlerle 
)'akından allkadar olup ~rogramına 
ona göre tanzim etmelıdir. 

Yunan Divanı
harp/erinde 
Kararlar 

1 
dı-

Atina 14 (Huıuıt) - Şdml t • ı eve 
)'e kadar m•vcut 0 8~1 llğ-
lllem urlarınaait t•ıe~kU ~r rulao 
•edilmittir, Dırama • d u 

l · uruıma• divanıharpte aai erın d 
1 1 i kuman an arına baılanı mıf, 81 b kt ta 
kamenosun kaçırmay•.P . ıra 1 

evrak gözden geçirilmııtır. J 

Resimli Makale a Çocuğumuzu Nereye Vereceğiz? il 
l•tlbanlara J•klap1onu:. Çocıafuaaus 

bu ·~· llkmektebl bltlri1or. Oıaa tim .. 
diden bir talaall yolu çizmek lbı•. Ge• 
lecek Hne oau hnıl mektebe •orocetlz? 

Bir Tilrk llH•l•o mi, )'okaa 
bir eoHbl mektebine mi ? 
Çocuk velllerlnl daha 9lmdl
don dGtllndDreıa bu •uale bla 

cevap yerellmı Tllrlı: molı:· 
teblıae. Ecnebl mektepletiıa 
bu memleketteki mukıdde· 
ratları teblikededlr, Er ıı•ç 

bu mektepler ka· • 
paamıya mıhkQm• 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Dış Bakanımızla B~ Laval Konuştular 
Uluslar Kurumu Konseyi Bugün T opJanıp 

Fransız Muhtırasınt Görüşecek 
C•newe, 14 - F ranaanın 

Uluslar kurumuna verdiği muh• 
taranın metni neıredllmiıtir, muh• 
tarada hOIAıa itibarile Almanyamn 
1934 bUtçeıinde askeri tahsisatı 
arttmlmasile baılayan ıilablanma 
hareketinin bird•nhire muahede
leri lhlll edecek bir ıekll aldajı 
ve bugllnkll a•kerl vaziyeti yazıl· 
makta ve bu iıle meşgul olmanın 
uluslar kurumunun vazifesi olduğu 
kaydedilmektedir. 

Muhtırada Almanyanın blltUn 
taabbUtlerine sadık olacağına dair 
bir beyanname lmzalamıı olduğu 
da hatırlatalark sl:iblanma 
ıuretil• Almanyanm Uluılararaaı 

ılliıazlanma mUzakerelerinln ne• len husuıat hakkında U!uslar 
tlceainl tealikeye dUtürdliğll arası kurumunun bir karar nr• 
zikredilmekte ve Almanyanın meal temenni olunmaktadır. 
difer hllkftmetlerln kendi mem· Cenevre, 15 ( Hu.us! ) - Dq 
leketlerlnde aldıkları tedbirleri Iıler bakanı Bay Tevfik RllttU Araı 
bahane edeceğine de işaret olu• 
narak .. bu devletlerin ılllhlan• yolda Fransız Dıı itleri Bakam 
maunı, Almanyanın ıi1Ahlanma11 Bay Lavale mUllki olmuıtur. iki 
mazur kılar ,, denilmektedir. diplomat aruındakl konuıma• 

Franıız muhtıra91nda g8ıterl· lar çok ıamlml olmuı, Bay 
-----·--................ - .. - .... - ....... _ Lava! Streza konferanıında 

Batbakan Ankaraya 
Döndü 

Bir mllddettenberl ıehrlmlıı:de 
iatlrahatte bulunan Baıbakan 
General lımet ln6n0 dl1o Anka· 
raya dönmOıtUr. 

alınan kararlar Gzerinde Bay 
Tevfik RUttll Araı' a izahat 
vermiı, bundan •onra da bugün 
toplanacak olan uluslararaaı kon· 
Hylnde konuıulacak Fransız 
muhtıra1ı etrafında fikir taatiıl 
yapılmııtır. 

