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8 i r Arap Bloku Mu yapılacak? . Bir lşken~e Vapuru • 

. - Adalılar, Akaya 10 Bın 
lngiltere, iki Arap Hükümdarını Bir imzalı istida Verecekler 

Harp Gemisinde Karşılaştırıyor 
Yafa (Huıuıi) - lngiltere hU

kflmetlnln Hicaz hllkllmdarı Ibniı· 
·ıuut ile Şarki Erden kralı Emir 
Alinin aralarındaki lbtilifh mu .. 
leleri laal için bir araya gelerek 
~OnUfmalan için teıebbtlılerde 
bulunduğunu haber alıyordulc. 

Bu haber tahakkuk etmlf ve 
Ingiltere bftkt\metl her iki devlet 
merkHlne ayni uzaklıkta bulunan 
Akabe körfezinde bir lngillz harp 
ıemlai üzerinde ıörüımelerini 

alakadarlara teklif etmiftir. He· 
aüz bu teklife cevap verilmemiıtir. 
Fakat mllıbet cevap alınacağı ve 
Jakmda Ibniıuut ile Emir Alinin 
birleıerek aralarındaki lhtilAflan 
•• Y ahudl meaelealnl konuıacak· 
lan muhakkak aayılmaktadır. Bu 
içtimada Avrupadan dönecek olan 
Hicaz Hariciye veziri Fuat Hamıa 
Beyin bulunacağı ıöyleniyor. 

logilteH hllkimetl daha evvel 
.... Fa Qıl.ı. Hmamada 
,... .............. herlndtı 

lbniıuut ile konuımasıiıı teklif 
etmlt ve fakat bu teklif o vakit 
Irak hDkOmdan tarafından redde
dilmiftl. * -• 

Prens Güstav Adolf Dün Akşam
danberi Misafirimizdir 

,,...,,. ... ~,, .... ,, ...... ,..,. -.......... 
l..Yeç V eliahb Pr- Glata• trellle AnkaraJ* 

Adolf Hazretleri ile Prenseı Mari lerdlr. 
Luiz Ye kerimeleri PreoHı ln11ld V enland vapuru, saat t7 de 
don Iıveç bandıralı V eaaland va· Haydarpaıa açıklarında demirle· 
purile ıehrlmize ielmiıler, huıuıi ( Dnamı 9 uncu yn:ıde ) 

Seçim Yerlerinde 1 Gayrimübadiller 
Bir Ay Sonra Kongre 

Yapacaklar Kadın Ve Kızlar Da Görünüyorlar 

Liıtetle {ılın 

Belediye intihabatı devam et• 
mektedir. Kaza merkezlerinde 
bulunan sandıklar dUn aabahtan 
itibaren mahalle ve nahiyelerde 
dolaıtıralmağa baılanmııtır. Bu 
ıabab ••ndıkların semtleri yine 
değiıtirilmiftir. Maamafih kaza 
merkezlerinde yine bir ıandık 
bulunmaktadır. Bu sandıklara, 
kendi mıntakasında ailnllnll ıe
çlrmif olan vatandaılar reylerini· 
atmaktadırlar. 

Fırka viliyet idare heyeti relal 
doktor Cemal Bey ve heyeti idare 
azaları, diln tekrar bUtlln intihap 
yerlerini teftft etmiılerdir. Bazı 
.. mtlerde meclia aza namzetleri 
kendilerine rey •erilmeıl için 

v•11ırke11.. 

propaganda yapmaktadırlar. Et
lerine doıtlanna kahYe ısmarhya• 
rak, kendi lehinde re'y toplamı• 
ya çalı .. n namzetler de a-&rlll· 
mektedir. 

DOnkO intihap gllnllnde, rey 
atanların nlabeti erkekler lehine 
kaydedilmek lizımdır. Maamafib 
bazı mıntakalarda kadınlar, he
men hemen erkeklerle müsavi bir 
ıekllde intihabata iıtirak etmek· 
tedirler. 

Kadınlar Birliği azaları intl• 
hap yerlerinde dolaıarak, kadın· 
lann reye ittlrakleri için ıayret 
etmektecJirler. 

Sandık baılarında, halkın ali· 
( Devamı 8 unou 1üzde ) 

Gayrlmllbadiller cemiyetinin 

I~ ıenelik konifesi ilçincl T qrinin 
bapnda toplanacakbr. GayrimO· 
badillerl yakından allkadar eden 
bir çok meseleler henüz e1aalı 
ıekilde halledilememiı olduğu 
için, bu toplantıda hararetli &6-
r.llşmeler olacağı anlatılmaktadır. 

Bir loaım ••yrimnbadiller da· 
laa fimdiden harekete ıeçmifler, 
kongre için hazırlığa bqlam1tlar
dır. S6ylendiğiDe ıöre, kongrede 
bazı tekliflerde bulunulacakbr. 
Bu arada g•yri mübadil meaeleai· 
ni tamamen halledebilmek için 
alikadar veklletlerle temaa etmek 
Ozere Ankaraya bir murabhaa 
heyeti ı&nderilmeai de iatenll .. 
cektir. 

lngiltere 
Domingonlarında 

Londra, 2 (A.A.) - Kıral, Vi· 
kont Glavyın Y enizelanda umumi 
valiliğine tayinini tanlp etmfttir. 
Yeni Yali, vazifeli önllmllzdeld 
Mart ayında bitecek olan Lord 
BeledialiH halef olacakbr. 

Çok acıkh bir ayrllıt 
Vaıington, 2 (A. A.) - Milli 

kalkınma idaresinin iıtifa eden 
relıi M. Conaon, heyecandan ide· 
ta boğuluyormuı gibi, Milli kal· 
kanma idareli memurlanna veda 
ve halefine aadıkane hizmet et• 
melerini taY1iye etmittir. M. Con• 
ıon bundan fazla bir ılSz ıöyliye• 
memiıtir. Sui bançereainde bkan· 
IDlf ve 1'4zlerl 1afla dolm111tur. 

- Ah! •• 
- Aman il .. 
- Ooofl .•• 
-Medet Al· 

lah, yandım!... 
Bu ıesleri iti· 

tip te latanbul 
radyosu zanne· 
diyorsanız alda· 
nır11nız. 

- Yine( Ye
men )e aevltıyat 
Yari .• 

- Ana baba 
gllnlil.. 

- Ko!era ıal• 
gını aUnlerine 
mi döndük? .. 

- Engiziıyon 
vaporu ! Acla •oll•rırula Ak•• Npflrll 

Bu ılSzlerl de lfitip Akay Bu sesler ve bu ı&der, Akay 
idarealnin ( Engizisyon ) ilminde idaresinin yeni sonbahar tarif .. 
yehi bir vapur aldığını ıanneder- ıinde Köprllden Adalara hareket 
seniz yine aldanıraınaz. ( Devamı 10 uncu yüzde ) 

Firdevsi Ve 1000 
Yıldönümü 

Iran edeblyab Şarkta, aenıtn 
mitolojiıi, yllkaek kDltllr kayna,. 
maaile aaırlarca htıkm6ntı ytlrnt• 
mllıtllr. ReıidOddinleri, Hafız 
Ebruleri, Kaanilerf, Hafızları, 
Hayyamlan, Sadtlerl ve daha 
bunlar ıibi niceleri yetiıtiren 
Iran edebiyabnda TO•'lu Firdeval 
eııiz bir şahika ve belki ilk Oa
tathr. BugOn, 3 T8frlnlevvel, 
Iranda ölUmllnln bininci yılı mü.o 
naaebetile hakkında muazzam 
bir ihtifale baılanan Flrdevıt, 
Iran edebiyatına mitoloji zengin
liğini veren ilk ıalrdir. Altmlf'o..)>in 

( Devamı 9 uncu yüzde ) 

1 

1 

1 Bi•d• ,s..,, /•imleri/. 

• • 
ıncı 

- Yarın akıam Samannrenievvel mahalleainin Piriabdürrahmançelebl 
ıokağının, RezzaJôzade Dutyemezağa camiinin avlusunda belediye intihabı vardır. 
Yurttaılann gelmeleri ilin olunuuur .• 

- Kancıtım ben rey vermığe gidiyorum. Sen bir 1efertuuıa, akıam, öile 
J•meiinl k07. Herifiıl ~ ;reri bulmak için timdideıı 7ola valrmah. 
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/Jeledigeden 
Beklenilen 
Faydalı işler 

Bır ı.amımdanberi belediye me
murlı:ırı taksıJeri güudüz nya 
gece, raatgde lhmlururlar, mua
yene ederlerdı. Bu yiizden acele 
ivi olup ta tıı.ksiden iatifade et· 
Dıt>k iste) euler zıuar görürlerdi. 
~ıındl lıelediye bu zararı anlamış 
taksi nmayeoelerınin geceleri ya
pılmaıııııı bildirmiş. Çok eyi bir 
lıa.rektıl, fakat halkın fikrine göre 
yapılması bekleaen daha. birçok 
fayJah işler varı..lır: 

Sami Bey ( nalata. Perşembepazarı 
'13 ) - Tenkit yapmak çok kolaydır. 
Çünkü dilin kemij'i yok bertarafa 
döner. Tenkit edilen 9eyin tatb~k 
kabiliyeti o:up olmadık nı da söyle
mek lbımdır. Paris ıehrinde yollar 
bergün fırçalı olomobiller!e yıkanır. 
Şehrin en Bera yerlerinde bile elek
trik, au ve temizlik var. Yollar gıc:r 
1rıc11 asfalttır. Sokaklara tükürülmez, 
dilenci bınkılmaz. "iatanbul l:e'edi
JHi •ehti niçin l:öyle yapmıyor. Biz 
d~ l:Byle bir tehir iater:z.,, Şeklinde 
lıir tenkit yapılarsa buna herkes 
•Oler. ÇilnkD bu evvel& bol para, 
•onra da biJl'J itidir. Ayni zamanda 
da zaman iater. 

Bu gilıl tenkıt!er lAf kıtlıj"ında 
aamaları budarım kabl"indendir. Fakat 
inaan latanbulda talır.ai otomobillerine 
'ok mühim bir iti oldutu zaman 
biner. Bir yo~cu itine yetitrken bir 
Hyriaefer memuru otomobili durdurur 

Ye muayeneye batlaraa o vatandatın 

hem iti kaybolur hem de parası bota 
•ider. Belediye bu yoklama itlerini ge· 
celeri peka"l yrp Llilir tekllndeki bir 
tenkit ço '< yerinde o!ur. Bugün ga• 
aetelerde okudum, artık Be'e Jiye bu 
1ribi muayeneleri geceleri yap~cak

mıf. Aferin ıu Belediyeye ••• 

Şevket Bey (Topkapı Merkez efen• 
di) - Belediye nakH vasıtalarının 

•eceleri mu yene edilmesinde çok 
byda gördüğü için bundan aonra 
otomobiller, otobüsL r geceleri aaıı· 

sın kontrol ec!i!eceklermif. Hakikaten 
halk bu gQndQz ve münaaebetıi:ı yok· 
lamalardan bıkmııtı. 

Belediyemiz tenkitleri n halkın 
dileklerini derhal nazarı itlbare almıt· 
br. Belediye, meseli aüt ve ıu itle· 
rinde de böyle haklı dilekleri derhc:l 
1erine getirirH ıehrin daha :ıiyade 

minnettarlığ nı toplar. 