Ya Sulh, Ya Harp 
~~~~~~~---~~~~~~~ 

Bay Makdonald; Sulh Kapısı 
Tarafımızdan Kapanmamalıdır 

Bizim 
Diyor 

Streza, 15 (A. A.) - Konfe
ranaın ıoo celseıinde Bay Mak• 
donald ıu beyanatta bulunmuştur: 

-BugUn ancak iki ihtimal kar· 
tıımdayız, ya •ulb olacaktır, ya• 
but da harp. Binaenaleyh ıulh 
kapısını açık bulundurmak m•c· 
burlyetindeyiı. Eğer bu kapı ka· 
panırsa kapanma hareketi blılm 

Ankara Kahvecileri 
T opJanıyorlar 

Ankara, l 2 - Belediyenin 1 
hazirandan itibaren kah•e ve 
gaıı:lnolarda oyunu menetmesi 
kahncilerl endiıeye dttıUrmUttUr. 
Kahv•clJer yarın (bugün) toplanıp 
bu yaziyeti ıörüşeceklerdir. 

tarafımızdan yapılmıı olmamalıdır. I hareketinden dolayı memnuoiy•tlnl 
Bay Flanden tunları söylemittir: izhar etmiıtlr. 
- BuııDnkU neticeye birlik Londra, 15 (Huıuır) - Alman· 

hareketi .ayetinde vardık. Fakat yanın Şark mlıakına lttlrake karar 
hayale kapılmamalıyız. lıtikbalde vermesi m•Ycut buhrana nihayet 
de mütkllllt çıkacaktır. verdlrmiı kanaatini uyandırmııtır. 

Bu mlltkUIAtm önllne g•çebiliriıı:, Vaziyetin bu lnklıafı karıı•mda 
ancak birliği muhafaza edebilir1ek. ihtimal Bay Laval, Moıkova, Var-

Sinyor Muıolinl de birlik tova, hattl Berline gidecektir. 

Yeni Bir Banka Kuruluyorl lıtanbul Emniyet Mü-
Ankara, 14 - Yalnız maden dürlüğü 

ltl•rile uğraımak üzere Eti adla lstanbul Emniyet MOdUril Ba 
bir banka teıkill dlltünUI· Fehminln bir vali muannliiin! 
m•ktedir. Bu banka teıkll edl· tayin ıdileceğt, Ankara Emniyet 
lince ılmdi Sümer Bankın uğrat· MOdllrU Bay Salibin lıtaobul Em· 
makta olduğu maden itleri bu nf yet MUdUrlUğUne getirlleceiJ 
bamkaya denedHecektir. ı~ylenmektedir. 

Sözün Kısası 
Dil 
Kolleksigonu 
Yapanlar 

.Ser11or Bedi -

Bizde birkaç yabancı dil bilen 
adam alim say.hr: 0 Çok malfı• 
malLdır, derler, Fransızca, lngiliz· 
ce, Almanca, ltalyanca, Arapça, 
Acemce bilir.,, 

Tanzimattanberi çocuklarmm 
kliltür aahibi olmasını iıllyen ki· 
bar aileler, onlara dil listüııe dil 
öğretirlerdi. Ben ne6iileri zama
nımıza kadar gelen öyle tanzim.at 
efendileri tanırım ki sekiz, on dil 
blHrler, fakat dilden başka bir 
ıey bilmediklerini bilmezler. 

BugUn de gençler araamda, bir 
vasıtadan başka bir şey oJmayan 
dili gaye telakki ederek bir k.ıı .. 
çını birden öğrenmeğe çalışanlar 
var; Hemen her yerde açılan dil 
denlerlne koşanlar arasında bir 
kaç yabancı dil 6ğrenmeği ilmin 
gay•sİ sananlar az olmasa gerek. 

Elbette ki biz Türkler için bir 
iki Avrupa dili öğrenmek, yüz 
•enedenberi içine girdiğimiz garp 
kliltUrüntı benimsemek için ad~ 
ta şarttır; hattA en az bir ec• 
nebi lisanı bilmeyen adamın 
muaaır mAnada hiçbir t•Y bilme• 
diğinl ıöylemek te yanht olmaz; 
olmaz amma birkaç dil bilmeyi 
herşeyl bilmek sananların da hiç 
bir şey bilmediklerini ilave etmek 
lazımdır. Rakipleri ancak otel 
garıonları olan hu a<iamlar TUr
kiyede belki her memlekettekin· 
den fazla vardır ve lıtanbula ge· 
len ecnebiler, her yerden ziyad• 
burada yerlil•rle konuıurken dil· 
l•rlnl, hatta tivelerinl yadırgama .. 
mıılardır. 

Franıız Bahriye Nezaretinde 
68 dll bilen bir adam varmıı. 
BUtUn bu bilgiılne rağmen tifH 
memurluğundan ileri gidemeyen 
Möıyö Martin ayrıca birkaç dil· 
den de anlayormuf; fakat onun 
•• onun glbllerin anlamadıkla11 
ı•Y botun ömllrlerinl gayesiz va· 
ııtalar uğruna bot yere tftkıtmlı 
olmalarıdar. Eminim ki her dJll 
öğrendikf•rinl sanan bu adamlar 
ana dillerinin inceliklerlnl bile 
anlamaktan çok uzaktırlar. 

Strezanın Ameli 
Neticeleri 

( Battarafı 1 lnol yüıde ) 

yakınlarda yapılacak olan karııor 
bkla mllzaheret mukaYelesiol 
memnuniyetle karıılamaktadırlar. 

3 - Franaanın ulualar kurumu 
konseyine lngiltere ile Jtalya mtt
zaharet edeceklerdir. Ayrıca, Al· 
manyamn manen mahkiimiyetl ta0 

leb i ıle, arsalusal muahedelerin tek 
taı ... ı bir karar ile hükümden 11· 

kat edilme.ine karıı maU va lk· 
baadi zecri tedbirler tatbik edil· 
mesl hakkında Fransız 'talebine 
iştirak edeceklerdir. 

4 - Almanyamo yeniden ıil
IAblanmaıı ve Avrupa emniyetinin 
yeniden tanzimi hakkında dlişUnU· 
len muhtelif siıtemlere ittlrak et• 
mek istememeıJ karııısında F ranaa 
ile SoYyet Ruıya, hor iki memle
ket hudutlarını her türlü bava 
taarruzundan karıılıkh olarak ko· 
ruyacak olan bir bava andlaımaaı 
aktinl nazarı dikkate almak ilzere 
lngilterenio muvafakatini elde et· 
mitlerdir. 

Maamaflb logllterenln, Alman· 
ya lehinde zamanın inkişafını te• 
min etmek için Leytt Laalle ta• 
raftarı olduğu açıkça ıörUlmüı· Atina Divar.ıharplerind• ene· 

ral Papulaa U• arkadaılarımn dve 

... Sakız Adası isyancısmıns u· r ıs T'r'R /NAN ıs TER ruşmalarma başlanılmııtır. erez L 
aıller:nden lkiıl mü~bbet hapse, dll 

iNANMA! 
tür. 

'"\ Ne Kadar Devlet Me
muru Var 

. mi ıeney• h 1 ıı.. bulundutu illıa • i7or. d l bir I . 
1
.. ö 

on taneal beşten yır bl k Deflne a1ta 1
•.. 1 1 d d b' kü b 1 d h b . 

1 
Neıre i en stahıt ge g re 

kadar muvakkat hapHı rço Evet bizim bir define baatalıtımıa var. Şurada on Bzmdr ,•, • hır 1 p b·uıun fukıu.aul da eri Y.•rl7or ar. devlet bUtçeıinden maaş ve ücret 
b dö t ıeneye . d k k b. kil meydaaa çıkb mı der· u • ne uta ıtı ız m a rım z en i erı geliyor. k SBl l B d' ta itler de 6 aydan r l d' Hkı para, <ite • ırı ır P. . "Z . f f k' 1 1 d 

1 
B alan memurların ye unu ır. 

kadar hrpse mabküm edilmif er '.'· bal bir defin• bulundutuna hükmederek HYIDl· ı ·~ı.ın D pahraılı, a ıtr·ın çd•lnH nl yorar,, •r er. iz de MUJbak bütçelerden maat ve Uc· 

O 1 maıunıo m•ç u Hrve ı • mağızı yoruyoruz. · il Gümru""k Ardiye cret erı yoruz. . ret alanlar 16137 dir. yeTmaye e 
" 1 Ay .. ıofyaoıa altında bir define Bu ıebeble defıne hakkında bütün b• rlnyetlerlo l t l l d 11218 dir bunlar 

Ankara 14 - Bakanlar He· Birkaç guo nn • . ça lf ırı an ar a , 
1 d ....,, . t"ı rıkmııtı Şimdi Ankarada bir defm• doğrulufuna, artıkı 3 1 "tt• b kadro ' ··kterde bu un u6 .. rlvay• .- • . 19 1 yı ıoa aı ır ve u • 

Yetinin bir kararile gUmru iS TER j NAN J STER J NAN M A / dan 
0 

yıl 8133 memurluk açık 100 ki'o eşyadan bir kurut ar· • _J k J 

di}e Ucre'i auıurıa.sı kararlaştı- L-----------------------.:.--------------·----- • mı~tır. 
rıhnış. ır. 
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( Siga.st Alemi J 
lngiliz 

HARİCİ TELGRAFLAR 

lrlanda 
Mücadelesi 

Şimdiye kadar lnıillz lurallıtı •c
&uından olan lrlaada, lrlanda'ılar 
ekseriyetinin arzuıu ve baılarındakl 
hGkGmetin iradHil• ynaf, yavaf 
lng-ilizlikten ayrılıyor. Onu lngilterey• 
bağlıyan batlann hepıl çözühntlf de
ğildir. Fakat Zaman ile bu hatlardan 
hiçbirinin iler tutar yeri kalmıyacak
tır. lrlandanın - katolik n Cenubi 
Manda yı kastediyorum • l'ldiıatını 
gören fnglltere, oau, iıtedlfi yola 
getirmek için iç ıenedenberl dehşetli 
bir i ktısadi cidal açmııtır. Bıa yGıden 
lrlı nda bltcHl mlltemadiyea açık 
vermektedir. Gerek bu mOcadel~n~n 
bir neticesi, gerek harp ıonu Alemmtn 
bir i ca bı o'arak lrlaada, birçok lktı· 
udi mütküUeri yenmek mebu~iyetin: 
de l u'u ıı uyor. Daha doğruau, ıktııadı 
• is temini baıtanbawa detiıtirmek va
ziyetindedir. Bat'ıca civar mGıt~rlal 
olan lngilterenln yerine baıka pıya• 
•ala r bu' mak içia bayna yetııtirme
nin yerine çifçillti ikame ediyor .. 

Har:ce muhaceret etmek iıtıda· 
dında Lu"unan kimseler• dahilde 
İf veriliyor ve göç etmelerine mO
s na de olunmayor. SıJ'f iç piyan. 
için eaa1Jlı bir una7il1ıım• •İyausı 
iüdü:üyor. Pek bilyDk bir aayret 
snfını icap eden bu zaziyette, mem• 
lcketio sat ve ıol unıurları baııoda 
Dö Valera bulunan hüktlmete kartı 
t "dde tli bir mDcadele açmıflardı~. 
Onların bu hDcumları, yine memle-
ketin menf aatl namına 7apıldıtı 
iddia edilen hareketlerdir. Sol oeDab 
büyQk bir nakliyat grni ile hlk1lmetf 
tehdit ederkea fatiat ••yilll olaa 
1ağcıl21.:la da ıUAhh mukaYemetler 
aröatermektedir. Buna llAnten tedıi· 
zatı ve lerbiyHi yerinde olan irfanda 
ordusu da ikiye ay.rıJmııtır. Bu or• 
dunun bir kıımı komuniıtllk mey• 
lindedir. Diğeri fatiame taraftardır. 
BOUln bu mGıklllere ratm•n, Hen 
fırtına karf!llDda halk ekreriyetinden 
aldıtı kunetle tek blr adaDJ ayakta 
clur.ablli,or. Bu •dam Da vaı ... a'dar 
ve o, dahilde g8rdl... btttGa aorluk
lara ra2men l.gilterenln bütGn iktı
udl hücumlarını baltalamaya munf· 
fak oluyor. - Süreyya 

Streza Haberlerl Borsaya 
iyi Tealr Etti 

Paris, 14 - Menkul kıymet
ler borı r:ı sı güzel bir meyil gö5· 
termektedir. Streıadan gelen gü
zel habar!er Franıız rantları 

L 

Edebi 
Tefrikamız 

, 
Küçük itilafın 

Bir Beyannamesi 
Macari•tan, Hudut Ge
niş1etmek fstememelidir, 

Diyorlar 
Stru:a 14 - Konferansda !tal· 

yaa murahhııaı, AJmanyanm silah· 
lanması karşısında Almanya ile 
hudut aahibl olan memleketleri 
ıilahıns bırakmanın tehli.kelarine 
i9ıuet etmiş, fakat bu huauııta acele 
bir karar Almanın da &Jllİ dereoe
dt mahzurlu olduğunu kaydetmiş
tir. Bunun üserine küçük itilaf de•· 
!etleri bir beyanname neıretmlşler
dlr. Bu bey&nnamede, Macarhıtan 
bugünkll hudutlarının ta.bibi eme
linden vaıgeçmedikçe kendiıinin 
ıııiluhlanmaeın• müsaade •dilemlye
ceği kaydolunmaktadır. Ba haberi 
veren Röyter muhabirine göre 
Maoari•ian'ın bunu kabul etmesi 
çok gü~tür. 

~·-----------------------
Streza 

Koridorlarında 
lngiltere ile ltalya, HaLe

ıiıtan Hakkında 
Konuıtular 

Streza, 14 - Konferans mü· 
zakerelerinin dıtında, ltaJya mu
rahhaıı lle lnaillz murahhası ve 
lnglltere Hariciye Nezareti Mısır 
iflerl ıube mOdllrll Tomaon ara• 
•ında Habeı itlerine dair konut" 
malar olmuflur. Bu konutmalar, 
çok defa aillhh olup aenenin bazı 
aylarında lngfliz Somaliıinden 

Habeıistana ve ltalyan Somalisine 
ecç•• yerli k•hilel~rin VBZİJ etleri 
tkerlnde cereyaa etmiftir. Ç&nka 
kabilelerin 1ıık ıık hudut değ"ıtir
meleri hudut meseleleri ile ıda 
sıkıya alakadardır ve o noktadan 
tayanı ehemmiyettir. 1 

................................................................ L 
Uzerinde mtleasir olduğundan 
bunlar yllkselmiılerdir. Diğer 
eshamada da yeni temewvüçler gö
rünmemekle beraber bu vaziyetin 
milsait teı'.ri altında kalmışlardır. 

z 

No. 
Yza11a: 

Mahmut Yesari 
-37 

çam Tırtılları 
Hacer, otel kAtibi ile yanyana 

yOrtlyerek hftkômet konağı me~
danma çıkmak Ye jandarma zabı
tine, Zihni Efendi ile beraber 
görünmek istemiyordu. 

k v tek baıına Hacer, IO aga, 
çıktığını ve onu aradığını, ıöy~e-

b·ı bir kulpunu ıekl. nl meıe ı e, • b 
bulup anlatacakb. Ve tek aı~n~ 
•okata çıkabUmek cesaretını, 
janderma mnliı.iminin himayesin-

den almııtı. 
Sokağa, aacak otel kAtibi. ile 

rık b'l kti. Ve ıimdi Zıhnl 
r a ıece ddüt 
Efendinin kendialno tere 

' k a~ ı«Satermeden yakl•l'P oouım 
da, bundandı! 

Otel kitibl Zihni Efendi, g~o~ 
kadının çantaail• sinirli ılnırlı 
oynadığına farketmlıti: f dl 

- Affedersiniz, banııne en ' 
bir yere mi gidiyorsunuz? Yoksa 
Yolunuza mı mani oldum? 

Hacer, lüzumundan fazla ka• 
raraızlığa dilıtnğilnil anlamııtı, 
hernen başını silkti, kolunu salladı: 

- Şimdi biraz hava alacak~ım. 
Buyurun, Z:hni Efendi, sizi dınli· 
)'orum... Hem yUrürUz, hem ko
nuıuruz. 

Hacer, Zihni Efendi~ e kar~ı 
seıt ve aksi davra:ımağa korku
yordu ... Z.hnf Efendi onun, çok 
kahtmı çekmiŞti. Aktaşa gitmiş, 
günlerce köy yollarında sUrün· 
mUştli. 

Şimdi Kızbeyl:de kalışı da, 
Hacer içi :dl. Yine tekrar Akteşa 
gidecekti. Hacerden, her dakika 
emir bekleyen bir vekilbar(, bir 
uıak, bir köle gibi idi. Sonra 
bunlardan başka, Hacer, genç 
jandarma mn:azimini onun dola· 
yıaile tarı ımamıı mıdı? 

Hacer, bunu nasıl inkAr ede-
bilirdi. 

Kendi kendine: 
- Nankörliik olur.. Hakkını, 

inkar etmemeliyim, çccuğun! di· 
yordu. 

Zihni Efendi, Hacerh solunda 
yUrOrken yan gözle bakıyor ve 
genç kadının alnı kırışarak krş
larımn arası buruşup açılarak 
dtltilnUşU:ıU, o ıabahld dediko
dulara hamJediyordu. 

Hacer, sesini ye gn:uınnll 
tatlılaştırarak •ordu: 

_ Beni, alçio otolde ara· 

dınıı? 

Streza Konferansında 
Rulet! 

Sıra ile Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya bilye~inin h11rp Ye sulh oyuklarından 
hangisine düşeceğini merak ve biraz da endişe ile bekleşiyorlar 
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İhtikar Mücadelesi Dehşetli Bir Yangın 
Romenler Yeni Bir Usule 

Baıvuruyorlar 
Brüksel 14 - Bizzat müracaat 

edecek ve lıtlyecek olan blltlin 
perakendeci tnccar ve esnafa pul 
veya ilan varakası gibi küçUk yaf
talar dağıtmağa karar vermlıtir. 
Bu yaftalar, o esnaf veya tacirin, 
sebepsiz olarak fiatlarını arttırma 
teıebbUs'erlne kartı manevi bir 
kayıt hükmündedir. Bu taahhnt
lerine riayet etmiyen esnaftan bu 
y•ftalar alınacak ve bu yaftaya 
.ahfp olmıyan kimseler, bir nevi 
muhtekir olarak gösterilmlı ola
caktır. 

Yugoslavyada Bir· 
idam Mahkumiyeti 

Belgrad 14 - Maruf tedhfı· 
çilerden Gredlıek idama mahkum 
edilmiştir. Bu adam, l 933 do 
Zağrep auikastini icraya memur 
edilmişti. 

Gredlşek bir jandarmayı 61· 
dllrmek, ikl tanesini de ağu ya
rRlamaktan ıuçlu ldi. 

Zihni Efendi, genç kadının 
tavru11daki bu aeTimli değiıikliti 
görünce sevindi: 

- BugDn, sokağa çıkmaya· 
cağımzı söylediğiniz için, sizi, 
otelde bulacağıma emindim. 

Hacer, yUzünü buruıturmuttu: 
- Oturduğum berbat odayı 

görmeliydiniz... GOzelce otelde, 
bahçe Uıtü oda iıtemiştim; Kız• 

beylida de btahçe üstü oda ayır· 
mışlarl 

Bir kahkaha kopardı: 
- Amma göneniz, ne bahçe. 

Bir kulübe yıkmtııı.. Bir yabani 
kestane ağacı... Sonra, gübre, 
tef, toprak yığını.. GOneı gör· 
milyor, hava almıyor •. Boğulacak· 
tım. 

Otel katibi ıaşırmııb: 
- Vah \.ah.. Böyle olduğunu 

bilmiyordum.. Halbuki bize, Gü· 
zelceden çok farklı değil, dediler. 

Genç kadın, hali gülOyordu: 
- Evet.. Hiç farklı değil ••. 

ikisi de bahçe üzeri.. Yalnız bu
radaki haı bahçe .. 

Zihni Efendi, bir suç yapmıı 
gibi önllne bakıyor ve dudaklarını 
ısırıyordu: 

- I.k gününden bize söylemiş 
olsaydınız, derhal bir çare• ine 
bakardlk, haaıaıfendi.. Affedermi
nlz amma, siz de ihmal etmişıiniz. 

Hacer sol göıllnll kapadı, 

ıağam açarak dik dik baktı: 

Romanyanın Peşkani Ka
sabası Alevler ?çindedir 

BUkret, l 4 - Peıkani kasa• 
basının buton bir mahallesi, ıid· 
detlf bir yangın yüzünden harap 
olmuıtur. Altmıı kadar ev ve 
dükkan yanmıştır. AhaH dehıet 
içindedir. Yangın henOz baıhnl
m 1 mışhr. 

Romanyah Bir Dlplomat ÖldU 
Kahire, 12 - Maruf Roman

yalı tayyareci binbaıı Bançuleıko 
6lmllşlilr. Bir tayyare kazaaı 
yllıünden harpte iki bacağı 
keailmiştl. Fakat hali pilotluk 
yapıyordu. 

Bolivya - Paragu
vay Harbi 

Aıampsiyon, 14 - Re•ml bir 
tebliğde bildirildiğine göre bir 

piyade alayı imha edllmit. Pa
raplti' de 600 Bolpoyab 6ldtırnı

m0ştür. Birçok H ir ve mühim 

miktarda cephane ve leYizım 

alınmııbr. 

- Buraya ıeldiğimdenberl, 
alzı, daha ilk defa buıOn ıörll
yorum. 

Otel kAtll>I, batını eğmfttl: 
- O, doğru... Hakkınız var •• 

Yalnız, otelci Ômer Ağaya ı6y
lemiı olıaydımz hemen, bir ko
layına bakardı! 

Genç kadın, yaka •ilker ılbl 
elini aallıyordu: 

- Pek a .. k ıurath adam •• 
Hep dargın a-Jbl konuıuyor ••• 

- Otel kAtibf, ıtllmete bq
ladı: 

- Ôyle ıörllnUr amma, iyi 
adamdır. 

Hacer "çıkmbh ,, odayı ver
diği iç:n Ömer Ağanın fazla 
aleyhinde bulunmaktan utandı: 

- Evet... Çok iyi adam •.• 
Yalnız önceleri insan alıııncaya 
kadar biraz gtlçlUk çekiyor... Bu
gün, oda için •6yledfm, hemen, 
batUstUne... Şimdi odayı hazırlı· 
yor... iki odanın eıyaları taflna• 
cak, odalar temizlenecek... Ben, 
nerede otururum. Sokağa çıkımıya 
mecbur oldum. 

Otel katibi, anladım! der gibi 
gözlerini kırpıp kapamı ştı. Hacer, 
sokağa çıkııına, bir ıebep göstere
bildiği için do kendi kend:ne se
viniyordu. Genç jandarma ı.abitlni 
gördükten sonra, sokağa çıkıver
mesioi, Zihni Efendi, belki manalı 
bulurdu: 

Sayfa S 

r Gönül lıleri ] 

Ben, 
Bu Gençle 
Evleneyim Mi ? 

"Gönül itleri serlivhaaı altına 
gizlenen fikir damşışlarmın ezeli 
merakhııyım. Fakat hiç düşüne
mezdim ki bir gUn beo de senin 
teaelline lrnıacağım. 

Beni dinle teyzem •• , Ben hır· 
çın, ıımarık her dediğini herkue 
yaptırabilen bir kızım. EYde ailem 
mektepte hocalarım, dairede Amir
lerim benim bu ıımankhk sahamı 
biraz daha geniılettiler Ye be11 
bugün birçok kllıtah, azıcık ta 
hodbinleıtim. 

"Şimdi asıl derdimi söyleye
yim. Ben eYlenlyorum. 

Sekiz menedir •llemize kar
deıimln arkadaıı olarak girmlt 
ve aramızda hiç fena hisler geç· 
memit bir çocukla .•• 

Onu biraz tahlil edeyim : 
" Sakin, tertemiz bir hayab, 

g6lgclenmemlı blr kalbi var •••• 
Mevki itibarile benden aıağı ••• 
Ayda elli lira eline geçiyor •• 
T ahıilsiz bir ev kızı alsa mUkem· 
mel bir adam, dediler. Fakat 
ıana hayat arkadaşı olamaz.. o• 
nun hayatına girsem yine bir iki 
sene çalıımak mecburiyetindeyim. 

SlSyle teyzem.. Ben bu çocuk• 
la berkesin lstememealne rağmen 
eTleneyim mi ? 

Fitnat Erin 

Sizin tahslllnhd bilmiyorum. 
Fakat kendinizi ondan yüksek 
g6rüyoraunuz, bu kafi. Kadının 

hayat arkadaıını kendiılnden 
aıağıda glSrmeıine tahammlilll 
yoktur. Nedense kadın bu husus• 
da m8aamahakir olamıyor. A..r
ların kendiıine verdiği terbiye 
ye kanaat ıudur ki, erkek hakim 
ve Amirdir. Hiç olmaua nıliavl 
olabllir, fakat kendisinden qa• 
ğı da olamaz. 

Siz zaten zeklnıza g8Yenen 
ıımarık bir kız olduğunuzu ıöy• 
ltlyorsunuz. B«Syle bir ıençle 

( Denml 8 inci ybde ) 

- Nereye ıldeceğiml, Ômer 
Ağaya sordum. Sağa dc.ğru yll• 
rtlrıun, hükumet konatı meyda
nına çıkarsın... Oradan da çarııya 
geçerainl dedi. 

Merakını gidermek için •oru
yormut ıibl bir hal almııb: 

- Hnkiimet konağa meyda· 
moda, neler vardır ? 

Zihni Efendi, omuzlarmı k.ı. 
dırdı ı 

- itte orta bir meydan ••• 
Meydan da pek denmez ya ... 
Geniıçe bir sokak... Sağlı •ollu 
evler ... Yaklaıtık zaten ••• 

Y aklaıtıkl aözll, Hacerin ku· 
laklarında bir müjde çanı gibi 
çınlamıı; g6ıleri parlayıvermiıti; 
Zihni Efendi ile lakırdıyı kısa 
kesmek istedi: 

- Evet.. Beni aramışsınız •• 
Aktaıtan, yahut Güzelce otelden 
bir hab•r mi var? 

Zihni Efendi başını geri itti: 
- Hayır, Hanımefendi .. S:zin 