Sabiha Hanım ( K oska tramvay 
caddesi Hli) - Ben fU taksiler·n ge
ce!eri muayene edilmesi kararını ver
diği için belediyeye haaaeten teıek· 
kfir'er e 'erim. Süt çocukların ve hu
taların zaruri bir g dasıclır. Hergiln 
raz~telerde milnak talcrı o·uyor. lie
lediyemizin elbette l u buıuıta bir 
kana ti vard r. Bu ite derhal müda
hale ebe emin'm ki muvaff.ıkıyetle 
başaracaktır. Birkaç gün sonra gauı· 
te erJe muhterem be'ediyemiıin lıe• 

nim şu yapılabilecek dilej"iıne ıüt 

iı'n le faaliyete geçmit olmasını oku
yarak cevap verilmesini çok arzu 
e ·~rim. 
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A L 
- 1( Gliniin Tarilıi] 

Sütçüler Boykot Yaptı 
Seyyar Satıcılar Müstahsillerden Süt 

Almamıya Karar Verdiler 
Snt meselesi, daha doğrusu slit mlistabsillerile 

ıatıcılar araamdaki anJaıamamazlık dün beklenil
miyen bir neticeye \•armııtır. Kendilerine hilekarlık 
isnat ediJen 1atıcllar, 12 kuruştan süt verilmeıi 
teklifini kabul etmemişler, hatta bir kısmı müstah
ıillere boykot yaparak kendilerinden süt almıya
cak!arını blldirmfşierdir. Bu kararı da ilk defa dün 

milıkUI mevkie dllımüşlerdir. Bntllo ıatıcılar bu 
boykot kararma iştirak ettikleri takdirde, berglln 
vasati olarak elden çıkardıklan ve 300 - 700 kilo 
kadar tutan sütü baıka vasıtalarla ıarfetmek imkA
nını aramak mecburiyetinde kalacaklardır. 

D:ğer taraftan son günlerde aokaklarda süt 
satan seyyar esnaf haddinden fazla artmıştır. 
Belediye, bu vaziyet karıısında şubelere bir tamim 
göndererek seyyar sütçülerden hangilerinin elinde 
aeyyar esnaf cüzdanı olduğunu tahkik için emir 
vermi.ıtir. Muayene edilmiyen ve cüzdanı olmıyan 
•eyyar ıütçü1ere satış yaptırılmıyacaktır. 

tatbik etmiılerdir. Süt satıcıları, kendilerile anlaş
mak isteyen mlistahıillerin har:cinde kalan mınta· 
kalardaki mandralarla eski şekilde mutabık 
kaJdıkları için, aütsUz kalmak tehlikesine maruz 
değillerdir. Fakat bu vaziyette, süt müstahsilleri 

125 Kuruş 
Karabetin Kırk Beş Gün 

Hapsine Sebep Oldu 
Dün Asliye Birinci Ceza mah· 

kemesinde Karabet isminde bir 
genç ( 125) kurut için (45) gün 
hapse mahkum oldu. Krabetin 
mahkumiyetini icap ettiren badi· 
ıe, iddia edildiğiae göre ıudur: 

Karebet birgün Yenibahçede 
Guraba hastan eıi önüne gi mif. 

Hatice Hanım isminde ihtiyar 
bir yoğurt satıcısı da oradan 
geçiyoruş: 

" - Hanım ben hastahanenin 
memuruyum. Haatahaneye bergün 
yoğurt alacağım. Bugiin iki bu~uk 
okka yoğurt ver. Fakat bet liramı 
da boz demiş. Hanım: 

- Üzerimde ancak ( 125 ) 
kuruşum var, 
Karbet Efendi: 

cevabını verince 

- O halde ver paraları, demiş 
Ye alınca da kaçmaya başlamış. 

Hanım - Hırs:z var! Yaka· 
laym! diye bağırmıt ve Karebeti 
tuttur~uıtur. Karabet aldığı pa
rayı derhal ayakkabısının içine 
saklamııtır. 

Suçlu dün müdafaasında: 
'' - Poliste beni dövdüler. 

Ayakkabımı yanıma çıkarmııtım. 
Cebimden paralar ayakkabının 
içine düımüı, bon koymadım ,. 
dedi. 

Bundan sonra da mahkeme 
yukarıda bildirdiğiroiz kararı verdi. 

Bisiklete Çarpmış 
Bostancıda Bağdat caddesin· 

den geçmekte olan Şirayer adlı 
birinin bindiği bisiklet caddeden 
geçmekte olan mütekait hak=m 
Nec:p Bey·n kızı Mebrure hanı

ma çarparak muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. 

Et işinde 
Tetkiki Zaruri 
Cihetler Var 

DUnktı sayımızda et fiatlarının 
ıon günlerde birkaç kuruş düş· 

mesinin, neden ileri geldiğini yaz· 
mıı, deri fiatlarını, et nakli) e 
meaelesini mevzuubahs etmiıtik. 

Dün yaphğımız tahkikate göre, 
etlerin mezbahadan kasap dük-
kanlarına nakli iti hakikaten tet
kik edilecek bir mevzudur. Bu it 
mukavele ile bir tirkete verilmiş
tir. Şirket mukavele yaptığı vakit 
yol masrafları, amele Ucret!eri 
şimdiki gibi değildi. BugUn ( 60 ) 
kuruşa çalışan bir amele, beı 
aene evvel ( 120) kuruşa çıalışı· 
yordu. Alakadarlar et nakli için 
evvelce yapılan mukavelenamenin 
yeniden tetkik ve tanzim lüzu
munu ileri sürmekted~rler. Dün 
kendisile görüşlüğümüz salahiyet
tar bir zat bize dedi ki: 

" - Halk nakli işinin ne şe
kilde yapı;dığmı da iyice bilmi· 
yor. Buııu anlatmak lazımdır. 
Çünkü bunun fU faydası vardır: 
Mesela, ıehirden biraz uzak olan 
sayfiye yerlerinde, yahut uzak 
mahallelerde kasaplar kilo başına 
5, 1 O, hatta 16 kuruş fazla alı
yorlar. Bunun ıebebini sorduğu
nuz vakit, size mezbaha ile ara· 
daki mesafenin uzak olduğunu, 
nakil masrafının fiata teıir elL
ğini aöyltıyorlar. Halbuki kasaplar 
et nakli için on para masraf 
vermezler. 

El nakliyatı yapan tirket mu-
kavelanamesi mucibince et:eri, 
bütün şehir hududu dn.hil'.ne ayni 
ücretle götürür. Bu nokta çok 
mühimdir. Şirket nakıl için kilo 
üzerine muayyen bir ücret alır. 
Kaup dükkanı ister mezbahanın 
yanıbaşında olsun, ister Adalarda, 
Boğaziçinde olsun. ,, 

Karı Mı, Metres Mi? 
Davacı IJe Dava Edilen 

Arasında Bir ihtilaf 
Kapalıçarııda döıemeciJik ya• 

pan Nihat yahut diğer ismlle 
Ismail Hakkı Bey Jıminde bir zat, 
Zekiye Hanım isminde bir kadın 
tarafından dükkanındaki kumaı 
ve aairenin çalındığı lddlasile 
Müddeiumumiliğe mtıracaat etmiı. 
Dün Sultanahmet ikinei aulb 
ceza mahkemeainde bu davaya 
bakıldı. Suçlu Zekiye Hanım 
kucağındaki çocuğu g6atererek 
dedi ki: 

- Efendim. Ben bu adamın 
aekiz ıenelik karı&1yım. Karnımda 
da 7,5 aylık bir çocuk Yar. An· 
nesinin evinde yatıyordu. Bir glln 
dükkanına gittim. Bana bu e~yayı 
verdi. Sen götür, ben de akıama 
gelirim dedi, ben g6ttlrdtım. 

Hakim, davacıya sordu: 
- Bu hanım senin karın mı? 
- Hayır efendim metresim. 

Hanım cebinden nüfus tezke
resini ve bir tomar kAğıt çıka
rarak: 

- Sekiz aene evvel imam ni· 
kahı ile evlendik. lzinnamemiz 
de vardı. Nüfuı kiğıdımda da 
kaydı vardır, dedi. 

Hakikaten nüfus klğıdında 
., Akti icra eclilmilmlştir,, şeklinde 
bir işaret vardı. Hikim bu lta
retin, manasını nüfus memurlu· 
ğundan ıormıya karar Yerdi 
ve muhakemeyi başka bir gftne 
bıraktı. 

Tramvaydan Doşunce 
4 yaf nda Nazmi adlı bir 

çocuk Tophanede 221 numaralı 
tramHya atlamak iaterken dilte• 
rek muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralanmıthr. 

Mısır Heyetinin 
Teşekkürü 
Heyet, Gazi Türkiyesine 

Refah Diliyt1r 
Mıaır parllınentoau murahhaa he:re• 

ti rel•i Muhammet Tnfik Rifat Paıa 
ile murabbaı heyeti aaası, kendilerine 
IGtfen ıclaterilen kıymetli yardım Ye 

ikramdan dolayı Tiırkiye Cilmhu riye• 
tine ve Türk milletine en halia tGk· 
ranlarını ve en aa mi mr saygılarıni 
takdim eder. Vatan .ırına dönmeden 
evYel bu cİYanmert memlekette gar. 
dGkleri hayatiyet, kuvvet, intizam ve 
gOzel idare c e'iiline h•yranlıkla tema
t• ettiklerini Tilrkiyenin, UJu Şef Gaai 
Muataf a Kemal Hazretlerinin reberUtl 
ile bütün aaadet Ye refaha ermesini 
temenni eylediklerini ifade etmek di· 
lerler. 

Mı•ır ParlAmento•u murahhH heyeti 
Umum kltlbl Muhammet Hattap 

Talebe Blrllğl Reisi 
Milli Tilrk talebe birlitf ide: re hey .. 

•ti dOnkil toplantı11ında, eski birlik 
reial Zeki beyin yerine Oaman Nuri 
beyi ıeçmiıtir. Bu arada, kapatılaa 
"Birlik. gazete1i menuu etraflDda 
gl5rGımeler yapılmıt ve köycüUlk 
konferanslarına yeniden deYama kar .. 
Yerilmiıtir. 

Universite Talebe
lerinin Vaziyetleri 

Üniveraite Fakültelerinde bu Hne.. 
den itibaren her talebeye alt bir aicll 
cedveli tutulması takarrGr etmittir. 
Bu cedvele talebenin tahail aenelerln-
deki hal •• harekatı hakkında notlu 
yazılacak ve bu cedvel, dlplom•Ja 
illve olunacaktır. 

Diter taraftan ÜniYeraitede ka1it 
ve kabul muamelesine devam edil. 
mektedir. Bu ıene Fakilltelere kabul 
edilen talebe!er, Rektl5r tarafından 
ayf.ı ayrı kabul edilmekte ve kendi· 
lerine vaziyetleri hakkmda muhtelif 
aualler aorulmaktadır. Yazılma iti bu 
Teırinln lS ine kadar ailrecekt:r. 

DiJer taraftan Fukftltelerde kaylt)i 
bulunan ve herhangi bir suretle ayni 
•ınıfta iki .aene kılanların kayitları 
ailhlecektir. Ge:çea sene kayitları 

ailinen ve tecdit auretile yeniden girea 
talebeler bu aene de aınıfta kalırlaraa, 
haklaranda ayni tekilde muamele 
yapılacaktır. 

Slgortalar1n Kazançları 
Biitün 8 gorta tirketlerinin 1933 

seneaine ait kir Ye zarar hesa p!arı. 
nın tetkikine baılanılmıttır. Müfettit• 
ler, lıu münasebetle tirketler ne:ıdin• 
deki kaytlerl de ıözden geçirmekte. 
dirler. 

Meccani Leyli lmtlhanlarP 
Galataaaray erkek ve Erenköy kıs 

liulerinde yapılmakta olan leyli 
meccani imtihanları dGn nihayet 
bulmuıtur. Neticeler birkaç gOn için• 
de anlaııl•cAktır. 

Ticaret Odasında 
Seçim 

Ônilmilzdeki ikinci Klnun baılan• 
1rıcında Ticaret Odaaı MeclUı intihabı 

yenilenecektir. Bunun için timdidea 
hazırlıklara baılanılmıttır. Oda Meclfıi 
i:ıalıtı intihabına Ticaret ve Sanayi 
odaama kayıtla bOtün tacir ye müea
ıeaeler ittirak edeceklerdir. 