değirmene, bağa, tarlalara bir 
mllşteri var.. Hepsini toptan al
mak istiyor) 

Bu Hacerln aklında yoktu. 
Sevinçle sıçradıı 

- Aman ne iyi... Bari, iyi 
bir fiat veriyor mu? 

Sevinci çok ıllrmemifti, yOıD 

kararıverdi: 
- Çocuk gibi konuıuyorum.. 

(Arkaıı Yar) 



Orada Atın, 
Eurada Çakıl! .. 

On birinci aarın l.k yıllarında 
ö!en Şair Hakanın Hilye a lı 

eıeri Osmanlılar devrinde el 
çok okunan kitaplardandır. Her 
hattat, baskı evleri henUz yokken 
bu •Hrden elli altmıı tane yasar 
ve Htardı. Her evde de mutlaka 
bir Hilye bulunurdu. Halbuki 
öz adı Mehmet olan Hakanl, 
bu kadar betenillp okunan ese
rinden on para kazanmıı dejildf. 
Hatta kitabını bitirerek denin 
Sadrlzamına ıunduiu ı 

" - Ne dilerıin ? ., aorıuıile 
karıılaıtığı vakit ıöyle hlr ricada 
bulunmuıtu : 

- Kocadım, Edirnekapııından 

Babıiliye yayan gidip gelemiyo· 
rum. Ata binmekliğime bin verin. 
Biricik dileğim budur. 

Kltiplerin ata binmeal yaaak 
olduiundan Hakaniye bu mllaaade 
verilmedi 'H koca Hilye aablbi 
ölUnceye kadar yaya kaldı. Yllk· 
ıek eserler yaratan değerli lıtad· 

)ardan Aıımın da kazancı "ııfır,, 
dı Onun elini öperlerdi, ilkin 
avucuna akça koymazlardı. Hatti 
ayda yllz elli kuruı sıelirl olan bir 
kazayı bile ona arpalık olarak 
vermemıılerdi, adamcağııı derin 
bir yoksulluk içinde ıftrllndür· 
mUılerdi. 

Son Postada lngiliz muharriri 
Bernarıarm kitaplarından bir 
buçuk milyon altıa Ura 
kazandığını •• yazılarındaki her 
kelime için kırk kuruş aldıtı•ı 
okuyunca Hakanı ile A11mı dil· 
tilndUm. içimde enaln bir 1111 

belirdi. L'kin yirminci aıırda 
yaıayan Türk muharrirlerlnl ha· 
tır:ayınca Hakaniyi, Aıımı uautu
verdim. ÇUnkO onların balataızlıtı 
tarihte ve berikilerin perlıaalıjı 
lae göz önünde yaııyor. 

Ne diyelim? Orada albn olan 
ıöz burada çakıl. Biz muharrirler 
ıimaar ehil dejlllz ki çakılı altıaa 
çev:relim. 11Ne veraeler oaa •••· 
nun, ne kılsalar ona tad ,, 4~yip 
bu verıriılz yolda ylrlyectl'fzl. 

M. T. Tan 

Bir Doktorun 
Günlük f.wrı,.i 

Notlarından (*) 

Çocuklarda Bademcik 
Meselesi 

Senenin maayyen zımaaları11da 
n mesela her dört ayda ~lr 4efı 
herkuin tam ıurette idrar 
tahlil yaptırmuı, b1Uaa111 4•rk 
yaıından ıonra hlıea daha faıla 
ıhemmiyıt verilmıei bir9ok H· 

beplerdın m•vahktır. 
ldrar muayea11i t•ker huW.jıaıa 
mevcudiyetiai göıterclifi ~i 'ri· 
cutta et ve yumurta aibi ııotlu 
maddeler bakayaıınıo da faala 
toplanıp toplanmadığını ıöıteren 
eyi bir Tuıtadır. 

Yeae bir idrar muayen11i ~öhrek, 
kum n tq haıtalıldarınıo itiraı yolu 
ve meıue rahataızbklarıaın aevcut 
olup olmadıiıaı bildiren eaulı !tir 
vasıtadır. İdrar tahlilleri umumi 
hayatamızı ait ve istiknal de ıok 

tehlikeli olabileoek arııalardH tla 
bizi vaktile haberdar eder. 
Senede iki öo defa idrar tahlili 
yaptırmak için ıaıfedeceiiaiz para· 
ya acımayınız. Meşhur bir ıöıdUr: 
lföbrekleri ıatlam olanlar kolay 
kolay ihtiyarlamazlar. 

(•J Bu ınetları kemip aakl •yıa a, yahut 
b "r albOme yapıtlırıp kollekılyon yapı· 
ru1.. Sıkıntı 1. manınızda bu tıo lar b r 
poJttor gibj imdadınıza .)et teb.llr. 

D~EMA\ 
Fi'. m Yıldızları Teıiş İçinde yeni Bir Ga-

Renkli S~nema Yüz Tu- zetc Çıktı .. 
valet:ni Altüst Etti 

Bir Mühendisin 18 Yıllık Çalıı
Netice masından Doğan 

Geçen haf ta ren 
kli ye mücuaem - - 
ıinema 1aha11nda 
yapılan lhtira1uı 

itletmek Gıere Nev 
yorkta 'Ye Londra 
da bllyülc: bir tirkel 
kuruldutunu ıöy• 

lemitti•. Bu hafta 
renkli filmi icat 
eden hakkında bir 
az malGmat vere· 
ceğim, ıonra da ini 
icadın kopardıtJ 

fırtınaları anlataca· 
ğım. 

Renkli filmi icat 
eden sat Doktor 
Kalmuı'dur. Bu 
zat MuuchHtb'in 
lnstitute of tecbno· 

logy Univenituinden 
milhendlı olarak 

çıkmıt ve daha 1914 
yılında filmi reak-
leıtirme imklnlarıaı Greta 
ar, ıtırmata b tlamıt 

ilk filmiai de 19iı 11lıada 1ap
mııtır. Bu ilk film mutlak bir mu
nffakıyehiı:likle kartılaamııtır. fi). 
hakika renkli film o uman dalla 
çocukluk çatıada idi, ancak kır•ııı 

n yetil renıi yapabiliyordu, •niyl 
lktibaatan aciıdl. O tauda ki beyn 
perde Gzeriade deniıcle, ılSkte 7••· 
yeıll ılrlnlyord•. Fakat mllleatll• 
1eiı ıettrmedi ..,. 18 yıl çahıtıktaa 

ıoara GçbcG rHfİ de lktibua muvaf. 
fak oldu. Şimdi ''fcat11 tama•dır. Tat
bik 1alluıatla da muyaffak olmuıtur. 
lhtJra laakkını nrea laerkn bqadan 

-3! Haftanın 

Garbonun en ıon reı~i 
lıtifade edebilir, Fakat bu kola1 
detlldlr, çlnkG realıll ftl• ealslılai 
aauran fi) defa faslaya mal olaeaktır. 

lf 
Renkli fJlmln kepardıtı fırtıaaya 

rellace: Bu icat ylz tunletlnl altlıt 
ebnittlr. Billnlalı: Şlmdi1• kadar 
ılnema renkıiı oldutu itin ber artlıt 
boyaadıkça boyanıyor, k .. urlarıaı 
lrttlkçe lrtttyor, ltlr tlrkla ltir melet• 
döalyordu. Şimdi 111 boyadan lltifa. 
deye imk&n kalmamııtır, biaaenaleyb 
klm1a mlheıadlıltrl aruında yeni 
t•kilde podra H boya icadıaa çalı• 
tılmaktadır. 

Filmleri --
tarafta ıeagin 
bir Mekılkalı 
Yardır iri oynak 
bir ltalya kadını 
ile evlidir ye taf· 
rafuruşluğuna kız 
maktadır. GUnUn 
birinde M eklilkıh 
bahH ıiriıir : 

- Çekin bil· 
ttın kadınlan tH• 
lılr etUii iddiaııı 
yalandır, lıte be
ahakinl meydana 
koyuyorum, ma 
laaretinl göıterslnf 
Ve facia baılıyor 

Plyeal okuduk, 
bin 8yle geldi 
ki mevzu çapra· 
tık, netice ıun'i 
dlr. Bu filim fraa 
ıız:caya da çevril 
mittir. 

Rusyada -
Muvaffakiyet ka 
zanan aon film 
(Golovl•ff Rileai) 
adım taıır, (Cht 
cbedrine)ln bir 
romanındaıa tk 
tıbaa edllmiıtir. 

. . . ( Doıtoyevıky)nln 
Barakol fılnıınden bır aahne; E<hjı Feuiller ile Riıari Villm •uaaırı olan mu 

Almanyada Barakol harrir bu eserinde ıamanın 
adı altında çevrilen filmin mev· içtimai hayatını merhamet tanı• 
zuu 191 1 yılında (Ven edik) ıeh• maz bir kalem ile tetrih et• 
rinde ıeçer. Güze.liiine, cerbeze· miş~ir. Görenler piyesin eser de· 

1 ne malı relin• gUvenir Çek ıren• rt>cesinde muvaffak oltlutunu 
ıöylüyorlar. Ve sebep olarak ta 

ci vard.r, bütün kadınları teahir Rus rej iıörUnUn Rus prensibine 
etmeklcdir, hayatı bir muvaf· tevfıkan eserin birçok aaboelerini 
fakı) el liİls;Ieaidir. Fakat öte tabiattan almıt olmaınnda buluyorlar 

"Zamanın Yürüyüıü,, Be
yaz Perde Üzerinde 

A•erikada " Zamanın ylrllyltG " 
adı altıada yeni bir ' 1 caalı haber 11 

ıaset11i çıkmııtır. llu yeai ıaı:•tenin 

ıinemalarda timdl1• kadar •Br•eye 
alııtıtı•ıı •• actuallte ,, ltrden farkı, 
herhanwi bir hldl1eyi ıtya ıinema 
operaUSrUnln rlJzleri IJnGnde cereyan 
etmıı ribl u recon.trui ,, yapma1ında
dır. Me11la ıeçenlerde '' Moroka1tle ,, 
npuru batmııtı. O ıırada elbette bir 
ıl•••a operatörG yoktu. Fakat bu 
yeni alnıma raset11lnl tHiı eclealer, 
felaket• ıalalt olan baıhcıa klmıelul 
dlaledUer. HAdlNyl batla teferruatile 
tHblt ettiler. Sonra 0 ıtGdyo ,, da 
ıta••a oyuaları H• tekrar canlan• 
dırdılar. 

Amerika ıaıetelerlnhı aalattıkla· 
r~a •Bre bu 1eni ıazeH fevkalAde 
altk• uyt,adırmııtır. -···-------····· .. ····-···-.. ·-··········· 

Mukadd11 filminde göıülın eılaaıttn biri 

Halk Hindistanda 
Nasıl Yaşar? 

Ôj'reticl fili•ler buaUnlerde, 
memnuniyetle görllyoruz ki ıittlk· 
çe ziyadeleımekte ve raA'bet g6r
mektedir. Fransada ( Mukaddeı 
Hlndiıtan) adı altında göıterllen 

kordela bunlardan biridir, adın· 
dan da anlaşılacağı üzere yapanın 
maksadı tudur: Halkın dinini, iyini .. 
rloin ıekllni, içtimai hayatının tar· 
zını ve başlıca tehirlerini, köylerini, 
itikatlarını ve hurafelerini göıter· 
mek, halkı Hindistanı gördtım, 
diyebilecek bir hale ıetirmek. 

Be ki De .. 
Yıldız 

Olacaklar 
Fransada 1 'Mon Klöb,, adı 

altında bir kadın cemiyeti teıkll 

edilmiştir. Bu cemiyet amat6r 
ıinemacılık ile meıgul olmaktadır 
ve sıeçen hafta Pariate bir 
.. fotojenik,, lik mllaabakaaı tertip 
etmiıtir. Müsabakaya itlirak eden 
12 namzede küçük bir sahne 
oynatılmıf, çekilen filimler ha· 
ıırlandıktan ıonra mütehHsıa
lardan mUrekkep bir komiteye 
afÖ&tnilmlıtir. Birlnciliii Ambra, 
ikinciliği Janln dö Beer, UçUncll
lilğU de Gonia lımlnde bir ı•aç 
kız kuanmıılardır. BugUo ıade· 
ce birer amatördürler, fakat kim 
bilir, yarın belki de birer yaldız 
olacaklardır. Söneceklerl ıüne 
kadarl 
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1 Kari llelcta61an J: 
Küçük Memurların 
Vergi Vaziyetleri 

Geçenlerde Kamutayda bir 
vergi meseleal konuıulurken, 
saylavlarımızdan bay Yahya Ga· 
lip, bu verginin ağır olduğunu, 
kllçftk memur ınmreıinln bbtçe· 
lerinde oldukça derin yaralar 
açtıiını, binaeaaleyb bu vergini• 
tetkike mulataç oldupnu söyleclL 
Bu mlltalea ve teklif bislm gibi 
kUçök memur ııaafını tiddetle 
alAkadar etmektedir. V ergilerla 
~oklup laıkkında ıöz ıöyleyecek 
delilim. Be•im dokaan lira bir 
maaıı• Yar. Fakat elime geçen 
para altmıı tekiz liradır. Bu para 
ile yedi nUfulu ailemi geçindir
meğe 9alı1ıyorum. 4 çocuk ba· 
baııyım ve dört çocuğumda 
mekteptedlrler. E-.lm kiradır. 
Baıka bir ıelirfmde yok. Bu 
vaziyet kartııında daha açık bir 
bah yapmak için aile bütçemi de 
ayaen ıöıterm•il mllneıip bul· 
dum. 

HHap ıudur: 