ı_ ..... _~_o_n_R_o_s_t_a_' n_ı_n_R_e_s_im_li_Hı_ik_....;:aAy=--es_i_: ____________ R_a_z_a_r_O_l_a_ll_a_s_a_n __ .. _B_._D_,(IJ_o_r __ Kı __ ı_· :_f 

Hasan . B. - Bunu iç 1 
Oilak - içmem 1 

H. B. - Bunu iç 1 
Kuzu - içmem 1 

1 
H. B. - Bunu içi 

Buzaiı - içmem 1 

1 

H. B. - Senin aüt diye aattığın 
teyi ne kuzu içiyor, ne oğlak, ne de 
buaağı. Bari aen iç ! 

Sütoü - Ben de içemem Huao Be7f 

~/ 
H. B. - Peki amma bu yay. 

rucağın ne ıilnabı var ki içsiD 1 



3 Birinci teşrin SON POSTA 

•• 'R . esımli Makale 
r 

H rg D 
a Kitaplar Ve insanlar a 

Parlamentolar 

Konferansında 
•-------- Falih Rı!kı 

Beynelmilel Parlamentolar 

Kitapları lnunlar yazar •• yine lnHnlar okur. 
Oku7aa insan, öğrenen, bilen, g!Sren ve ıın•a 
lnaan demektir. Kitap 8tretlr, blldlrlr, ııördGrllr ve 
gezdirir. Fakat okumanın da bir derecul vardır. 
Çolc öğrenmek ve çok bilmek ihtlrulle, 
ııünlla birinde inun, kafuını okudu· 
ğuııu anlamH ve ite 7arama:r bir hale 
~•tlrwıemelid lr. Fayda ka:ı:anmıık Ye 

faydalı olmak için oku7unuıı, Fakat 
hazmede •de oku• 
Juaus. -

• 

Konferamıında muhterem ve mi· 
ıafir hatiplerin yeni Türkiye hak· 
kmdaki sıcak ye candan takdir· 
lerine teıekkUr ederiz. Bu toprak· 
larda çürüyüp ııiden Oımanlı yan 
• müstemlekesi nasıl daimi bir 
harp tehlikeıi idi ise, ıimdlki 
mUıtakil, ıerefli ve inkılapçı Gazi 

I 
1 

TUrkiyeıi sulh için okadar bUyük 
bir kazançtır. Murahhaslardan 
birçoğunun bu Türkiyeyi ancak 
benUz tamyabiJmiı olmalarını da 
tabii buluruz. Biz geç olsa da ya• 
kından tanınmayı , uzaktan ititil· 
meye tercih ederiz. Beynelmilel 
davamız sulh, miıli davamız halk 
kelimelerinde toplanabilir: UlkUsU 
insani olanların böyle bir miles· 
ıeaeyl aevip benimsiyeceklerinden 
fUphe etmeyiz. 

Gazi adına kartı 1ıöaterilen all· 
kadarlık, blltUn Türk milletini 
haklı olarak coıturur. Türk mil· 
letinin btıyUklDk, Alicenaplık, açık 
ıözlUlDk ve açık yUreklillk vefa 
•e şeref gibi vaııfları Gazi' de 
ıahıalanmııtır. Biz onda öğrenilir, 
anlaşılır ve seviliriz. 

Murahhas azaları konferansa 
f ttirak eden BUyUk Millet Meclisi 
nin sulh ılyaseti, artık bir anane 
olmuıtur. Dünyada emniyet ve · 
aUkfın havaamın bulanmıt olduğu 
fU zamanlarda, Beynelmilel Par· 
l&mentolar Konferansından du· 
yolan endi ıe ve basiret sözlerinin 
her taraftan eyi akis bulmasını 
biz, herkeıten fazla isteriz. Bir· 
çok bOyUk memleketlerde he· 
nUz parlAmentolar yUkaek nUfuz 
v.e hAkimlyetlerinl muhafaza et· 
mektedirler. Parlamentolar, hAli, 
sulhu müdafaa edecek kadar kuv• 
vetlidirler. Bu sebeple, muhtelif 
murahhas heyetlerin her ıene bir· 
arada toplanarak ıulb eaerinin 
takvlyeal bueuıunda gayret sarf· 
etmiş olmalarmın esaslı bir ehem• 
miyeti olduğuna asla şUphe 
yoktur. 

Milletlerinin sulh ve insanlık 
arzularını temsil eden murahhas· 
larm Tllrkiyeden iyi olacağına 
fllphe etmediğimiz bir hatıra ile 
ayrılırken, bütün milletlere dost· 
luk eli uzatmakta olan, ıUkfın •e 
slyden gayri emeli olmıyan, in· 
sani dava güden bUtUn mUesaeıe 
ve teıebbUslere yardım etmeyi 
vazife bilen bir halkın yurdun• 
dan ayrılmakta olduklarını teıain 
ederiz. 

• Hakimiyeti Milliyedeıı -

Terfi Eden 
Hakimler 

Anlcara, 2 - Adliye terfi liıtuinde 
altıncı dereceden ikinci ıınıfa terfi 
edenler; Temyiz mahkem .. i raportör
lerinden Ali Necati, İzmir hukuk reiıl 
HOıeyin Hüınü, iatanbul OçOncO hu. 
kule reiıi Ahmet Kizım, BaımClfettiı 
Kuım, birind aınıf müfettitlerden 
Oaman Sabri, lzmlr aQuceza reial 
Ahmet Suat, İzmir tiuret reiai Necati, 
Kayaerl atırceza l'eiai Süleyman Meaut. 

Beıinci dereceden altıncı derece
ye terfi eden!er: Bolu reiıl Yuauf 
Sait, Adapazarı reıai Muıtafa Sudi, 
İıtanbul birinci ceza reiıi Necip Na
dir. Antalya lhtlua mahkemesi 
mOddeiumunıiıl Muıtafa Nuri, la• 
tanbul ikinci hukuk reial Mehmet 
Zeki, latanbul aza1ından Mehmet 
Kemal, Adllye milftet itlerinden S:rrı, 
Muharrem Rahmi, Necmettin Sahir . . , 
Temyız raportöJ"lerinden lbrahim Ki&ım 
Beyler. 

Birinci dereceden ıkinci dereceye 
terfi eden hlkimler: Çubuk milltan
titi Ali Rıza, Oamancık Mehmet 
Şerefettin, Virantehir Hakkı, Mudur
nu hukuk hAkimi Mustafa Retit, 
Hayrebolu mllatantiti Mehme fh1an, 
Niğde Retit, Arapkir Silleyman, Çorlu 
Sabri, Uhıburlu Mu.tafa Sami Ayat 
M~hmet r Hayrı, Acıpayam Hidi 
Dortyol l\lizım, ~faraş Hakkı, Saim
be~li Mehmet, Aydın azası Mehmet 
Naıl, Haymana Müddeiumumisi ~Ieh
met ÜemaJ, Tortum Hilmi Kamil, Ka
r8ama1 D aza mülizirni Hasan Iı'evzi 

ey er. 

• 
SON · TELGRAF HABERLERi 

Romen 
• 

Kabinesi istifa Etmişti 
Yeni Kabineyi Yine 

Titülesko Da 
Başvekil 

Hariciye Nazırı 
Teşkil Etti, Eski 

Oldu 
M. 

BOkret. 2 (A.A.) - Sanayi 
Nazın M. Manoleıko ıahsi sebep• 

lerden dolayı lıtif asını vermiı ve 

bu iıtifa bntUn kabin•nin iıtifaıunı 
intaç etmiıtir. Kıral istifayı kabul 
etmiı •• M. Tatareakd'yu tekrar 
yeni hUkumıtkı teşkiline memur 

etmiıtir. Bu tebeddill, çoktanberl 
beklenmekte idi. 

Cenevre, 2 (A. A.) - Evvell 
M. Tatareskoya istifasını veren 
Hariciye Nazın M. TltUleıkodur. 
M. TitUlesko bu istifanın bUtUn 
kabinenin çekilmesini intaç 
ettiifini diln haber almııb. 
Buhranın Hbebi M. Titllleako-
nun harici siyasette şef olarak 
kalmayı ve bunun meıu'liyetlni 

deruhte etmeyi istemesidir. Bu 

arzuya vaki olan muhalefetler 
sebebile Romanya Hariciye Na• 
zırı istifasını vermiıtir. 

Yeni Kabine Teşkil 
Edildi 

BIJ/cr•ş, 3 ( A • .A.) - M. Ta
lar•sko, g•nl kabin•gl t•şkll 
etmiştir. M. Tltülıuko Harici
ye JVazırlığını muhafaza •t· 
mekt•dir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Keçiburluda 
Kükürt izabe Fabrikası 

Kuruluyor 
Burdur, (Hususi) Iktıaat 

Vekili Celil Bey Keçlburluya 
gitmiş, kllkUrt izabe ve uzatma 
fabrikaımm temel atma reaminl 
yapmııtar. CulAl Bey bu mllna• 
sebetle bir nutuk söylemiı, ez.· 
cUmle: 

"Zengin kükürt madenlerimiz 
varken bu yüzden harice para 
verllmeılne müsaade edemezdik. 
KOkUrt yalnız. bağcılık için değil, 
kimya sanayiimiz içil\ de lllıumlu 
bir maddedir ,, demiılir. 

Yeni Maliye Mütehassısları 
Ankara, 3 (Huausi) - Maliye 

Vekileti F ransadan iki Maliye 
mlltahaaı111 daha getirmeğe karar 
vermlıtir. Bu mUtahassıılar 
yemi teıkil edilecek tetkikat 
bUroıunda çalııacaldardır. Mllte· 
hasaıılar bu ay nihayetinde gele· 
ceklerdir. 

Görülmemiş Şey 
Moskova, 2 (A.A.) - Alt n 

madenlerinde 8 kilogram ağırlı
ğında bir altın kUlçeai bulundu· 
ğu bildirilmektedir. 

Rusyada intihap 
Moakova, 3 (A.A.) - BUtUn 

Sovyet Ruayada meb'uaan intiha• 
babna baılanmııtır. 

Sarı Hummanın Aıııı 
Bulundu 

Paria, 2 ( A. A.) - Tunua 
pastör enıtitOıU mlidOrll M. Nikol 
(Nicolle) aarı hummanın aıııı hu• 
lunduğunu dUn ilim akademisine 
bildirilmiıtlr. Evveli Tunusta 
ve sonra Franııı Garp Afrika· 
ıında yapılan beı bin tecrübe 
kat't mOıbet neticeler vermiştir. 

Yoldan Çıkan Tramvay 
Bağlarbaıından Haydarpaıaya 

gitmekte olan vatman ŞUkrlinün 
idareaindeki tramvay arabaaı 
Bağlarbaıında hattan çıkmıf, bir 
direğe çarpmıı direği devirmiştir. 
Yolculardan bir hanım yaralan· 
mııtır. 

Nitdede Hafriyat 
Niğde, 2 (A. A.) - Niğdenln 

Çiftlik nahiyesindeki Hititlere ait 
.. eri tetkika memur heyet faali· 
yete başlamıı ve lçkalenin sol 
kapısından yapılan hafriyatta ıim• 
dilik bir aslan bit' çıkarılmııtır. 

-=-== 

/STER iNAN /STER 

Talebeler Okusun! 
Maarif Vekaletinin Mühim 

Eir Tebliği 
Ankara, 2 (A. A.) - Maarif 

Vekiletinden: 
l - Ortamektep ve llıe me• 

zuniyet imtihanlarında muvaffak 
olmıyan talebenin imtihan evrakı 
yeniden ve baştan tetkik edilece
ğine dair bir haber verilmit 

değildir.Ancak ılkiyet mevzuu olan 
evrak yine mektep muallimleri 
tarafından tetkik edilerek mllta• 
IAaları Vekilete bildirilmesi em• 
redilmiıtir. 

2 - Bakaloryaya tlbi olmı· 
yan 6, 7, 9 ve l O uncu sınıflarda 
dönen talebenin bir dersten ipka 
kalanların yeniden imtihana ıevk• 
leri için verllmiı hiç bir karar 
yoktur. 

3 - Ortamekteplerin Ye lise· 
lerin son sınıflarında yalnız bir 
dersten ıınıfta kalan talebe bu• 
lundukları tahsil mUeaaeaelerlne 
ahnmıyacaklardır. 

Talimata uygun olarak verilen 
hiçbir emir değlıtirilmiyecektir. 

Yeni ispanya Kabinesi 
Madrlt, 2 (A. A.) - Larus 

• Lerroux • kabine teıkilini kabul 
etmiştir. 

= 

iNANMA! 
Son Pertembe n Cuma gOnleri TGrklye *tlethım 

birincilikleri için Kadıköy atadında mü1abakalar 
1apıldı. Biz bunlardan bahaederken aeylrci 1ay111 

"' MemleketiA dlSrt köıeainden i'•len atletlerin 
mll1abakalarını ıeyretmeye bir tek 1razeteci bile 

Ozerinde de durduk, hatti töyle dedik: 11 Koca atad-
1omda ıeyirci namına kimsecikler yoktu.,, 

Biz bir hakikatten bahaettik. Hem de açıta 
YUrulmaaında IÔİlli bir fayda olan bir hakikatten
f akat ' 1 Son Roata ,, nın bu hareketi biriaini ailcendir
mİfo Diyor ki ı 

ISTBR iNAN 

•tadyoma utramadı. ,, • 
Gazetecilerin bu hareketine gllcenen zat, "tletizm 

denilen özlQ Yarlıtı okadar alaya aldı ki, binnetice biz, 
bu lıin ciddiyetine inanmaktan kendimizi hayli uzak 
rCSrllyoruı ve birtDrlG inanamıyoruL Sen de •1 
okuyucu; 

!STER INANMAf 

Sıyfa a 

•• •• oz 

intihap Lakırdıları 

Arasında .. 111--------- A. E. 
Yıldı& sarayında toplanan parla

mentolar konforanıında ftalyan heyeti 
murahhaııaaının i::r.har ettiği bir müta
leadan, Franıada Reiacllmhurun a8y-
lediA'i bir nutuktan n nihayet cihı· 
nın muhtelif yerlerinde yapılan muh· 
telif tecrübelerden aonra: 

- Parllmenlo ıiıteml ile idare 
uıulüniln iflaa edip etmediti; 

Bizim gazetelere varıncaya kadar 
birçok yerlerde bir defa daha mil• 
nakaıa edildi. Bence .. iflflı" kelime• 
al paranın kalmadığı yerde kullan ı• 
lır. Parlamento ile idare edilen mem• 
leketlerden biri Franaadır, biri de ln
giltere. Her ikisinin de ka1aları altın• 
la tıklım tıklım doludur. Binaenaleyh 
herıeyden evnl ıu iflia kelimealaio 
yerine bir baokuını bulup koymalı, 
ondan· aonra dtıoGnmelidir. 

- Parlamento aiatemi ile idare 
iyi midir, fena mı? Abdülhamidi 
mezarından kaldırıp çıkaraak auale 
nreceği cenbın menfi olacağından 

oUphe edilemez ve kim bilir, elan onuıı 
fikrine lotirak edenler de belki nrdır, 
fakat kaç kftidirler, .ayılarının çok 
olduğunu unmam. BuH mukabil 
Millet itibarile biz timdi belediyeye 
aza seçimi faaliyetine ıahit oluyoruz, 
ııelecek ıene iH ayni ameliyenin 
mebualar için yapıldığını alSreceğiz 
Bizim için parlamento ile idare ıiate• 
mi yarım a11rdanberl arka1mdan 
koıulan bir illkildür. Üzerinde konu
ıulamaı, olsa olaa tek fırkada, 
intihap uaulünOn naaıl olmaaı llıım 
geleceği diltünOlebilir. Ve anlaşılıyor 
ki, tahıilin umumiletmHlle, refahın 
artmaaile, insana latiklil veren şahıi 
drvetlerin çoğalmaaile, hOlba zaman• 
la genloleyecektir. Bu, bil' merhale 
itidir. 

Parllmento ile idare ıiateminin 

uyandırdığı münakaoalardan bahseder
ken, bu meHle hakkında timdi de
til iki yüz sene uvel yazılan bir 
eserin lkl fıkraaı aöılerimin önüne 
geldi. Bu uerin muharriri: j erom 
Koıgnard iıminde bir papazdır. Di-
1or ki: 

"Parlimento aiateml ile idare edi. 
len memleketlerde naz l'lar, tabak. 
kuku zamana bağlı proje yapamazlar, 
geoit it glSremezler, nkiletlerinin 
pamuk ipliğine batlı olan mOddetini 
ancak çok acele itlere merhem bul
makla aeçirirler. Kuııluında SOO 
meb'uı vardır, onların clnOnde 1ara• 
rırlar, kendi diltüncelerlni bazan 
münevYer, basan gayri mllnevver, 
ekaeriyetle yekditerinden farklı 500 
kitinin aimuında okumıya çalıtırlar, 
harekete geçmek için emir beklerler." 

Görllyoraunuı ya; rahip efendi bu 
bakıtında parllmentonun aleyhinde· 
dir, hele fU cilmleyİ de okuyunuz: 

• Parlamento ile idare edilen mem• 
leketlerde Nazırlar zayJfbrlar, çilnkl 
bağları; genit dOtOnc• bHlemek kud· 
retınden mahrum bil' halk meclisinia 
elindedir. Hayatlarının en bOyük acı11 
fiil yerine sözle iktifa mecburiyetini 
hiaaetmelerindedlr. Bunlu zamanla 
ltirer hatip keaileceklerdiJ', fakat fena 
bir hatip ke1ilecekleJ"dir, zira hitabet 
vuzuhu iltizam eder. Halbuki bu efen· 
diler, taahhüt ifade etmiyen iki ma• 
nalı kelime bulmak mecburiyetinde• 
dirler. Ona çalıoacaklardır, o derece· 
de ki içlerinde en zekileri, en nefret 
edilecek bir vaziyete dilıeceklerdir. ,. 

Doğru, fakat Rahip efendinin eae• 
rinde bir batka mOtalea nrdır ki, 
parllmento uıuUlnOn aleyhinde ıöyle• 
diti ıözleri unutturabilir, diyor ki: 

- " İnsanlar, aıruana ııöre haaia, 
hotbln, korkak, zalim, aptal ve co .. 
kundurlar. Aralarında hemen hemen 
mGıni n~abette yeni dotmuş, evlen• 
miı, ihtiyarlaomıf, karıaı tarafındaa 
aldatılmıı Ye aaılmıya liyakat kea
betmit olanlar vardır. Cemiyetin ba· 
kuı ve n ııamı aralarında mevcut 
nlsbete hatlıdır. Fakat bereket ver• 
ıln bu niabet detiımeı. 

lf. 
Söziln kıaaaı: Papa1 efendiye g3re 

parlamentoıuz idare aiatemi, parl&· 
mento ile idare ıiıtemlne mllreccah· 
tır, fakat dizg:ni ele alacak olanla
rın, mensup oldukları aınıfı peoindea 
bilmek tartile. Fakat bunu nas 1 ta• 
y:n etmeli? İnaanlar kaYuna benze• 
meıler. Kokuları aodra çıkar, o halde 
tecrObe edilmiı olandan ayrılmamak 
en dotıuau detil midir? 



4 Sayfa 

1"-leat Ma.-•\: 
Değirmen dere 
/zmitin En Güzel 
Mesiresidir 

f:ımit, (Hususi) - Değirmen
dere lzmite vapurla 45 dakikalık 
bir yerdir. Evvelce denizden 15 
dakika içerde epeyce yükaek bir 
dağın eteğinde ve fakat kllçük 
bir tepenin arkasında aaklı bulu· 
nan bu şir.in köy 15 • 20 seneden· 
beri yalıya doğru yayılarak eaki 
manzarasmı bir kat daha ıUıle
mJştir. 

Değirmendere halkı ıırf mey· 
Yacılıkla geçinir. Herkesin kendi· 
ne göre birkaç dönüm meyva 
bahçesi vardır. 

Değirmendere; fındığı ile de 
' meıhurdur. lıtanbulun taze fındık 

lhtiyacmı ~vveli Değirmendtıre 

temin eder. 
Yazın, bağlarda çalqan işçileri 

alqam üzeri köyün yalııma iner• 
ler, kızgın gUneıio hararetile 
yanan vilcutlarını, her zaman 
rtızgArı eksik olmıyan koca çınar
ların altındaki kahvede bUyllk 
fincanlı kahvelerini içerek din· 
lendirirler. Değirmendere; İzmit 
halkının en güzel meairesidlr. 

Halk Cuma gl\nleri akm, akın 
buraya gelir geç vakte kadar asır 
dide çınar ağaçlarmın altında 
gllzel bir gün geçirirler. Yalnız 
burada adeta bir ev buhranı yüz· 
ıösterir. 

Bu köyün Uç dört ıenedenberl 
gittikçe bllyümesine en bUylik 
Amil, memuriyetlerinden tekaüt 
edilen birçok zevatın buraya yer
letmif olmasıdır. Meyva zamanın· 
da Değlrmendere iskelesinden 
herglln bir moUSr, lıtanbula küfe· 
lerle fındık ve üıtım tatır. 

KöylOlerin çoğu daha meyva 
kemale gelmeden kabzımallara 
ıatarlar. Ve bağlandıkları kabzı· 
mala çıkardıkları mahıulu gö~ 
derirler. Köyiin çok çalıpn muh
tan ve arkadatları köyttn ihtiyaç· 
lanna karşı muvaffakiyetli itler 
yapar. Ve balkı verdikleri karar• 
la her zaman memnun ederler. 
Kay bir ıaatlik mesafede bulu· 
nan İhsaniye nahiyeai~e bağlıdır. 
K3yde kllçUk bir posta telgraf 
dalr~ıi bir do jandarma karakolu 
Yardır. 

Ayrıca bir fırın ve beı dllk· 
kanı ve dört kahvesi vardır. Yalı 
ve eski Değirmendere dahil ol· 
mak llzere 200 e yakın hanesi 
mevcuttur. 

Gölcllğiln buraya yakın olma· 
ıı köyde pek canlı bir 
kalabalığın her zaman görllnme• 
ıine veıile teıii etmektedir. 

Fabrikalarda çalışan birçok 
amele ve GölcUktekl müesseıe ve 
gemilerde bulunan zabitanın bir 
kıımı burada oturmaktadır. 

Değirmendere lzmlt köyleri 
ara•ında en canla Ye nahiye mer
kezine llyık bir köydür. 

SON POSTA 

Zaframboluda imar Faaliyeti 
Yarım Kalan 

Yapılan 
Bir Köy Yatı 

l'Aüsanıereye 216 
Mektebinin liışaıı 

Köy lıtirak Etti 
için 

Zafranbolu (Hu
ıusi) - Köyler• 
deki kırk mek· 
tebe ilaveten bu 
defa bir yıl için
de yirmi beı 
köyde daha ye• 
niden mektep 
yaptırılmıya mu· 
vaff ak olunmuı· 
tur. Bu meyan· 
da "Yörtlk,,köy• 
lerinde bir de 
yatı evi yapd· 
mııtır. Mektep· 
cilik ıah&1mda 

muvaffakiyetli a• 
dımlar atan kay• 
makam İhıan Bey 
diğer ıahalar-
da da faydalı işler görmektedir. 

Yıllardenbttri Araç. çayı üze
rinde yıkık duran meıhur " Çer· 
çen , , köprüsünün yapılmasına 

teşebbüs etmiı. Ve vilAyet ldarel 
husuıiyeıinden ikiyUz lira yardım 
temin ederek köprünün yeniden 
kurulması için lazımgelen bin li
rayı da civar köyli.ilerin yardımlle 
mey dana getirmlıtir. 

Yeni köprü dört ayak Uzerin• 
de kurulmaktadır. Bu köprünün 
işçiliğini Çerçen, Kozyaka, ltbiuit 
Hacılarobası köylUleri yapmakta-

Hendek Tütünle
rinde Hastalık 
Yok 

lzmit (Husuıi) - 15 • 20 gtln 
evvel memleket tUttın ztırralarlDJ 
endiıeye düıüren, tUtün hastah• 
ğına dair bazı şayialar tıltilmlıtl. 
Vilayet dahilinde ehemmlyetle 
tetkikat yapan Ziraat Mlldüril 
Hikmet Beyle görfiıtllm. Hikmet 
Bey, yaptığı eaaılı tetkikat neti~ 
ceainl 18yle anlattı ı 

- «lzmit, Adapazarı ve Hen· 
dek kazaları dahilindokJ bUumum 
tütUn mezruahnı tetkikim netice
sinde hiçbir hastalığa rastlamadım. 

Bu yıl mevsimin kurak git
meai mftnaıebetile bazı mahaller· 
de zeriyat yapılamamuından do
layı hasılat miktan, geçen se• 
nelere niıbetle daha az ile de 
tütün ziraatinin marke:d ıikletinl 
teıkil eden Hendek kaza11nda 
pek nefiı ttitünler elde edilmiıtir. 
Bu suretle kemiyet itibarile vaki 
olan noksanlık keyfiyet noktai 
nazarından f azlasile telifi edllmlı 
bulunmaktadır. 