15 Ev kiraaı 
3 Elektrik 

1 l V eaaitl aakllye mecburi 
1 Ekmek 

15 Yemeklik 
4 Kömllr, odun 
ıo Etbı ...... ı,. 
6 Kitap, defter Ytaalre 
1 Doktor, ilaç paraıı 

_ __.1;..Her ihtimale kartı 
9ö Yekfta 

Eter elime tam doksan lira 
aeçdlj'I taktirde idarem yoluna 
afrmlı bulunur. Fakat elime ge
çen bu detlldlr, 68 liradır. Ver
ğllerin kllçUk memur zUmre1indın 
daha aı, blyUk memurlardan da· 
ha çok ahnmaıı daha münasip 
detll•ldir ? 

( 

Ka1ımpa1ada puar mahltade No. 50 da 
Ali 

Ceve&lar ] 
Ktitahyada Başçavuı bay Salahad

dine: 

- M•uuuhahı mesele ile 
Emniyet ıaUdUrlUğl alakadar 
olmuı ve mektup kendilerine 
verilmiıtir. Eter, dediğiniz gibi 
bö1le bir adam ve bu şck"ldeld 
hareketleri me} dana çıkarsa bit· 
tabi kanuni muamele yapılacaktır. 

······························· ............................• 
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--;----------------------..... Ziraat Bilgisi (") 
1 

Tohumlar 
Niçin 
Katlanmalıdır? 

Balyadan Bay Muıtafa tohıımların 
katlanması hakkında malfımat istiyor: 

Fidan yetiıtirmekle uaraıan· 
ların bilmeıi gerek olan bir it te 
tohumlar' kum için• katlamaktır. 
Kum jçine katlanmadan, ıelişi 
gUzel bir kenarda bırakılan to
humlar, hem tazelik ve canhhk· 
Iarrnı kaybederler, hem de böyle 
tohumlar topraia ekildikleri za· 
ınan çimlenmek için çok dikkat 
isterler. Uıullince aaklanmamıı 
olan tohumların daima % 30 ek· 
sik çimlendikleri görUlmUıttır 
ki fidancının hesabına bu, bUyUk 
bir zarardır. Onun için her nıey· 
vanın tohumu ekilinceye kadar 
kum içinde saklanır ki bu aayede 
tohumlar hem canlılıklarını dııa· 
rınm tUrlll tesirlerinden korumuı 
olurlar. Heım de ağır ağır ~im· 
lenerek ileride toprağa atıldtkJarı 
zaman hemen fışkırıp çıkarlar. 

Bu ıonuncu nokta bllha111a 
toprakta geç •akitte çimlenen 
çekirdekler için mühimdir. Gerçi 
böyle tohumlar sonbaharda ekil· 
ınek ıuretile bu mahzur ortadan 
kaldırılabilirH de bazı yerlerde 
tiddetll donlar olduğundan to
humların ıoğuktan körleomeai 
ihtimali vardır. Herhalde kumda 
ıaklayıp ilkbaharda ekmek her 
bakımdan daha iyidir. 

Tohumlan katlamak için alel· 
Ade bir gaz aandıjı alınarak 
dibine dört parmak kadar kiremit 
parçaları veya çakıltaıı, üzerine 
de dtb:leyinceye kadar kum ko .. 
nulur. Ondan 1011ra eldeki tohum· 
lar • biri birin• değmemek ıartile -
bu kumun üzerine döşenip bir 
kat kum, bir kat tohum konmak 
suretlle sandık dolduruluncaya 
kadar de vam edilir. En UıtUno de 
kalınca bir kat kum kondu mu 
katlama tamamlanmıı olur. 

Aradaki kum katlarının ka· 
hnhtı tohumun iriliğine göre 
olmalıdır. Ceviz, keatane, badem 
gibi iri taneler de dört parmak, 
armut, elma idriı gibi küçük ta• 
nelerde iH iki parmak olur. 

Böyle hazırlanan katlama 11n

dıklarının a11l mühim iti bu HD· 

dıkların nemlilik derecesi ve aak· 
!andıkları yerdir. ÇUnkU nemlilik 
ile sıcaklığın alikasl çoktur. To· 
bumlarm ne vaktinden evvel, ne 
de hiç çimlenmemesj feaadır. Her 
halde topraia ekilme vakti ıel· 
diği zaman hafifçe çatlamıt Ye 
kök uçlarını göstermiş olmaları 
lazımdır. Bunun için kumun ıani 
ve sandığın yerinin 11caklığını 9oli: 
dUşUnmek lcabeder. Bence kat· 
lamanın ruhu buraııdır. Her mını• 
lekette baıka olabileceği ılbl 
umumiyetle ııfır ile al'h derece 
•tasında karanlıkça bir bodrum 
İyi yer 18yılır. Nemlilik için % 25 i 
esas tutmak hayırlıdır. Bir r•z 
•andıj'ı ~O desimetre mikabı katiar 
olduğuna göre bunun %25 i yani 
dörtte biri 10 deıimetre mlk'abı 
eder. Bu da 10 litre ıu demektJr. 
Binaenaleyh bir gaz. sandığına 
~onulacak olan kuru kumun 
Önceden bu kadar ıu ile ıılatıl· 
rrıaaı muvafıktır. 
• •v Butun kıt zarfında da nenr 
lıhgin bu kararda kahnatı lçkı 
Yok1anmumı ihmal etnıemoli.lir. 
t~ııd._;18 08 a+tıttda bir delik 
ufunmahdır ki kumdan akan 

fazla yaşlık çakıl tatları ar91ın
da n geçip bu delikten ~ııarı 
aksın. Ekilme zamanı ıelınce: 
~~tı dıktan çıkarılan tohumları, 
ıç açıkta tutmıya gelme!· H•· 

inen ekmeUdir. Böylece katlan• 
hl asında bir kusur görma,en 
!.0hunılar, katlanmıyanlardan ne• 
knce çlmlenirler. Hem de dttha 

.uvvetıi ve daha çok fidan n• 
tırle _!· - Çiftçi 

'"> Z irııat huıuıundakl mUıkUU•rJıahl 
ıoı unu:ı. Son Poıta 'nın (Çiftçi) al 
ıııe eevab 't'treceiı.tlr. 

f 22 Mil YON. 
AMERIKALININ 

Amerika Mühim 

Bir Tecrübe 

Yapıyor 

Bir f,.ıiliz m11lt•birinln notl•rııul•n: -
Etrafında bekçisi, muhahzı, 

aakerl ve jandarma&ı olmayan 
yegane reisicumhur sarayı, beyaz 
&&ray. Bura1ı bir aaraydan ziyade 
huıuıt bir konağa benzer. lçiade 
oturanlarda debdebe ve darAttan 
eaer olmadığı gibi, binanın tefri· 
ıatınd, Jıa hatmetten eser görül· 

meı. 

Saray~n içinde kendine binbaıı 
ismini veren, fakat maiyıtladeki 
zenci hizmetçilerden batka kim· 
ıeye kumanda etmeyen biri yatar: 
Amerika cümhur reiııl Ruzvelt. 
Yabuz bugüakU reiılcUmhur, bun• 
dan eyvelkilerlne niıbetlo daha 
yüklü, daha nüfuzu çok olan bir 
zattır. 122 milyon Amerikalının 
bUtttn mukadderatı onun eline 
verilmJıtir. 

* Kendiılnl ilk ııördHğlhn zaman 
daha ılyade ciddi bir romancıya 
benzeyen bfr mllnevverle kartıla· 
ıacağımı umuyordum, halbuki 
karşımda ıeagin bir ı, adamı 
buldum. 

Hareketlerindeki fızla aaml· 
miyet meclise uymak i~in tıkm· 
mış gibi idi. ÇtınkU hıaftada bir 
top)a111an matbuat mUmeaailleriain 
karıuunda bulunuyordu. Bu lçtf .. 
malarda en ziyade itina ettijJ 
ı•y, mlimkiın olduğu kadar 
llUball aörtınmek, fakat kendiılnl 

R 

Mukadderatını 

Elinde 

Tutan 
o o S VE L T 

müşkül mevkie dtltürecek bir 
kelime ıöylememekti. 

Buadan ••velki Cumhur Refıf 
tahriri ıuallerl tercih eder Ye bu 
11uallerden bej'endlkleriae ceYap 
verirdi. Ondan ıonra baılayan 
hoıa gitmeyecek ıualler biri bfrjal 

Bu Tecrübenin 

Sonu 

Faıizmdir 

taaip eder ve RefslcUmhurun 
meıhur tebe11Umll gazetecilerl 
ıuıturmaya kifl gelmezdi. 

Fakat mHa11mn baımda gaze
tecilerle karıılaıan Ruıvelt 
Lud Cora ve Brlyan kadar bu 
1an'atte muvaffak olan adamdır. 
Bir el ııkmanıa, muhabirlere ver
dlil ceaaret, onu rahat.ız edecek 
kadar ileri ıötUrtUemez. 

Amerika Relılcllmhurunu it 
adamına benzetmellle yanıldım. 
ÇUnkn it adamlarını aevmez. Bir 
çok Amerlkahlar onu İagiliz dev
let adamı Baldwfn'e benzetirler. 
ikisi de taıralı tipidirler. Jklıl de 
ıonradan ıly11ote glrmltlerdlr 
lkiıl de namuslu •e dalavereler~ 
kartı kayguıuzdurlar. lklıi do aa'• 
anece muhaf uak4r, fakat hiıçe 
liberaldirler Ye ıUplaHlz ki Rus· 
velt kendiıinl beyaz 1araya, ken• 
dlalndeo ev•el burada bulunan 
Vllıo11 Yeya Huverden daha çok 
yakııbrmııtır. 

~ 

Prenılplerlnden ziyade lnılyak· 
ları ile hareket ettij'l lçla, Ruz· 
velt gerek ılyaHtinl, gerek mllıa· 
vlrlerlnl ıık ıık deilttlrlr. Bu 
hareketl kcmdiılDe karıı beılenen 
itimadı aauıyor. Nitekim bugln 
ona Amerikalılardan ziyade Ingi• 
Hıler inanırlar. Çtlnktl Ruzvelt 
bizim yapmıya cesaret edemedi· 
A'lmlı tecrübeleri yapmaktadır. 
Hata ettiği zaman biz mutazarrır 
olmakıızın tecröbedın lıtifade 
ediyoruz. 

Maamafih nllfuıunu kaybet· 
mekte oJuıunu• Hd sebebi tec
rllbelerJnl ıonuna kadar götUr
meal deAfl, ıonuna kadar sf t· 
mekte tereddlt etmeaidfr. Bu tec· 
rübeler ••nasında bUyUk it adam
larına ve mllrtecllere o kadar 
mliaaaıahalar g6ıtermittir ki, mev· 
kllni mubaf aıa edebilmek için 
bir detişlkllk daha yapmaya 
mecburdur. 

~ 
Fakat Ruzvelt o kadar Uerl 

ıitti, AmerJka mllletlne öyle ıey-
Rooıveltin müıavirlerJ bunlardır. Bmdara, fikir diktatörleri deniyor ler vadetti ki, timdi tehlike ile 

. Havadan Su~d===-a_....n---=G::=""e-=socç ı=-.n~e=-=-=n~le~r...:.:.::::.:::...:::_ 
DartUicezedeki belleri btlkük 

aUHeri dinç bırakabilecek kadar 
çökUk ve canıız bir ihtiyar; tene .. 
ke bir tepıinin baıına batdaı kur· 
•}it· ilk ba~ııta, iftar topunu 
ı6zloyen takah tUkenıniı cılız bir 
19furu andırıyor. 

f' ıkat o; içine dört beı 1ar.nu• 
&ak demeti aorpittirilmlt tepıinln 
öAiade; bir tUrlli ıelmeyen mltf· 
teriyi beldiyor. Sekuldutumu 9H· 
rüace, olanca kuvvetini haoıyarak 
dojrul•ıya çabalıyor. 

Soruyorum: 
- Kimua yo-k mu 11nia baba? 
Yaz rii:ıJirı ka4ar flit dayu• 

lur ZA}'Jf, luıtk bir sh oe•ap 

verdi: 
Atlahtan batka Wmıem 

y•k benimi 
- Nerede ntıp kalkıyorsun? 

- Sultanabmette. Mehmet efen-

ISa·-,.-m-ı_s_a_k-çı_A_l_i_b_a_b_a_I dl hanında!.. 
_ - ~atmıaajı kaçtan alıp kaç· 

tan nrıyorsun 1 
- Kilosunu "110,, dan allJo

rum, tuttura billrsem u 120,, den 
aatıyorum • 

- Ne kadar aatanın aDnde ? 
- Bir kiloyu buluyor ı Bere-

ket ld handan : Bu "ihtiyardır r 
diye yatak paraaı ıormuyo; 
lar.. Allah onlardan razı olıuo. 
Yoksa, bu yaıtan sonra, ak H• 

kalımla, eski hell ılipllraeal glbJ 
ıUrUnecektim ıokaklarda •.. 

- Günde on kuruıla karnın 
doyuyor mu bari ? 

Bu ıorgu; ihtiyarın, bir melin· 
kolik yllr•il kadar ıönllk gözle
rinde iri bir Y•t damlaıı belirtti. 
O, bu damlayı hırpani ceketinin 
slpfl aipil olmuı yenine fçirdf : 

- Doymuyorum evlat J dedi. 

Dünya Hadiseleri 

Gözlük 
Takmak 
Ayıp Mıdır? 

Her nedense lngiliı etiketi 

lngilterede güzlük kullanmayl 