Za/rıl'ln6olııtl•n bir .. a11zara 
dırlar. lıbarit köyünden Remzi 
Bey köprll için 100 lira vermlttlr. 
Yörllk köyftnd&n Sipahi oğlu 
Kasım Bey de 50 lira yardım et· 
miıtir. Halihazırda köprilniln dHrt 
ayağı da kurulmuş · bulunuyor. 
On bet gllne kadar köprü tamam 
olacak ve yıllardanberi çaydan 
geçmeye 'mecbur olan yilzlerce 
köylü artık zahmetsizce köprü<lon 
geçeceklerdir. 

Bu köprilntın kurulmasından 
ötürü köylüler sevinç içindedirler. 
Sevinçlerinin maddi delili de köp-

•llnOn yapılmaaı· 
: nı ana, baba iti 

aayarak sabahın 
alaca karanlığın• 

"~""'*[!': )l dan akıam ka· ,,. i.\\\--'*"4 
ranlığına kadar 
çalıımak ıuretile 
gösteriyorlar. 

--~•,...ıo.:, Natamam ka· 
"' ,~ lan Yörilk yab 

evinin ikmali için 
de Yörük kö

,.;~ yllnde bllytik bir 
müsamere tertip 

f edllmif, müsait 
bir tarlada bin· 

. lerce kiılyl ala· 
cak btiytlk, ulaı 
kurulmuıtur. 

Müsamereye Zafranbolunun iki 
yüz on altı köytı lıtirak etmlı, 
bundan baıka Araç, Çerkeı, Ge
rededen pehlivanlar gelmiılerdlr. 
Yirmi bine yakın aiyaretçinin 
mahterleştirdiği bu mtıaamerede 
kttkfımet erkanı da bulunmuı• 
)ardır. 

Müsamereye lıtiklll marıı ile 
başlanmıı, yatı evi çocukları tara• 
fından bir piyeı tem&U edilmlı, 
mllteakiben gttreıler yapılmııtır. 

Müsamerenin hasılatı yatı evi• 
nin ikmaline baıredilecektir. 

Tüccar Zade Mehmet B. Kemalpaşada 

Elbistan da 
Uşakta Burma Bıyıklı, Top Sakallı 

ilk Pancar Mahsulünü Ge
tirenlere ikramiye Verildi 

Karilerimiı tanırlar, bir za
manlar, lstanbulda tüccar zade 
Mehmet Bey iımini taşıyan ve 
milyarder olduğunu aöyleyen bir 
adam tllremittir. Gllzellik kırall· 
çelerlnden, Amerika ctımhur reiıi 

M. Ruzveltin kızından izdivaç 
teklifleri aldığını, fakat, hepılnl 
reddettiğini ı6yleyen bu milyarder 
ıimdi de M. Kemalpaıaya git· 
miıtir. Orada ikbaadi tetkikat 
yapıyormuı. Bu tetkikabn en mll
him tarafı tllccar zade Mehmet 
Beyin M. Kemalpaıada bir .ıu 

hullsa&ı fabrik&11 açmaya karar 
vermiş olmaııdır. Mehmet Bey 
bu tetkikatı eınaaında görmUı ki 
yağmur yağmıyor ve tarlalar su• 
ıuz kalıyor. Bu tarlaları ıula
mak ta pek mUıktU olacak. Bunun 
için en kestirme yol ıu hulAsası 
lıtibsal etmek ve 250 gramlık 
bir ılıe ıu hullsası He beı dlS

nUmltık bir tarlayı ıulamaktadır. 
Mehmet Bey bu ıu huliıası fab
rlkaıı aaye1inde M. Kemal
paşayı ıuıuzluktan kurtaracafına 
kanidir. 

Uşak, 1 (A. A.) - Yaptığı 
büyük teıkilit dolayuile bu sene 
ıeker fabrikası kumpanyasına S 
birinci teırinde baıhyacaktır. Dün 
defne dallarile ıüslenmiı bir 
trende ilk pancar geldi ve 1500 
amele bu treni meraaJmJe karşı· 
ladı. ilk pancar sahiplerinden altı 
kişiye fabrikaca ikramiye verildi. 

l • 

Armutluda Elektrık 
Armutlu (Hususi) - Elektrik 

te1isatı ikmal edilmiş ve kasaba 
elektrikle aydınlatılmıthr. 

· Armutluda Bir Kaza 
Armutlu ( Hususi ) - Evvelki 

glin Arnavutköy çiftliğinde bir 
kaza olmuş, Ali isminde bir adam 
ç iftliğinde kestane toplarken 20 
metre yiiksekliktcki ağaçtan dft. 
ıerek 6!m ::ştür. 

Bir Hanım Var 
Elb~tan, (Huıuıl) - Gençler 

Evi lrıat heyeti yanlarında kay· 
makam Iımall ve jandarma ku· 
mandanı Mazhar Beyler olduğu 
halde köyleri gezerlerken Atma· 
lar köyOnde 50 yatında bıyıklı 
ve aakalJı bir kadına raıtlamıı· 
lardır. Kadın bıyıklarını burmuı, 
kasketini aağ kaşanın llzerine ya
brmı' ve heyetle tıpkı bir erkek 
gibi konuşmuştur. Bu kadın vak
tile bir kocaya varmıı, bir de 
kız doğurmuftur. Kızı sağdır. Sa• 
kallı hanım timdi duldur. 

Elbistandaki Köy Muallimleri 
Kongresi 

Elbistan, (Hususi) - Gazipaıa 
mektebinde köy muallimleri tara• 
fmdan bir kongre yapılmııtar. 
Kongrede kaymakam Ismall Bey 
de bulunmuı, muallimlerle çalıı-

Malatyadan Meyva ihracı 
Malatya, (Huıuıi) - Bu sene 

Malatyanın nefis meyvalarını her 
tarafa sevketmek mOmktın olmuı· 
tur. Gerek tren ve ıerek kam• 
yonlarla elma, armut ve ıaire gibi 
bütün meyvalar durmadan komıu 
viliyetlere tatınmaktadır. Bilha11a 
Maraı, Antep, Adana, Merain ve 
Iatanbula çok ihracat yapılmıştır. ...................................................... ·-····· 
ma yolu, köy itleri, mektep ihti
yaca, okutma usulleri hakkında 
hasbıhalde bulunmuıtur. 

Kocaeli Sam piyonluğu 
Adapazarı, (Husuıl) - Halk· 

evi spor komltaıı Halkevi aalo
nunda 934 Kocaeli ıampiyonu 
olan Ada idman yurdu ıerefine 
bir çay ziyafeti vermlıtir. 

Malatyada At Kosoları 
Malatya ( Huıuıt) - Tayyare 

Cemiyeti menfaatine 29 teırini· 
evvelde büyük at koıuları yapı· 
lacaktır. Koşuların mUkemmellyetl 
için ıimdiden haıırhklara baıla· 

mlmııhr, 

Birinci teırln 3 

Müsahabe 

Fildişi 
Kule 
Dışında 

Nurullala Ata 
Moıkova edebiyat kongresinde 

ıöylenmiı olan aözlerin bazılarını 
gazetelerde, mecmualarda okudulq 
belki Sovyetler hükumeti onların 
bepıini bir kitap ıekllnde bastı• 
nr da toplu halde görmek, 
kongrenin hizmeti hakkında bir 
fikir edinmek kabil olur. Şimdilik 
böyle bir fikir edinmek kabil doe 
iil, çUnkll elimize geçen parçalat 
ara1mdaki münasebetleri bula• 
mıyoruz, onların dinleyicileri the4 
rinde bıraktığı tesirleri anhya~ 
mıyoruz. 

Fakat hepsinde, yani ıimdlys 
kadar görebildiğimiz nutuklanu 
bepıinde mUıterek olan bir noktt 
var: BugiinUn san'atkirl, hiç oJ. 
mazaa nazariyata giriıtiğl zaman 
kUçUk bir zllmreye değil, genlf 
ktıtleye hitap etmekten bahse-
diyor. San'atin ancak bir sınıf 
insani alakadar eden bir allı sa• 
yıldığı devir artık kapanmııbr ve 
yeni kuvvetler Lulup ortaya fikrin 
bir terakkisi emmareel diye çıka• 
cağı gilne kadar, eıki, bAtıl, can• 
ıız iddialar arasına atılacaktır. 

Ruıya' da kurulan bir kongreda 
böyle bir iddiaya bOtnn hatiple
rin iıtirakl tabii idi; fakat o kon• 
gre Rusya' da değil de Alman• 
ya'da, ltalya'da, hatta Fransa vo 
lngiltere'de kurulsaydı zanned~ 
rlm ki yine o fikir mUdaf aa edi• 
lir, sade bir zümreye hitap iddl· 
asında olan sanatkarlar • fena 
değllae de • eski, k8hnemit bir 
zihniyetin mUme11illeri dl,-• ita,... 

şılanırdı. 

Herhangi memlekete bakarsak 
ayni ıeyi görl\yoruz : buglln\ln 
sanatkarı bUtiln halkı alAkadar 
etmek istiyor. Bunun için birçok 
ıebepler göıtermek kabildir. Me• 
aell harp ıonrasının lktııadl 
ıartları geçinmeyi zorlaıbrdığl 
için ıanatlne ha1rettiği saatler 
için maddi bir karşılık bekleme
yecek, hatta onun için birtakım 
fedaklrlık.lara razı olacak insan• 
ları azalttı. Mamafih ilk habra 
gelen bu ıebebJ kafi bulmamıs 
doğru değildir; çllnkü bu ana 
aebep, sebeplerin sebebi olsa 
bile, itirah bir sanatkir için 
mllıküldilr; bunun yanında sanat• 
kirın iftiharla kabul edeceği 
«bahane » yi de aramamız lazım• 
dır. Harpten sonra 1&natkaı 
etrafl Ue, gerek mensup olduğu 
cemiyetle, gerek bütün insanlarla 
meıgul oldu; çünkü «harici alem» 
kendini tiddetll bir surette bis
ıettirmeye baıladı; harpte c~p
heye giden sanatkar, döndükten 
ıonra da ihtilallerin, sokak kav• 
gal~rının kaaırgaıma tutuldu. 
« Fildiıi kule » sine çekilemedi; 
oradan kendi arzusu ile çekil· 
dlğinl iddia ediyor amma doğrusu 
etraftaki in1&nlar gelip o kuleyi 
sardı, ihtiHU fildişi kuleyi de 
lstili etti. 

Bu halin edebiyat, aanat ıçın 
hayırlı olacağından tüphe etmek 
doğru değildir; çUnktl insnn oğlu 
herhangi bir halden güzellikler 
çıkarmasını bilen mahluktur. Dün 
fildişi kulede yaptıkları ne kadar 
büyükse bugUn kalabalığa knrı
şarak yapacakları da o kadar 
bUyllk olacaktır. Onların aa, 
bunların da bUyiikli.iğlinU tem; .:ı 
eden yerleri, iddiaları değil, insaq 
oilunun damıaaını taıımalarıdır. 
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( Sigaaet Aıemi) A BiCI T ILO FL A ( Gönül lııeri ) 
lktısadi Okuyucularıma 
Hayatla Fransada Maden Facı·ası Cevaplarım ... <" Ankarada A. B. V. Beye ı 

Garabetler IJOSgali•tlerin Oğlum, nasılsa bir hatadır, 
Amele Gcretinin bir nuç pirinçten 

ibaret oldutu japonyada unayl ba
yatı çok ileri witmiıtir. Japonyamn 
eayıııı fabrikalarında iıtihaal okadar 
faıladır ki bunları Japonyada doldu
racak depo bulmak imkln11:ı oldutu 

l'lbi, dGnyanın bul'lnkD iktıaadi giditi 
karıı11ada bu milyarlarca ton mala 
mOıteri temin etmek de mOmkDn 

dejildir. Fakat buna Hğmen Japon
lar, fiatları yOzde dokaan derecesinde 
kırmak •uretile mallarını gönderecek 

pazar bulabiliyorlar. Japonyanın bu 
hareketinden doğan rekabet pek 
mOthittir. Elli liraya bir kamyon, bir 
liraya bir top kumaı, elli kuruıa bir 
sunl ıeker ıatan Japon tacirleri 
dOaya milletlerini lktiaadi rekabet 

huıuıunda dehıete vermiılerdir. Fa
kat kontenjan ve ailmrlk duvarları 
bu baı döndOrilcll ueualutun bile aıa: 
nıayacatı kadar yükıek oldutu için 
Japon iktisatçıları, bam baıka bir 
iktisadi rejim kurmuılardır ve ıudurı 

Japonya, kendiılle ticaret muahe• 
cl~s! ~lan devletlere, yukarıda ı8yle
dığımı:ı kadar ucuz fiyatlarla Japon 
malı gönderiyor. O devlet bu Japon 
mallarının Qıtilne kendi damgaıını 
•uruyor ve ıonra bunları kendi heaa-

bına, ticaret muahedeıile bağla bulun
dutu baıka devletlere utıyor. Burada 
birinci ıabıı, uıl mal ıahibl olan ja. 

ponyadır. ikinci ıahıa, Japon mabnı 
ll_k s~t~n alan devlettir ki köprQ va
aıfeaım görOyor. ÜçüncQ 1ah11 iH· 
ikinci ıahıatan ara yerdeki tfcare~ 
mukaYelHi mucibince, bilmiyerek 
Japon malı alan dnlettir. 