bu, böyle ad- •Y'P ~ayar. Oka
d. d'l" d dar kı bugUnkil 

8 1 '11°" u lnglHz karalı Bo-
tincl Jorja geUnceye kadar hiç 
bir lngfliz hUkümdarı, sırf bu 
telAkkl yüzünden gözlUk ltullan
mamııtır. lngfliz kıralı Beşinci 

Jorjun gözlUk kullanması ise 
nisbeten yenidir, on, on iki senelik 
bir mazlıi vardır. Fazla değil. 
babasından cesaret alan lngiliz 
veliahtı da, son zamanda, bir iki 
defa gözlük kullanmıştır. logili:ı 
moda Aleminin rakipsiz hUkUm• 
raolanndan biri olan vcliahtın 
gözlllk kullanm&11, muhakkak ki 
ılmdi bunu, bir moda haline ko
yacaktır. Bu mllnaıeb~tle şurasını 
kaydetmek lhımdır ki 184 l senf'· 
ılnde lngilterenin Bedford mahke• 
meal relıf, kmılfçenin şehri ziyareti 
mU.nasebetllo bir nutuk oöylemeye 
memur edilmişti. Fakat hakim 
miyoptu. GlSzltık kullanıyordu. 
lnglllz etiketi g6zlllk kullanmayı 
ayıp 1aydığı için, bu adamcağız da 
ıırf miyop olduğundan ve gözlük 
kullanmak mecburiyetinde bulun• 
duiundan dolayı k1rallçenln kar• 
ıııına çıkamamıı •• çok özlediği 
bu nutuk okuma ıerefini kazana· 
mamııtı. 

* sır ok memleketlerde oldu· 
u 'lbl Fransada da kil· .,..._ .......... _ 

ransadald çllk 1an'atler ve 
Alman eınafhlr Franııı 

k d 
tebeaıına hasre• 

a ınlarının dJlmektedir. Bu 
lcrırnazlılı vn-d b" u. ._ , ... en ır çoııa 

ecnebi kadın Franaayı terketmek 
mecburiyetindedirler. Bunların 
arasında bir bayii de Alman ka• 
dmı vardır. Fakat bunlar, Fran• 
1ada kalmamn yolunu bulmuş• 
!ardır. Şöyle ki: 

Genç Alman kadınları, para 
ile çok ihtiyar Fransızları kan• 
du·makta ve bunlarla evlenmekte 
lmlıler. Bu suretle hem Franaada 
kalmak imkanını buluyor, hem 
de bir paravan temin eylemlı 
oluyorlarmış. 

- . .... ...... 1 ••••••• ...._. • • ••• ·-::a . '~ 
karıılaımaksızm geri dönmesine 
imkan yoktur. Bu ıebeble dema• 
goğlara ses çıkarmamıya mec .. 
burdur. 

Fakat onun bu hareketi de 
halkta kendi aleyhine &esler yUk-
1elmealnl mucib olmaktadır. CUm· 
hur reiılnin bankalarla anlaştığı, 

kapitalizlmle birleıtiği söylenmek· 
tedir. Bu sebeble Ruıveltin batla· 
dığı içtimai lnkılip hareketini ba• 
şaramıyacağı lddla edilmektedir. 

Ruzvelt, içtimai bakımdan geri 
olan bir memleketi Avrupa mam• 
lekelleri ayarınde ileri götürmek 
için btıtiln kalbile çahımağa 
mecburdur. 

Ve şunu bilmelidir ki Amerika 
RoiıicUmhuru Amerikayı faıJzµıe 
götürmemektedir, bilAkia o lflil 
ederse Amerika fatizme ıılde· 
cektir. 
-· ••• .__ ....... 1 1 ' ' • 1 • • .... ·----

Ve gözlerindeki yaıtan daha ha• 
ıin, fakat aail bir vekarla ilave 
atti: 

- Doymuyorum amma, ham• 
dalıun, avvç açıp dHenmiyorum yat 

Biçare ihtiyardan ayrılırken, 
onun ude aczine değil, gafletine 
de acıdım. ÇUnkll o ; dilenciliiin 
birçokları için kazançlı, medeni ve 
Hil (1) bir 1an'at haline girdiğini 
bilmiyordu galiba ? 



8 Sayfa 

Habeşte Kölelik 
Ha beşistanda Köleler 500 

·nden Fazladır Ve 
Hürriyeti Sevmezler 

Adis Ababa ıokaklannda elekbikli .enar l>trbtr 
Habeıistamn lerlal göıterea 

merkezi Adi.. bir hldiae de ıu 
Ababa sokak· dur ki cidden 
Jarmda hergUn ıayanıdikkattlr ı 
görUlen manza• Salie Hassay U.. 
ralardan biri de minde genç bir 
bacaklarına va Habeı kabile re-
kollarına bir sii· isi kırallar kıralım 
rU zincirler ta· ziyaret lçln Adl1-
kı1mıı olarak ababaya gide-
geçen (köle) ka· caktl. Fakat ha· 
fileleridir. Bu diyeslz gitmek 
adamlar, halk lmklnsızdı. Kıral· 

aras nda hiçbir lar kıralına ok, 
zaman nazarıdik· tnfek ıibl hedi· 
kati ce.betmez.· yeler g&tnrllltlrdtt 
ler. Ancak içle· Şimdi top ve tank 
rbde bazıları g~tllrmek icap 
)'anık ve ağlatı· ediyordu. Genç 
cı şarkılar söyle- hUkOmdar bu 
nıiye. feryat at· yeni bediyeleraen 
miye baş!adı mı, Açık banda bir dokuma tezgaha daha tHirJI bir 
halktan biri canlanır ve ellndeki t•Y yapmak laetadi. ayaletl dahi-
bastonu zavallı kölenin kafasına Unde bulunan 5 bin kölesini Adi.-
indirir. Bu şahane hiddete kimse ababaya götUrllp azat edacek, bu 
müdahale edemez, ÇllnkU (k5!e) suretle hükümdarın hoıuua gide· 
denilen insan bir hiçten ibarettir. cekti. Bu kararı haber alan klUe-

Habeiİstanda, tıpkı bir ticaret leri tellt sardı. Bir hafta gece 
emtia sı gibi alınıp aatılan bir gündüz hükUmdann ikametgahı 
kölenin fiatı, nihayet bir lngiliı etrafına toplanarak münevver ve 
lirasıdır. Afrikanın göbeği sayılan sıenç hUkUmdarı bu " insaniyet· 
bu memlekette bile iktisadi buh· ıiıliğinden,, vazsıeçirmeye çah.-
ran köle satışlarına teıir etmiıtir. talar: 

Avrupalılar, Habeıiıtanda ka- - Efendimiz, bizi serbest 
leliğin kaldırılmasını iıtiyorlar. bırakırsanız açlıktan ölüveririz, 
Fakat bu. çok mühim bir meıe- bi b 
ledir. Eğer kölelik Kırallar Karalı 

ze aer cıti vermeylnizJ .• Satanız. 
öldilrlinüz., fakat Allahac:kma bu 

Ras Tafarl'nin memleketinde kal· " fenalığı yapmayınız!. diye yalvar· 
dırılacak oluraa tamam 500 bin dılar. Fakat ıslahatçı ve mllnev· 
insan yersiz yurtıuz, aç ye sefil ver reisin kararını hiçbir ıey de-
kalacaktır. ğiıtirmiyordu. Hunu anlıyan köle· 

Şimdiki Habeı kıralı tahta ler. Ad:aababaya gidecekleri gU· 
çıkbğı zaman köleliğin k&kfinll nUn gecesi genç efendilerini öldür· 
korutmak için çalışmadı değil, düler. Sonra da. memleketlerinin 
fakat (Ras) denilen muhtelif kabl· adeti Uz.ere en büyük şeref ve 
lelerin b t;na tiddetle muhalefeti debdebe ile cenazesini kaldırdılar. 
ve batti bizzat kölelerin anud Yaptıldarı bu günah için de, gtıya 
davranmaları kıralı fikrinden vaz· kendilerine ceza olarak Uç gün 
geçirdi. Uç rece efendilerinin mezan ba· 

Habeşli köleler bugün tam bir tında aç ve susuz kaldılar, dua 
hayvan hayab yaşamaktadırlar. okudular. 
Yegine zevkleri yedikleri yemek· Ve Başka bir "efendi,, bulmak 
tir. Eğer efendileri kendilerini tizere toplanıp baıka bir ayalete 
bıraksa. köleler aç kalır, perioan göç elti er. 
olurlar. ..=;;==---...... -== ==--

Habeş imparatoru bllyllk Me- r 
nelik vaktile. köle çocuklarının 

babalarının köleliklerine tevarüs 
etmiyerek serbest olacakları hak· 
kında bir kanun çıkarmııtı. Fakat 

ıs ===ız 

bu kanuna en evvel itiraz eden 
yine köle er oldu. Çocuklarını bu 
defa efen ilerine yalv rarak veri· 
yorlardı. Bu s:.ıref e do kar.un 
ta bik_it knlcı. 

Kö:elerin hürr;} et istemedik· 

TAKVİM 
Gna K111ım 

30 15 

PAZARTESi 
NiSAN 935 159 

Arabi ~ Rumi 
il Mohar cm 13S4 ~ 2 Nlaıın 1551 

Vakit ıu.ın1 V••·;~1 Va~ltzanl l!.:aııt 
Gl••ı 10 35 5 ~1 Akt"• l:l - 18 47 
Öile S 26 l:l 14 Yataı 1 57 20 ~4 
hı.liıdl " 10 &5 57 uıau 08 48 3 3S 

SOll POSTA 

Balkan Birliği 

lkbsadt Konferanı 
Hazırlıkları 

Balkan andlaımasına dahil 
deYletlerin GçUncU iktııadt kon· 
ır•leri; bu ayın oa yedlıiade 
Aakarada toplanacak, ve Hklz 
ıtıo ıllrecektlr. 

Bu kongrede; Balkan devlet· 
lerl ora1ındakl ticari mUnasebatın 
lnldıafını temin edici tedbirler 
alınacaktır. 

Babrt mllnakallbn, "Ye bntnn 
muhabere vasıtalarının teııfkine 

çalııılacaktır. 
Bunlardan baıka da; Balkan

larda muntazam havai aeferlerin 
teeısllıU, ve en ziyade mazban 
m&ıaade memleket usullerinin 
tatbiki etrafında konuıulacaktır. 

D011, bu kongreye lıtirak 
edecek olan Rumen heyeti ıehri· 
mlze gelmiftir. 

Muhtelif mesleklere mensup 
alb mntehaasııtan mürekkep olan 
ba heyete, Nikola Tabako•İç n. 
yaset etmektedlr. 

Rumen heyeti, 6nftmüzdeki 
Sah gllnD Aakaraya hareket 
edecektir. 

Balkan Antlaşması 
Ôkonomi Konıeyl Yine 

Toplanıyor 
Atına, J4 (Huıust) - Ankara 

da toplanacak olan ikinci Balkan 
antlaımaaı ökonomi koseylnde 
Yunaniıtanı tem1il edecek olan 
heyet Sah ,nnn Romanya vapu
rlle htanbuJa hareket edecektir. 

Bu heyet alb kiıiden mUrek· 
keptir. 

Romanyada Bir 
MühimmatMeselesi 
Bir Nazır, Mahkemeden 
Yakayı Zor Kurtardı 
Bükreı 14 (A.A.) - Mobuıan 

meclisi, tiddetli münakaşalardan 
aonra aakerl malıemenio teslimi 
hakkında 1930 senes;nde Skoda 
ile akded;lmlı olan konturato iti 
hakkında tahkikat icrasına me
mur encümenin raporunu kabul 
etmit \ 'C nazırların meıullyetine 

dair o!an kanun mucibince aabık 
harbiye nazırı general Bihaıki ile 
.. ki maliye nazırı B. Popovicinin 
temyiz mahkemesince muhakeme 
edilmelerine karar vermiıUr. 

Rey!er iki ılllUsn bulmadığından 
eıkl Maliye nazırı beraat kazaa
mııtır. Maamafih emlakinin men
teinl bidayet mahkemesi huzu
runda isbata mecburdur. 

l:Jen, 
Bu Gençle 
Evleneuim Mi? 

• 
( Ba9tarafı 5 ind yUz<le ) 

mes'ut olabileceğinizi ummuyo· 
rum. Bu gün onu sevseniz bilo, 
yarın onu kl~çllk görmek ıizl 

tikaindlrmiye başhyacaktır. O va· 
kit onu incitecek hareketler yapa· 
calumız. Ve nasıl fakir bir çocu
ğun zengin bir kı:rla eYlenmeai 
doğru değilse, cahil bir erkeğin 
okumuı bir kızla evlenmesi de 
caiz değildir. 

Benim fikrim budur, ama 
karar aize aittir. 

TEYZE 

Wltamoor Geldl 
iki senedenberi Ayasofya Mil· 

zeaindeki moıa~ lkleri temiz.lemi ye 
çahtan Amerikalı Bizans Enstitn· 
ıü memurlarından Bay Witamoor 
Istanbula dönmfiştfir, Yakında 
tekrar temizleme ameliyesine 
baılıyacaklır. 

Vasfi Rızanın 
Mektupları 

Nis;on 15 

Tiyatronun Karanlığın
dan Kurtuldu1,.""an Sonra •. 