Bundan çıkan netice tudur: Japon
:ra kendi malını iıtediği fiyatla aata
bildiğl gibi, arada köpril vazifesini 

gören ikinci ıahıı ta, japonyadan 
ucuz aldıkı malı GçüncG ıahH bir .z 
fiyat &ammUe aatuak aradalci komi.
)'Ondan kazanıyor. 

Bazı İngiliz tacir Y• fabrikat8rle
tinin, japonyadan ucua aldıkları mal
ları, damga defittirdikten aonra bir 

sniktar zam yaparak kendi mOltem
lekelerine Htmaları da ayrı bir dala
\'eredir. lktı1adi buhran bugDnkQ ıek-
llnde ıllrOp ıittikçe daha çok ıara
betlere ıahit olacaj'ımııdan hiç ıOphe 
etmlyelim. - -tr 

111 h Bu··tu··n Yardım Tedbı.rlerı· B etmişsin, ve madem kı hennz ıv.ı u alefeti eı gönlnn de geçmemiı, kwn aileal· 

Narbon (Fran1a) 2 _ Soıya· Para Bile Etmedi ne mllracaat ederek lıterıin. 
listlerin lideri M. Leou Blum, don Ümit ederim, Yerirler, vermek za• 
burada bir nutuk irat ederek r· ~etindedirler. Yok, eğer mak• 
Dumerg kUkiimetine karp tld· sadın evlenmek değil de eğlen• 

mek fae, o benim bileceğim it 
detli bir Jiaan kullanmııhr. degildir. 

Amele - Patron 
Mücadelesi 

Arnerikada Bu lı Pek 
Biteceğe B4!tnzemiyor 
Nevyork, 2 (A.A.) - M. Ruz• 

veltiıı, bir sanayi mfitarekeal 
akli hakkındaki teklifi amelenin, 
muvafık olmakla beraber teennill 
cevabı ile karşılanmııtır. Serma• 
yedarlar ise mukabil bir tekUf 
serdetmişlerdir. 

Filhakika, Amerikan fabrika• 
törler birliği, işçilerle patronlar 
arasında aktolunacak mütarekenin 
timdikl çalııma ıartlannın deiiı· 
memesi şartına bağlı olmasını 
istemiıtir. 

Hindenburgun 
Eski Vasiyeti 

Berlin, 2 (A. A.) - Geçende 
ölen Reisicllmhur Mareıal Hinden• 
burgun arzusuna tevfikan Hinden-
burg ismini taşıyan teberru, ge
çen senelerde olduğu gibi yapı
lacaktır. Şu halde bugiin 150 
hi&1eye ayrılan 425,000 mark, 
harp malulü olan 2.838 kişi ara· 
ıında taksim edilecektir. 

ltalya Müstemleke
lerinin Sergisi 

Müstemlekat Nazın Tara
fından Meramale Açıldı 

Napoli, 2 (A. A.) - Mllıtem• 
lekAt nazırı M. dö Bono, Kralın, 

Pi yemonte ve Spoleto prenslerinin, 
ayan ve meb'uıan reislerinin ve 
rHmi, hususi mühim ıahsiyeUerin 
huzurunda, müstemlekat aanayii 
ikinci sergisini açmıştır. 

Birkaç ırGn nnl dünya matbuatı 
1ayfamızda lngilteredeki son kömOr 
ocatı kazuından bahıettik. Patlıyan 

gazların 260 cana mal oldutunu, top
rağın derinliklerinde aleYler araıında 
kalanları kurtarmak mflmkOn ola
mayınca bunların i1zerine betondan 
bir duvar 8rmek mecburiyeti haaıl 
oldufunu yazdık. Bugilnkü reamimiz 

de madene inen yardım heyetini göa
teriyor. Bunların elinde kuvvetli fe· 

nerler, sırtlarında okıijen tulum
ları vardır. Bilyük bir ferarat Y• 

cesaretle maden kuyusuna atılan bu 
kahramanların dahi fedakirlıtı it• 
yaramamıf, elleri, yOzleri 1anarak 
ylizgeri etmiye mecbur olmuılardır. 

Kübada Yeni isyan 
Bir Gecede Yirmi Sekiz Bomba Pat· 
ladı, Birçok Zabitler Tevkif Edildi 

Havana, 2 (A. A.) - Küba hükQ
meti, Havana ve Santiyago eyaletle• 
rinde bir Komünist lay .. nının ketfcdil
miı ve bunun (izerine 8rfi idare ilin 
edilmit oldujunu bildirmektedir. 

Aynı zamanda ordu zabitlerinden 
bir çoğu da ttYklf edilmiıtlr. BOtün 
bu tedbirler, enelki akıam Havana
nın birçok noktalarında atı\mıf olan 

Avustralyada YıldönUmU 
Roma, 2 ( A. A. ) - İtalya, 

" Diaz ,, kruvazörünll göndermek 
ıuretile, Avustralyada Melburn 
ıehrinin yüzOncll tesis yıldönllmü· 
ne ittirak edecektir. 

28 bomba yilzllnden ittihaz edilmittir. 
Milnakalat amelesinin grni, Ha· 

vanaoa tcairsiz bir haldedir. Ancak 
dahıldeki bazı menahk ahaUıinin bu 
yGzden müza,.eka,.a duçar olduld•rı 
1rörOlmektedir. 

Hnkumet memurları, kendilerinin 
var.iyete hakim olduklarını slSylilyor
lnr. 

==~-=-===============-=========-==-

lnglllz Hariciye MUsteşar1 
Londra, 2 (A.A.) - Hariciye 

müsteşarı M. Eden Norveçliler ta• 
rafından iki gün Norveçte ika· 
met etmesi için vuku bulan da· 
veti kabul etmiştir. 

* Y enişehirde K. K. R. R. Beye ı 
Oğlum, bir defa kendini kızın 

yerine koyarak dUıUn: Hayatının 
en kıymetli hatırasını, velevki hiç 
bir vait mukabilinde olmaH bile, 
sana verdikten sonra, iıtikbale 
lakayıt mı kalacakb, 6lilnceye 
kadar bir fahişe hayatı yaıamayı 
kabul mu edecekti? Bence hare
keti doğrudur, ve Hnin biraı 
geç •e olsa hatanı tamir edlpn 
yerindedir. 

Vaziyeti bir defa böyle dllşü
nUr ve kabul edersen, ara ııra 
hissedeceğin nedameti yenebillraln. 
Alelhusus sana kuvvttt ve ceaaret 
verecek bir de kaynak vardır. O 
kaynak akıamları evine döndllğiln 
zaman yavrunun göderinde göre
ceğin sevinç ıpğıdır. Bu ıflğı ebe
diyen bedbaht etmek değil, tek 
bir gün gölgelendirmek bile, bak• 
ıızlık kelimesini manaııı bulu
yorum, cinayettir. Sana tavsiyem: 
Sabırdır, gUler ytızle ıabırdır, 
sevmeye çalıımaktır. .. 

Ahmet Nureddin beye; 
Kadın tab'an mlltecesıistir, 

istemese bile bakar, gördUğünD 
anlamaya çalışır, bu hareketini 
fena maksada atfetmek hatadır. 
Fakat senin tuttuğun yolu da 
doğru bulmayorum. Kıskançlık 

ıahnelerl bazı kadınların hoıla· 
rma gider, bililtizam tahrik ettik· 
)eri vardır. Binaenaleyh tavsiyem 
bir müddet, kadının &nöne çıkan 
erkeklere bakışlarını görmemez• 
liğe gelmek ve dUşündUğiln gibi 
mukabeleden de mutlak surette 
çekinmektir. 

HANTh1TEYZE 

Aşk 
Gençlerindir 

kız oldu, dedi. Kızın anası kendi 
halinde bir kadın, Fakat blr oğlu 
ile bu kızı kadını deli divane 
ettiler. Oğlu ıerserinin biri. Her 
glln bir kadın peıinde. Kumar mı 
içki mi gırla .. Haylaz mı hayliz, 
hangi İfe girdiae tutturamadı. 
Kıı ondan beter. 

gelmiı tehlikeden bir mucize ile 
kurtulmuı olanlarda g~rlllen tik 
şaıkınlıktan sonra bir az genİf 

nefes almıştı. 
Şimdi onun da çaçaronluğu 

kabarmııtı. 

dakalarımız varmıı. lnaan her iıit• 
tlğine inanmamalı. Bana bu kıa 
için mellike dediler. Zengin de
diler, gtlnl dediler. Bak bep.t 
yalanmıı. Ya göriip te beğeniver
ıeydik oğlanın paıım ateıe yaka
caktık. 

Bu 1efer 
hanımı atıldı: 

No.35 
s - 10 - 934 

kaymakam beyin 

- Ne mllzayedesl ayol.. 
Hallerinden aemtin yabancısı 

oldukları anlaıılan bu ziyaretçi
lere mahallenin girdlıl çıkbsını 
bilen bir adam aalAhiyetl ile ma· 
lumat vermek hallacın boıuna 
ıitmiıti. 

Trqh yOzllnll katmerleıtiren 
)'ayık bir tebe11Umle: 

- Ne mUzayedeai olacak dedL 
Alemi kafese koyup borç takma. 
nın cezası. Beyoğlunda bir iki 
mağazadan •ereaiye almıılar. 
Terıllere dUnya kadar borç tak· 
mıılar, onlar da haciz koydur· 
dular, Dnn ınezat oldu. Çok 
eşyaları satıldı. 

Ve hıncını almaktan gelen 
bir gururla illve etti. 

- Arada bizim sekiz lira 
kaynadı yokıa.. komouluk batın 
idi. Ses çıkarmadık yokaa ben de 
bir arzıhal dayardım. Biz fakir 
esnafız. Hovardalığımız yoktur 
amma halimizi biliriz. Öyle ıata· 
falımız yoktur amma bofcu· 
muzu da tanırız. 

Burhan Cahlt 

Hallaç artık açılmııtı. iki ka· 
dını bir kere daha slbdlikten 
ıonra: 

- Siz onların neaiıiniz? 
Dedi. 
Hasibe hanımın adeta nutku 

tutulmuştu. 

Kaymakam Beyin hanımı ce
vap verdi. 

- Birıeyleri değiliz. Kızlarını 
aağlık verdiler de. Onu görecektik. 