"Affıumumiye Uğ
ramış Mahkômlar 

Gibi Neş'o 
içindeyiz.,, 

Konya, (Niıan) - Bu 11enekl 
tiyatro mevıiml aktörlere; ııhhat• 
Jarının kıymetini anlatmaya vesile 
oldu?.. Karanlık, havaıız aabne
nln dlSrt divarı arasında kftmlr 
ameleleri ~bi çahıhk.. Hergece 
ayni ı6ıleri bağırmak, Ylleudn ve 
dimağm yorğunluğunu dialeadfr
meden ayni oyuna. ayal oyunun 
ayni cümlelerine tekrar baılamak 
tatlıdan aonra tekrar çorbadaa 
başlanan ikinci yemek kadar tat-
uı. va iıtamı:ı oldu.. Belki olma• 
ya bUirdl: Eğer sihatlmi:ı yerinde 
olsa idi.. Ne aeıte, oo 'tilcatte 
ne de dimalda, çalıımak, çalııa: 
bilmek için kuvvet sarf etmek 
kabiliyeti kalmamııtı.. Herseae 
böyle değildik.. Bir tiyatroda oy
nadıfımıı için daha kalabalık. bi· 
naenaleyb daha, rahattık.. Arayerda 
çıkan piyeslerde bize rol düımez, 
birkaç gün dinlenirdik. Bu Hne 
akıl oldu: Rol diitmemezlik etmedi 
amma, biz vllcutten dilttük. Ge
lecek sen• tiyatroda çahıma 
mDddetl yedi aya çıkacakmlf, 
diyorlar!. Marttan aoora nisanda 

görünüyor.. Sağlı sollu kompar 
bmanlardan operet ıarkılan dır 
yuluyor... Arkadqların he1>9i, 
"affıumumi,, ye uğramıı mahküm• 
lar glbL. N..,· e içerisindeler •• 
Franıız tiyatroıunun bodrumlanna 
u kaydıhayat ,. şartile mahkfım 

olan bu talihıiıler, altı ay sonra 

affa mazhar oldular .• Bağırmalar, 
çağırmalar. oynamazlar da ya a• 
ederler!I 

VASFI RIZA ZOBU 
da oynayacakmııız .. Heme11 Allah 
yardımcımıı olsun J. Korkarım ki -·--····· ... ···· .................. -................... ... 
hor aene bir arkadaşın jllbilul 
münaaebetlle neı'eli biten meYSlm r 
ıonu, gelecek 1ene bir cenaze 
mllnaaebetalzliğinin elemlle ka
pansın.. Neyse ( El'emrll fevkal· 
edeb. ) Biz şimdi yolculuğumuza 
gelelim, 

* 
Altı aylık bir didinmeden 

ıonra bu ilkbahar turn~leri bizlere 
ııhhat aıılayan bir ekıir olur •• 
Anadolunun yeılllenmeye baıla• 
yan çayırları, katmer katmer 
açan çiçekleri gözlerimi:ıi oyalar, 
ılık güneıinin vlcudlimtıze dzü· 
lerek. kıvrılarak geçdiğlnl hiu .. 
deriz.. Bizim ha•uaı ve karanlık 
ıahnemizde çalıtanlar için Anadolu 
turneai, veremlinin doktoru gibi 
limit ve ııhhat haberci.sidir •• 
günaıl tepemizi yakarken, kar
tı dağıo karı, srözlerimW s .. 
rinletir.. Ormanlanndan kopup 
gelen temiz haYasile ciierlerimiz 
dolar... içime giren bu temiz ha· 
vaom ve bu berrak güneşin vfi. 
cudnmde, Beyoğlu ıabnesinin 
aidatı tozile öyle bir mücadelesi 
Yar ki •• Diklerime kadar iı:eyen 
bu toz (kuvvayı inzıbatiye) gibi 
clğer:erimde bağdaş kurmuı otu· 
ruyor .. ihtilalin darbesile iökUlüp 
atılacağı muhakkak.. Amma, 
Allah Yere o vakte kadar vllcudll
mün dermanı tükenmese .• ,,.. 

Yirmi kişiiik bir kafile ile se• 
yahat ediyoruz.. Sıra ile Konya, 
Adana, Mera;n, Kayseri, Ankara, 
Eskişehir. Afyon, nihayet lzmir 
di~ ip dayanacağız.. Anadolunun 
güneşli göğil altında yol alıyoruz .• 
Kurak ovalardan sulak mer•alara 
yeıil tepelerden, karlı dağlara 
gidiyoruz.... Bah u çiçeklerile aüs
lenen ağaçların arasından ıüzülen 
trenimiz gelin alayı gibi.. Pençe
relerinden sarkan rengarenk ka· 
dın ve erkek baılara, neş' eli 
yUzleı ile köylüleri selamlıyorlar •• 
Eskiden bu seyahatlerde ağırbaşlı 
ae119fz. ıadasız )1llrllr geçerdik .• 
Operetçilik iliklerimize iıle· 
mı, galiba.. O san•atı latan· 
bulda bıraktığımız halde bu· 
rada hili onun eıerlerl 

Nöbetçi 
Eczaneler 

-ı 

Bu ıece nöbetçi eczaneler ıunıardırı 

lataabul tarafı; Şebudebaıı (Ünl· 
unite), Akaa.ray ( Ethem PerteY ), 
KararümrDk (Saat), Topkapı (Nuım) 
Samatya ( Rıdna ), Zeyrek ( HaH• 
Huluai ), EyGp ( Hikmet ), Kıımkapı 
( Belkıı ), Bal.it (Tolidla), Dinnyo
lunda ( Eaat ), Babçekapıda ( Haaaıa 
Haydar), BakırklSyde (Hilil). Beyotlu 
tarafı; Tllnelde ( Malkoviç ), latiklll 
cıaddealnde (Kemal Rebul), Galatada 
( Merkez ). Şitlfde ( Şark merkes ), 
Kaatmpaıada ( Merkez ), Huln5yd• 
{ Halk ). Kadılrlfy tarafı; Modada 
( All addia ), Pazaryoludda ( Rifat 
Mlmtn), Düylkr.ıdada (Şlkrü Rıza). ... _. ....................................... _... ........ 

ÇillER ve LEKELER 

Kanzuk ecaane•i müatahzarınında• 

Güzellik Eksiri 
Balsamin Likid 
ct:din daımi yumuıak1ığını v• 

tazoli~ini artırır. Yilzdeki çilleri ~• 
lekeleri alır. Sivi•celeri tamaınell 
yok eder. Trıd ıın sonra cilde JAtif 
bir tazelik Ye Hrinlik verir. T•• 
nınmıf eczanelerle ıtrıy•t 
maıazalarında bulunur. 
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Konservatuar 
Konserleri 

Schuman Müziği Zevkle Dinlendi 
Perşembe sıUnO Hki Franıız 

tiyatrosunda konservatuvar on 
beıinci konserini verdi. Bu konser 
oda musikisine tahsis edilmiıti. 

Evveli şunu kaydetmek gerektir 
ki bu konıer ümidin Uıtünde 
muvaffak oldu. Salonda muıikl· 
den anlıyan dinleyicilerin mev
cudiyeti bir bakııta göze çarpı· 
yordu. Programa Schumaao'ın 

remınor ttiyoıu ile baılaodı. 
Seyfettin Asal, Sezal Aaal ve 
Ferdi Ştatıer' den mürekkep kuY
vetll teıekkUI daha bidayette 
bize eserin fevkalidellğlnl tattır· 
mıya batladı. Birinci partide 
Sezal Aıal'ın çok güzel baıar• 
dığı (Pontlcello) herkesin takdi
rini mucip oldu. ikinci parti yani 
( Scherzo) o kadar bir kolaylak 
ile çalındı ki !'Uksek artiıtlerimhı: 
bUtUn zorlukları tam maniıile 

yendiler. Finale raptedllen (Oda· 
gio) da blitUn dinleyiciler keadJ· 

ferinden ıeçmiı olduklara bir 
anda mağrur bir tem ilta karşılaı· 
tılar Ye eHrin ıonu uçarcasına 

bir ıtır' ala ıelmlı oldu. On da· 
kika aradan ıonra ıebrimizde ilk 
defa çalınacak olan Scltubert'in 
yaylı sazlar keatetlne ııra gel· 
mlıtl. Bu eHr iki keman bir vl· 
yola Y iki •lyolonıel için yazıl· 
mıı olup Seyfeddin Asal, Iıken· 
der, Semih, Sezai A1al •• Bayan 
Hadiye tarafından ıUzel bir ıu• 
rette baıaraldı. Seyfeddin Asalın 
talebHi olan llkender ve Semih 
çok kuvvetli iençlerdir. Kendile· 
rlle lldncl viyolonsel partiıfnl 
fevkallde blr · surette başaran 
Bayan HAdlye IH Sezal A1alan 
talebHidlr ki memleketimiz Yİ· 
yolonselcilerl arasında iyi bir 
mevki iııal edecek iıtldattadır. 
Hem hocalarını, hem de talebeyi 
tebrik ederiz. - lf.. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğündem _I 
l - hmir Çam alb tuzluı için fenol şartnamui mucibince 

"18000,, lira muhammen bedelle iki aded Gazojen kapalı 
zarf uaulile münakasaya konulmuıtur. 

2 - Şartnameler Cibalide Levazım •• Mübayaat Şubesinden 
alınacaktır. 

3 - MUnakaaa 24/4/935 tarlhlae mllaadif Çarıamba ınnn aaat 
15 de Ciballde Levazım Y• MUbayaat Şubeıinde icra 
kılınacaktır. 

4 - Mllnakaaa ehliyeti fenniyeai mücerrep fabrikalar ara1mda 
yapılacağından fiats(z proje Ye tekliflerin heyeti fenniyemizce 
tetkiki için mUnakaıa ıllnllnden liakal bir hafta evYel tevdii 
lizımdır. 

5 - Mtınak&1aya lıtirak edebilecek olanlar yukarıda tayin olunan 
ıUn ve saatte kanuna uyrun olmak tlıere fiatll teklif name 
Uo 1350 lira % 7,S muvakkat teminat paraıını komiıyona 
tevdi etmeleri. "1282,, 

Osmanlıcadan 
- 20 -

1 - Öı türkçe köklerden ı•len 
ıözleriıı kartııına ( T. Kö.) beldeli 
(alameti) konmu9tur. Bunların her blr 
} ıakkında sıra&ı ile uzmanlanmızın 

(mütehaHıa) yazılanm ıaıetelere n• 
receğiz . 

2 - Yeni konan kartıhklann iyi 
ayırt edilmeıi için, gereıine göre, Fran· 
11ıcaları yazılmış, ayrıca örnekler dı 
konulmuıtur. 

3 - Kökl Türkçe olan kelimelerin 
bugiinkll i,lenllrniş n kullanılan ıe· 
killeri alınnııtlır. Aılı ak olan hak, 
aalı Ugcilın olan hüküm, Türkçe "ç<'k,, 
kökünden gelen ookli gibi. 

Elem - Elem ( T. Kö. ) • Fr. 
Deuleur, mal 

Müteellim o]mak - Elemlenmek. 
acılanmak, içi ıızlamak • F r. 
Avoir mal, se chagriner, ı'af!Jiger 

Yeiı - Umudıuz:uk·Fr. Desespoir 
Örnek; Y c'se düttüm • Umud· 
İuıluğa düttüm • Je ıuiı tombe 
dans le deseıpoir. 

Meyus- Umudıuz• Fr. Deıespcre 
Örnek; Meyus bir adam .. 
Umudıuz bir adam·Un homme 
deıeıpere 

Kelal - Usanç· Fr. En avoir 
asaez, lasıitude 

Örnek: Bana kelli verdi • Bana 
usanç verdi • j'en ai Hsez 

Mihnet - Çile • Fr. Pcnitence, 
~preuve 
Ornek; Hayatta çok mihnet 
çektim - Hayetta çok çile 
çektim - J'ai eu beaucoup d'C.. 
preuvea dans la vie. 

Metem - Yas • F r. Deuil 
Endişe - Kaygı, düşünce • Fr. 

lnquietude, t:oud 
Örnek: Bü} ük endişe içinde idi· 
Büyük kaygı (düşünce ) içinde 
idi • ll et~it dana une graode 

inquetude 
Gam - Gam ( T. K. ) - Fr. 

Chagrin, affliction 
Örnek; Gönlüm gam dolu • 
Moo coeur eat plein de chagrin 

Keder - Keder (T.Kö.) 
Guısa - Tasa • Fr. Poine, prC.. 

occupation, ıoucl 

Örnek: içimde tarif edilmez bir 
ııusıa var • içimde anlatılmaz 
bir tua var. 

Ka•avet - Bunalma, ııntı • Fr. 
Suffocation, aerrement de co.ur 

Mütee11ıir - Üzgün, kederli· Fr. 
Trisle, chagrine, affl:ıe 
Örnek: Ne iç·n bu kadar müte· 
eıs "rs:niz? - Neden bu kadar 
Uzgll :ısüntiz (kec!erl:ıiniz)?-Pot!r• 

• quoi ete • vous tellement 
triste (chagrine, af!ige)? 

Müteeısir olmak - Üzlilmek, ke· 
derlenmek • Fr. Etre touche, 
etre pelne, ı'attriıter, se chası· 
rlner 
Örnek: Bu halinize çok mUte· 
essir oldum - Bu halinize çok 
Uzüldüm ( kederlendim ) • Je 
ıu:s treı louche ( pelııe ) de 