~allacın kirpikleri pamuk par
çalarıle dolmuı arözleri açıldı. 
Elindeki iti bıraktı: 

- O kızı mı görecektiniz. 
- Ôyleya. 
- Oğlunuza mı alacaktıaıı? 
- Kısmetse 1 
Hallaç kendini tutamadı. Kar· 

nını bastıra bastıra uzun uzun 
güldü. Sonra yavaı yavaı kendine 
geldi. Yorganın üstünde kaybet
tiği iğnesini arayıp bularak : 

- Vaz geçin hanımlar, dedi. 
Öyle kızdan size hayır gelmez. 
Sonra bu hnkmline onları inan· 
dırmak için izahat verdi: 

- Bu aileyi kül eden, malla
nnı, mlllkleriai ıattıran zaten o 

Bu aemtte konuımadığı delikanlı 
kalmadı. Bir allı bir azamet. Ge
ce yarıları mahallede bir gürültU
dür kopar. Bir de bakarız, küçük 
hamm otomobille gelmiı. Yanında 
birkaç erkek. Otomobilden iner
ken bin türlii gevezelikler, he
rifler onu bırakır otomobille dö
nerler. Bazı gece e\'lerinde ka
dınlı erkekli toplanırlar. Bizim 
bakkal Pandeli elaman çağınyor. 
Herifi gece yarıları yatağından 
kaldırıp dükkanı açtırıyor. Rakı 
çıkartıyorlar. Bakkal, kasap, sllt· 
çil artık ver.esiyeyi kestiler ... Şim· 
diye kadar esnaf içeri gittiğine 
yanıyor.. Bunların babaları iyi 
adammıf, herkes hahrmı ıayar• 
larmış. Hattl mahalle fıkaraıma 
her yıl odun, kömür verirmlı .• Ben 
bu ıemte geleli beı yıl oluyor. 
Bunların kötülüğünden baıka bir 
şey ititmedim. 

Hallaca onların yabancı ol· 
dıklarını, hele Perdeciba~ının to
rununu aradıklarını anlatınca ar
tık bütün bildiklerini bir çırpıda 
dökmnıtn. 

Hatibe tL ayağının ucuna 

- Kuzum ballaçbaıı, dedi. 
Bu kız bari gDzel birşey mi? 

Hallaç kAğıt paket içine 
parmaklarını sokup bir tutam 
tütün çıkardı. Pamuk tozlu 
parmaklarını mintanının koltuk 
altlarında temizleyerek clgara 
sarmaya başladı. Hasibe H.m bu 
suali onu bir az dUıllndürdtı. 
Sardığı clgarayı yapıştırmak için 
bolca tUkllrUkledi ve dudaklarına 
yapışan tlltUn parça?annı tllkllrllr 
gibi yere atarak cevap \'erdi 

- O kadar boyaya ben de 
vuraam köçek olur oyuna çıkarım. 
Sıskanın biri. 

Hasibe H. Kaymakam Beyin 
Hanımına döndU: 

- Kısmet değilmlı kardeı. 
Dönelim bari, dedi. 

iki kadın perdecibaşının toru• 
nuna ait en mevsuk haberleri Ye• 
ren hallaca: 

- Eksik olma ballaçbaıı. Al· 
laha ısmarladık! 

Diye veda ettiler. 
Geldikleri yoldan tramvay cad

desini bulmak için geri döndüler. 
Hasibe hanım yolda içini 

döktü: 
- lıahi kardet. ver1lmif aa· 

Kaymakam beyin hanımı onu 
teaelli etti: 

- Aman kardeı, gördlllr de 
hemen beğendik mi •• Bir kıza yüz 
kiti görlir bir kiti beğenir.. Hem 
görseydik de bakalım hallerini .• 
Kıyafetlerini glSzllmOz kesecek 
miydi? insan bir bakışta evin 
halini anlar. Şimdiye kadar biç 
görücll gezmedin mi? Kız anaları 
kendilerini beğendirmek için ne 
maskaralıklar yapmazlar. Sırasına 
göre kabasofu, sırasına göre alafı 

ranga g6rllnllr.Kızlannı çaktırmadan 
methetmek için ne diller dökerler ... 
Amma erbabı lçyilzlerini anlar. 
pundunu getirir, bülbül gibi söy• 
letlr. Bu kızı da görseydik, güzel 
de bulaaydık halleri iÖzilmUzden 
kaçar mıydı ? 

Hasibe H. hemen abldı : 
- Zaten sıskanın biri İmİf. 

dalyan gibi evlidıma doğruau 
öyle Jideı kemiği gibi kız almam. 
Hem bize zengin kız lhım a kar
deı. 

BugUnkn Beıiktaı gezintisi 
kof çıkınca iki eaki ahbap baıka 
kızlara bakmak için aralarında 
gtln kararlaıbrdılar. 

(Arba var) 
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Vezir 
Vay;Dedi 
muş.Evde 
derler •. 

Gece 
Me 

- Veılalal plc ita elllı& &ali• ~. .,. •• ,... luıldı& 
lltlfte•lal l.t•m•& Se'lllal• lra lıtırtl•ıl elmelııır& 

Ka11m Pqa, Kanuni Saltan 
saı.,~ cl.niaba vezirleriJldendi, 
fakat vezirlerin Nurettin Hoc:a11 
.,.... O derece bihaf ve mı. 
haflıjl .._ * adamda. Tıpla 
hoca 1Derbum plJf onan da iir
çok fakr~ menkı&Werl dlllercle 
..... mediMrd• bhilllra ... 
llleıl olurdu. 

Sultan Stıleymaa im kardeffnl 
m .. hur Sadrazam lbrablm P•:ra 
verirken parlak Wr tlli:ln JAP
mıpı. 8b dlilln•• Kuımpqa 
da zabıta lmlrJlll bbillnden bir 
Yazife almıfb, fimdlld Saltaaah• 

mak iltedl, beceremedi, Ka11m 
Pqanıa keskin g8zleri onu uzak
tan 18nntlf Ye orada ne yapbfl• 
m anlamak merakı da •eziria 
Wuına J•J>lflldfb. ltçi aladUre
medijl al•fİll ve ,an lazU'llllf 
ciieria lıaflllda elpenç• •• 1hı
rarken KUIDI Pap ajır ajır yl-
rlldl, oraya kadar pldl ve 
aordu: 

- Kimsin, burada ne yapı
)'OrlUn? 

H.ırlf Zimmi bir ltçt olclup 
au, karnım doyurmak için bir u. 
ciier ,.rmeye •lJj.._, .. 

,,·~-----~-ij;tf;f!llllll*• MQ~'6\f'WM_.,. '.,._....,. .. 

...a PIAiW .ct~ 
ıarap hoı kaçar. 

Şimdi Yelİr De itcl .,._. teati
._ prap içip ayni cll4fct.11 ... 
nlenlJoıJudı. Ka11m P-.. dcldea 
... •eJeamlftl. hem içt,.mı. Hem 
ltcl • koautUjorda; ....... 
nereli oldatunu. kaç yıldır ı..... 
bula ıeldilfnl birer bliu ...... ..,. 
ta, lir'•GIDİfdt kendi terclmel 
W de oaa laiklye etmlftl. 
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Rehin.. Bir Mcm' eket 
lıvoç Kıralı A lbrckt 

1340 - 1412 
BlitUn Fenlandlya kıt'a1ını 
12.000 al tın mukablllnde 
rehine koy mı,tu.. BllUıarcı 

Geçen Bilmece 
Cevabı 

Babuından evvel doğan, 
annesinden evvel ölen, bU
yilk ımneslnin yanına gö• 
mGlen Ademin oğ u Habil• 

dlr. Çünkü Adem hiçb'r 

tan yarııtılmı ~ hr, aano· 

yer ne geçen kıral peuyı vererek 
kıt'a11 ger ı almak l•tedl lıc de 
muyafl k o amada, çUokU bu miid· 

,,,,----. det ı.nfında D.ıı nlmnrka al nine 

ı.aman doğmamış; toprak-·lf'~!=~?:~~= ~~~~~· ~-liiii§~~ 
alndcn evvel 8!· 

dü, büyük 
annesi olan 
toprağa 

Bu KöprU •• 
Bir hnpiah neydi .. 
Geri•inde harp gemileri tevkif edilirdi. 

Gork Kovl 14 ya• 
tında b'r Ameri
kalıdır, i' bu'mak, 

intikal et· 
m 'ttl• 

PUL: Dllayanın 
en kıymetli pu· 
lu yarım milyon 
liradır. En 

AbdUlhamU, denlıcller:n kendi aleyhinde bir ha• 
ukete te,eb\ıUs etmelerinden korktuğu için 1828 
den 1910 ıeaceine kadar, memleketlmızla n kadar 
harp geabl vana hcpalnl de Hallce ııokara l.öp
rUnUn arka trafıada bapaetmişti. Avrupalılar buna 
bakarak: 

- Türkfyode h: rp remfşl bir köprü mcıcle· 
11:dlr, diyorlardı. 

için yola çıkmıf, ~--~-::;...-.,; 
11 gün içinde Ame
rikayı bir ucunda• 

Amerika Hapishanelerinden Birinde, Her Dakika 
Çırpı Üzerinde Yakıl maktan Korkan Bir 

Tutulup 
Adam! 

Bir Çalı 

Ayakları esildikten Sonra Bavulun İçine 
Amerikanın Teksas mıntaka· 

ıının Tyl r şehri hapishanesinde 
kulağına her gelen gUrUltUden 

onulan Haydut 
Lan cashire 'de Yeni 

titreyip baygınlıklar geçiren bir ~ 
adam vardır, korkusu idam edil
mekten değil, fakat bir çalı çırpı 
yığını üzerinde diri diri yakıl
maktandır. Filhakika birkaç glln 
evvel ıehir halkı toplanarak 
hapishaneye dayanmıı ve ada· 
mm linç edilmek Uzero tes
limini istemi tir. Bu arada hapis-

han önünde eplyce büyük bir 
d6ğllş te çıkmıştır. Fakat kuvvetli 
bir polis müfrezesi ile jandarma 
yetiştiği lçln halkın hapishane 
kapısını kırması milmkUn olma• 
mıştır. Maamaflh teşebbüsün, kim 
bilir bu defa belki polisia de 
göz yummasile yakında tek
rarı beklenmekte ve maznunun 
korkusu da işte bundan gelmek
tedir. Bu adamın adı Wille'tir. 
Yaptığı cürme gelince, hakikaten 
fecidir. Anlatalım : 

lngiltcrenln Lancashire (Lank-
r:) şehrinde yeni bir umumi 

kUtUphane binası yapılmış, ve kı
ral tarafından hafta başında res
men açılmıştır. Bu binanın inıa· 

Bir Kütüphane 

, 

ıına bizim paramızla tamam 
(6,360,000) Tilrk lirası gitmiştir. 
İçinde mevcut kitaplann ınyısı 
(35,000) dir. Fakat bu miktar ya
kında (100,000) e iblAğ edilecektir. 

Miatr ve Misis Herring isminde 
bir genç kızla bir genç erkek 
evlendikten ıonra kUçük bir spor 
otomobiline atlayarak balayına 
çıkmıı!ar. Seyahatin ilk ıamam 
iyi geçmiı. Fakat ıonuna doğru 
iki genç bir aralık otomobilden 
İnerek kıaa bir müddet dolaıtık· 
tan ıonra tekrar otomobillerinin 
yanına geldikleri zaman iki elinde 
birer rovelver tutan bir adamm 
kariııında kalmıılar. Bu adam 
Wills'tfr. 

İngilterede Ne Kadar Meyva Yenilir? 

Wills iki gence: 

- ÖnUme dütUn bakayım, 
demlı ve gençleri ormana glStU• 
rerek çırçıplak soymuş, bir ağaca 
bağlamıf, bu esnada da münase
betsiz kllfürlerde bulunmuf, ıonra 
para ve elbise namına ne varsa 
aldıktan sonra dönerek otomobile 
atlayıp kaçmııtar. 

iki genç orada 1aatlerce 
kalmışlar ve binblr mUşknlAtla 
iplerini çözerek tehre dönmüşler. 
Hadiıeyi polise haber vermiı
lerdir 

Wills kısa bir müddet sonra 
bir barda zevk yaparken tutula· 
rak hapishaneye atılmııtır, timdi 
yaptığı it'mi hareketin cezasını çe• 
kecekt~r, fakat ne ıuretle, birkaç 
yıl mevkuf kalarak, yahut bir 

Neşredilen bir lstatistika na· 
zaran lngilterede her sene yeni• 
len meyvanın kıymeti asgari 
{26,021,000) İngiliz lirasıdır. Bi· 

zim paramızla takriben ( 182, 147,000) 

ç6p yığım Uzerinde yakılarak mı, 
oraaı da belli değildir. 

• Amerika gazetelerinin anlat• 
bklarına göre bu ıon gllnlerde 
Amerikada, daha evvel anlattığı· 
mızdan tamamen baıka tekilde 
bir hareket daha yapılmıştır. 