votre etat. 

Mükedder - Keder!( 
Örnek: Dün çok mtikedderdl 
- Dün çok kederli idi. 

Meraret - Acılık • F r. Amertume 
Örnek: Ruhumda çok meraret 
••r - Ruhumda çok acılık var 
- J'ai beaucoup d'amertume 
dans l'ame. 

Fülür - bezginlik • Fr. Decou· 
ragement, desespoir 
Örnek: FUtur içine dUştu 
Bezginlik içine dUıtn • il tomba 
danı le decouragement (deseı· 
polr) 

SON POSTA 

BULDUM 
Hiç dökUlmlyen 

PUDRAYI 
"Tokaloo pudraaı,. 
rUzgAra, yatmura, 
ıporR •eya dansa 
ratmen, biç dökiil
mlyen ve cilde ta· 
rff olunmaz tazelik 
ve rUzellik veren 
pudradır. Bunu 
kullananın hiç bir 

vakit burnu parlamaz, } üzü kızar• 
maz. Bu pudra aayeainde, parlak 
burun, parıldıyan ve kızaran yüz 
kalmamııtır. Meşhur aktriıler, ıi· 
nema yıldızları, her memleketin 

' nam vermiş güzel!erl, hulba, 
3,000,UOO kadın her sabah ''kre
ma köpüğü,, ihtiva eden 11Tokalon 
pudraamı,, kullanıyor. 

latanbul beşinci icra me
murıuaundan; Sıdıka ve İsmail 
tarafından Terkoı eu tirketi aleyhine 
Fatihte llafızpaşa cadde8inde lJaşLooa 
ıokağında 23 numalı hanelerinin al
tından geçen terkoa ıu borularının 

kaldırılma91 hakkında lstihial olunan 
ilam mucibince dairemizce vaki tebliğe 

rağmen aleyhine hOküm verilen terkos 
8U fİrketİ tarafından i"lm hükmü ya• 
pılmamış ve dairomizçe de icra ye 
iflAa kanununun 30 uncu madd61sine 
göre ve borçludan tahıil edilmiş olan 
para ile hükmo'ıınıın itin yaptırılmasına 
karar verilmiş ve dosyamız meyaoında 
mevcut ve ehli vukuf tllrafından tanzim 
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Çorlu icra Memurluğundan ı Açık arttırmaya konan ıayrl meakulOa 
•• oldutu: 

Çorl•7a taht Eretli çifll~ araılıiadea on Gç parçada (2000) danam 
tarlanın aıaıf hlHeıl. 

Gayri menkulOn bulundutu mnkl; 
476 danım Çınarataeı, 415 dönlm Koknartepe, 216 dlSaüm Kııır7ol11 

70 dönGm daf yo!u, 127 dönQm Poyraz limanı, 80 dönfim Keleme baıı, 
200 dGnOm Çınar, 4 dönilm Geren, U dönüm Kızlaç, 60 dönllm Karakon, 200 
dön Om Ekaipınar ( Ekizpınar), 80 dönüm Kira.ılık, 60 dönilm Sıra kuyu mev• 
kilerinde hudutları ıartnamelerinde yazılı on Gç parça tarla n111f biuelerl 

Takdir olunan kıymet; 
Çınaratacı, Koknartepe, Kıaıryolu, Kelemebaıı, Çınar, K da,, Karakova 

mevkilerindeki tarlıaların beher dönllmllne dörder, Klrulık, Sırlkuyu mev• 
kilerindeki tarlaların belter dönOmlne beıer ·n Ekaipınrrdakl tarlanın beher 
dö ıumOne altııar, Dat yolu, Poyra. linıanı mn·ldlerindekl tarlaların beher 
dönOmllne yediıer ve Ger•ndekl tarlanın beber dön0mtln6 ıekizer lira 
kıymet konmuıtur. 

Arttırmanın yapılacatı yer gOn Ye 1aatı 
18/Mayıı/ 935 Cumartdal i'Gntl uat 14-16 da Çorlu lera dalrhinde, 
1 - Yukarıda yaıtıh on Gç parça ta.rla nı11f hlHelerinin •yrı ayrı arttır• 

ma ıartaaınelerl 20/4 93S tarihinden itibaren 743/934 numara1ile berke.in 
8'lfrebilmHI Ye daha fasla malBmat alma11 için açıktır. 

B - Arttırm•ya iıtirlk için mulaammta kıymetin ytlıde yedi buçu~• 
niıbetinde pey akçul HJ• milli bir bankanın mektubu tndl edilecektir. 

S - ipotek Hhibl alaeaklılarla dlfer alikadarların ve irtifak bııkkı 
1ahiplerinln i'ayri menkQI &zerindeki haklarını huıuıılle fala ye maarafa dair 
olan id dialarını ltbu ilb tarihinden itibaren 7lrml gQn içinde nrakı mil,. 
bltelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri lcabeder. Akil halde hakları 
tlpu ıicili He 1abit olmadıkça &atıf bedelinin paylaımuından hariç kalırlar. 

4 - GlS.t•rilen fGDde arthrmaya İftirak edenler arttırma flrtnameainl 
okumuı ·n lOzumlu malQmatı almıı Ye bunlara tamamen kabul eyltmit ad 
Ye itibar o1unurlar. 

l'5 - Tayin edilen aam•nda l'ayrı menkul Oç defa batınldıktan ıonra 
en çok artırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen luymetlo 
7Qıde yetmit betini bulmaz Hya eatıı iıteyenla alacatına rGcluuu olan 
dfter alacakhlar bulunupta bedel bunların o l'•Jrl menlriU ile ttmba tdil· 
mit alac aklarının mecımuuadaa fazlaya çıkmana en çok arttıranın teah· 
hada baki kalmak Gıere artbrma on beı gGn daha temdit olunur. Oa 
beıinci gGnO aynı uatte yapılacak arttırmada bedeU Hbf l.teyenin 
alacafına rDchanı olan dlter alaeaklıların o gayrı menkul ile te•I• edllmtı 
alacakları mecmuuDdan faalaya çıkmak ıartile en çok arbrana ihale edilir. 

6 - Gayrı menkul keudlaine ihale edilen kimH derhal HJ• verllen 
mOhlet içlade parayı Hrmezae ihale kararı ı .. ıa olunarak kendlalndea 
nnl en yDk1ek teklifte bulunu klm1t arzetmlt oldutu bedtlle almaya 
razı olur1a •ona, razı olmas veya bulunmana hemen OD bet rQn mGddetle 
arttırmaya çıkarılıp ea çok artırana iltal• edilir. iki lhale ara11ndakl fark 
n geçen ıllnler lçla JOzde bettin hHap oluaacak fala Ye dlter &ararlar 
ayrıoa hOkme hacet lralmak1111n memuriyltlmlsel alıcıdan tahıll olunur. 

Mez~ur gayrı menkul hluelerl yukarıda ıöıterllen 18/Mayıa,ı935 tarl• 
hinde Çorlu lcre memurlutu odHtnda iıbu Ula Ye •ölterllea arttırma 
ıartnamelerl dairesinde Htılacatı ilb olunur. [ 306] 

olunan ketlfname muoibinoe itin 683 
lira i7 kuruı earfile yapılabileceği 
anlaıılmıttır. Bu iti yapmak iıteyenle
rln ekliltmeye girmek üzere ekeiltme 
günü olarak tayin olunan iO Niıan 
9:-ilS tarihine müsadif cumartesi güntl 
aaat on altada bu kabil lıleri yapabl-

leoeklerl hakkındaki ehliyetnamelerile 
birlikte 1.tanb.t beıinoi icra daireelne 
mtlracaatlan n daha enel keılfn .. 
meyi görmek iıteyenlerfn de her gGn 
m11ai ıaatlerinde dairemllba 954-ii69 
numaralı doıyuına mlıaoaatlan ll&o 
olunur. (10494) 

[{arşılıklar Kılavuzu 
Meftur - Bezgin· Fr. Decourage, 

de.;eıpere 

lıtarap - Gö) nU - Fr. Souffranse 
Örnek: Çok kere gönül ıstırabı 
beden ıstırabına galebe eder 
- Çok kere ıönül ıöynüıll 
ciıim göynüıünü bastırır • Sou· 
vent leı suffrances morales ıont 
pires que les ıouffrance phy· 
ılquee. 

Muztarib - GöynUlU, göynlik • 
fr. qui souffre, ıouffrant 
Örnek: Muıtarlb bir insan 
Göynük (göynülü) bir adam 
Un homme qui ıouffre 

Muztarlb olmak - GöynUmek • 
Fr. Souffrir 

Örnek; Bugün çok muıtarib 
o'uycrum - Bugiin çok göynü· 
yorum - Aujourd,hui je ıouf· 
he beaucoup ' 

VecA -Ağrı, sancı - Fr. Douleur, 
crampe 

Örnek: Mide vecaı - Mide ıan• 
cııı • Crampe d'estomac 

Iıtarar - Sıkmç 
Örnek: htırar lçlde - Sıkınç 

içinde. 
Ukde - İlinti, düğOm • Fr. Noe• 
eud, regret 

Örnek; Birçok kiıiye ukde oldu
•• Oldu çok kimseye bir gizli 
dUtUm,. - Yahya Kemal. 

1 
iktifa etmek - izdemek 

Örnek: Emrlnlıe ıktifa etmek 
benim için hem vazife hemde 
fahırdır. - Emrinizi izdemek 
benim için hem ödev hemde 

kıvançtır. 

lktifaen - Uyarak 
Örnek: Bu emirnameye fktifesn, 
bundan ıonra doğrudan doğ• 

ruya VekAlete yazılacaktır. -
Bu buyrultuya uyarak· bundan 
ıonra doğrudan doğruya Ba· 
kanlığa yazılacaktır. 

Tilmiz Şakirdi marifet - lzdemen 
Örnek: 1 Eflatun, Sokratın til· 
mlzdir. • Eflatun, Sokratın I&· 
demenidir. 
2 - Sakonun ıaklrdl marife
tiylm diye temeddUh edenler • 
Bakonun lzdemenlylm diye ö
Yllnenler. 

Irk - Uruk, ırk 
Örneko: Irklar derilerin renk
lerine ve kafa taslarının şokll· 

lerine göre ayrılır - Uruldar 
(ırklar) derilerin renklerine ve 
kafa taslarının şekillerine g6re 
ayrılır. 

lrıı - Irz (T. Kö.) 
Iı'ad etmek - Ağıtmalc 

Örnek; Onu bir mertebel · lli· 
yeye ıı'ad etmek iıterlm • Onu 
yUce bir yafamaya atıtmak is· 
terim. 

Iıaga - Döküm 
Örnek; Topların 11aga11, zama· 
nımızda çok terakki elmlıtir • 
Topların dökUmU, zamanımızda 
çok ileri aitmiıtir. 

laaga etmek - Dökmek 
Örnek; Bu kadar bUyUk çapta 
top lsaga etmek epl mUşkUl bir 
ittir • Bu kadar büyllk çapta 
top dökmek epl gUç bir iştir. 

lıdar etmek - Çıkarmak 
Örnek; Bu mesele Uıerinde bir 
emirname ııdar etmek muvafık 
olur-Bu sorum Uıerine bir buy· 
rultu çıkarmak uygun olur. 

Sudur etmek - Çıkmak 
Örnek; Bu iı hakkında sudur 
eden kararnameye tevfikan • Bu 

it hakldnda çakaa karara u7a• 
rak. 

Sadr - G8tOı 
lıfirar - Sararma 
lsga etmek - Dinlemek, kulak 

vermek, kulak asmak 
Örnek; 1 - NaaaylhlnJzl ıııa 
etmek lıterlm • Ôğlltlerlntzl din
lemek iıterlm. 
2 - SözUmll ısga etmlyecekHD 
benden niye naılhat istedin • 
Söziime kulak Yermlyeceksea 
benden niye atnt latedia. 
3 - O, biç bir ıödl uıa et
mez • O, hiç bir ıöze kulak aa· 
maz. 

Iskat - Dlltllrme, diltOrlilme 
Örnek; 1 - Franıız kablnea!• 
nln ııkatı • Fransız kabioeıfnfD 
dUıürUlmesi. 
2 - Iskata cenin büytık bir 
suçtur • Çocuk dUtOrme bUyOk 
bir ıuçtur. 

Iıkat etmek - DUtOrmek 
Örnek: Kabineyi lskat etmek 
için yapılan iıler, bUlkiı ka• 
bineyl movkiinde tutmayı 
hadim [oldu • Kabineyi dlltlll"' 
mek için yspılan itler, tamter .. 
kabineyi yerinde tutmaya yarat 

Sukut - Dtııum, dUıme 
Örnek; 1 • Sukutu evrak· Y •P"' 
rak duşumu 
2 - Bulunduğu makamımu
allAdan sukutu • Bulundui'U 
yüksek orundao dUtlimU. 

Islah etmek - Y eğirtmek • fr. 
Arranger, reformer, ameliorer, 
perfectionner 

lı!ah etmek - Arıtmak 
Örnek: lılabı cınıı fere• 
Amelloration (ou le perfectl
onnement) de la raca chevalin•· 

(Devamı 11 iacl yüıde) 
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