Meıele Brokleen semtinde hll
yUk bir otomobilin zırhh otomo• 
biline yapılan taarruz ile baıla
mıttır. Bu taarruz muvaffak ol· 
muı ve otomobilin içinde bulunan 
para çalmmıttır. Fakat hadisenin 
mlihim tarafı bu değildir. 

Filhakika haydutlar bu taar· 
ruzu yaptıktan bir müddet sonra 
içlerinden birinin hüviyetlerini 
polise haber vermesinden korka
rak bu eski arkadaşlarını feci bir 
surette öldlirmUşlerdir. ÖIUnUn 
cesedi bir köşkün aalonunda ve 
bir bavulun içinde bulunmuıtur. 

lira eder. Bu miktardan beher 
nüfus batına isabet eden ağırlık 
itibarile 85 libredir. 

§ lngiJlz filosunda herglln aar• 
fedilen çayın miktarı (2) tondur. 

Üzerinde tamam dokuz tane kur
ıun yarası vardı. Fakat fethimeyit 
ameliyesi neticesinde anlaşıldığına 
göre ölüme bu kurşunlar değil, 
kanın zehirlenmesi sebep olmuı· 
tur. Zira haydutlar arkadaşlarmın 
ayaklarını bavula girmesi için, 
ölmeden evvel kesmiılerdir. 

Bavulun bu köikte bulunma
sının sebebine gelince, bunun 
Amerika polisine meydan okuma 
için oraya bırakıldığı tahmin edil 
mektedir. Zira bu k6§k poliı ilo 
alakadar olan bir zatındı. 

işte medent Amerikayı kemi
ren dertlerden biri daha 1 

Yalnız ıurasını da kaydet· 
mek icap eder ki Amerikanin bu 
derdi ne kadar büyük olursa ol· 
ıun dilnyamn her tarafında oldu· 
ğu gibi orada da herhangi bir 
cinayet sonuna kadar cezasız kal
mamakta, eninde sonunda cani 
cellatla karşılaşmaktadır. 

gömUldQ. 

Demirden Bir Dal 
Avuıturyanın Eı.borg dafrı 
(~000) ayak yükıekllğlnde· 
dlr. YDsde elU.i demirdir. 
lçlndıı 300,000,000 ton c .. -

hcr vardır. 

r 

Otto 
M. Porter 
Avuıtra'ya'.ı 

bir z:attir, iki 
elinde bira 

' lsadehl olduğu 
halde aaatler

co yUrD· 
yeblllr. 

Afrl (a 
hlklmlerln• 

d~n: Muham• 
met Salanıı il; lim

rUnü çivi ile dö,cn• 
miş tekerlekli bir 
yor araba11nda ge· 
çlrmlf, tabılliai de 
Okırfort On veuıte-

I 
Halledoblllr Mlılnlı? 
o 4 ı 2 8 
o 4 1 2 o 
o 2 80 .. 128 
o 2 40 4 

Biraz dUtününDL 

-

eler 
ltalyanın Specla limanında, 

Bir güvercin rıhtım amelesi bU· 
Ue lki ahin yilk bir vapurun 

ş eşyasını boşaltır-
arasında Jarken bir havai 

Nevyorktan gelen bir telgraf 
haberine nazaran 
• • Lindberg " in 

a•ırda garip çocuğunun katil· 
: bir istintak lerlle alakadar ol-

asulü.. makla maznunen 

Yirminci 

tutulan Hauptemant'e karşı, adamı 
itirafa icbar için llçüncU derecedo 
işkence tatbik edılmiştir. 

Maznun bir çocuk sahibidir ve 
on aylık olan bu çocuğu çıldıra· 
ııya ıevmektedir. Maznunu ınrafa 
ıevk için iıte bu ıevgisinden isti• 
fade edilmiştir. Evveli kendisine 
çocuğu getirip göstereceklerini 
vadetmişler ve filhakika az sonra 
kapının önüne ağlıyan bir çocuk 
getirmişlerdir. Bu çocuk maznu· 
nun çocuğu değildir, fakat kendi• 
ıtne öyle zannettirHmiş: 

- Söyle, çocuğu verelim, de
nllmiştir. 

muharebeye şahit olmuşlardır. Bu 
havat muharebe bir güvercin ile 
Ud tahinin arasında geçmiı ve 
güvercinin galebeaile neticelen
miştir. Bu güvercin Uç beş yU:ı: 
metre yUkıekllkte uçarken bir· 
denbire iki şahinin hücumuna 
maruz kalınca bu iki hasmının 
elinden kurtulmak için kendisini 
ıOratli bir inişe bırakmı . Sonra 
a ağıda vapuru görünce gelip 
güvertesine konmu tur. Fakat 
şahinler de arkadan gelip yetiş· 
mitlerdir. Mamafih rıbbm amelesi 
ıahinleri kovarak güvercini tut
muwlar ve o zaman kuıun aya• 
iında bir bilezik bulunduğunu 
görmUılerdir. Güvercin askeri 
kıtaya memıup olduğu için yerine Maznun hiçbir cevap verme· 
tealim edilmiıtir. miıtir. Şimdi her vakit ağlıyan 

Bu ıuretle ölümden kurtarılan bir çocuğu el altında bulundur-
mak mümkUn olmadığı için 

güvercin, bir tecrübeye tahıts 
edilen kıymetli bir kuş olduğu ağlıyan bir çocuk ıesi grn• 
için ltalya Harbiye Nezareti mofona alınacak ve gramofo 
rıhbm amelesine bir teıekkUrna• odanın kapısı dııından boyunn 
me göndermiştir. s6yletilecektlr. 
----~~==~~====---=========-=====: 

Çocuk Mürebbiyesi-
.Yerini Tutan • 

nın 
Geçen pazar 

gUnU aababı 
Londranın meı· 
bur "Hayt,, par
kına gidenler 
hayret verici bir 
manzara karıı
sında kalmışlar-

dır. Küçük bir ço• 
cuk arabası ta-
savvur ediniz, 
içinde bir de 
güzel yavru yat· 
maktadır, fakat 
bu arabanın ya· 
nında bir mil· 
rebbiye yoktur, 
onun yerini güçlU kuvvetli ve çok 
ıeki bir köpek almııbr, ön ayak· 
larile arabanın demirine dayan
mıı arabayı yürütmektedir. işte 
Hayt parka gidenler bu manza· 
rayı görmllşlerdir. Bilahare öğre· 
nildiğine göre bu araba bahçe 
civarında oturan zengin bir aile
nindir. Köpek huıuıi surette ara• 
ba çekmek ve çocuk bekçiliği 
yapmak için alııtınlmışhr. Her 

Köpek .. 

aabah yavruyu bahçeye götUriip 
öğle Uzeri geri getirmek suretile 
bu vazifeyi mükemmelen yap• 
maktadır. O derecede ki caddeyi 
kalabalık gördüğü zaman poliı 
memurunun yanına gidip durmayı 
bile öğrenmiştir. Polis bu arabayı 
görünce sopasını kaldırarak bütün 
nakil vasıtalarını durdurmakta ve 
çocuk arabasının salimen karşı ya• 

kaya geçmeainl temin etmektedir. 
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ve T ABB.İ 
5 inci kısım ~o. 76 Nasıl Dojdu ? .• 

Her hakkı tnahfuzdur. Naııl Yaşadı?_ 
3 - l o - 934 Nasıl Ôldi1? 

=======·Ziya ~skir <=============================--
Şey 
ikk 

am Tar fından Hal a Şayanı
ilmişti. Bir B y 

Sonra da, baı ambarının 
n me eş e 

altına konulan dinamit ıan
dığı bizzat sUvari Maşuk Ziya B. 
tarafından ate lenmek ıuretile 

apur batırılmış, lzmlr limanı da 
bu suretle kapatılmı9h. 

* lzmir Uzerine bu tazyiki yapan 
lngiliz donanması, Çanakkalede 
de faaliyetten geri durmuyordu. 
Şubatın 6 mcı günU, 12 gemiden 
mürekkep olan • Fransızlarla 
kanıık - bir donanma, Çanl!kka• 
lenin methal tabyalarını ıekiz 
aaat bombardıman ettikleri gibi 12 
Şubatta da bu hareketi tekrar 
etmiıler ve bu tabyelerin topla• 
rını tahrip eylemi 1 rdl... Kanal 
harekatı devam ederken, bu bom• 
bardımanlar sıklatmıı.. lngillz ve 
Fransız filoları nrhk Çanakkale• 
nln karşısından ayrıJmamışb. Bo· 
ğazın iç tarafındaki obUs batar· 
yalannı tahrip etmekle beraber, 
yol üzerindeki torpili rl de kıs· . 
men ayıklamışlardı. Hatta bir iki 
defa da karaya kllçük müfrezeler 
çıkarını larsa da tutunamamışlar• 
dı. Fakat toplarının ateıl hima
yesinde çalıştırdıkları torpil nra• 
yıcı gemileri vasıtasile (Karanlık 
liman) dakl torpilleri toplatmışlar; 
orasını manavraya salih bir hale 
koymuılardı. · 

lf. 
Harbin ille yılı olan [330 ıene· 

ai] hitama ererken, cephelerle 
harp vaziyeti bunlardan ibaretti. 
Hiç bir noktada, en küçük bir 
zafer yUzll görUlmeden harbin 
uzayıp gitmesi, heJka bir endlıe 
Termlıtl. Harp başladığı zaman, 
oldukça akılb geçinenler blle 
harbin nihayet iki ay kadar ıll· 
rebllece~inl tahmin etmiılerdl. 
Halbuki ıulhun avdet) şu tarafa 
duraun, harbin hararet ve heye
canı hergiln tezaylit etmekte idi. 
Yer yliılinde mevcut bulunan ls-
IAmları galeyana getirmek •. Afri· 
kadaki ve Asyadnki Fransız, in· 
gillı mlisteml kel rlnin mUılUman 

skerJerinl mensup oldukları dev• 
Jetlere isyan ettirmek için (cihat) 
ilan edilmişti... (Cihat), halifenin 
en büyük silahı idi. 

ÇUnktl Cenabı Hak Kur'anı• 
kerimde birçok Ayetlerle (cihad)ı 
farz.etmiş, ve İslamların baka ve 
halasını ancak bu emrin lf aaına 
hasreylemi ti. Halifenin (Allah) 
namına tebliğ edeceği bu emre, 
her mllslllmoııın itaat etmesi la
xımdı.. Buna binaen lstanbulda 
büyük merasimle cihat ilin 
edilmiş, bUtün islam &lemine 
alt hararetli nutuklar söylenmiv .• 
Ve nihayet Şeyhislam efendi ta· 
rafından da şu beyanname neo· 
redllmişti: 

[ Ey Efgan da, Iranda. F asta, 
Tunus ta, Hindistanda, Mısırda, 
Rusyada vesair mahallerde bu· 
lunup ta fU ııradaüç devleti leime 
ile cenk ve cidale kendilerinde 
lmkftn hA11l olan ümmeti Muham· 
met!... Asırlardanberi duçar oldu
ğunuz esaretlerden, uğradığınız 
felaketlerden kurtulmak.. Ve bu 
zalim düşmanlarımızdan intikam 
almak.. Ve badehu, kemali vanU 
ıerefle yaşamak .• Ve (Cihat) ile 
vukubulan (eva miri ilahiye) yi ar· 
bk yerine getirmek zamanı bulül 

İzmir limanını dil,.manlarn karaı mu
vaffakıyetle kapayan Siti of Kiyos 
vapurunun kumandanı, kıdemli eüvari 
(ferik amiral Maşuk paşa ıı:ade) Maşuk 

Ziya Bey. [Harp kıyafetinde 1 
etmiv olduğundan, şu mllsait za· 
manı bir dakika fevt etmeyip, 
hemen lsrJ hazreti halifeye iktifa-
en bu zalimlere karşı ilAnı cihat 
ediniz ki, muininiz Allah, rehperi· 
niz Resulullahtır. ] 

Fakat heyhat ki, ne Allahın 
bu emri, ne ( halifel zişan haz
retleri ) nln bu tebliği, vo ne do 

Şehlslam efendinin beyannamesi, 
dünyanın hiç bir Müslllman mu· 
bitinde en kü~ük bir tesir bile 
husule getirmemiıti. Bilakis, ( H i· 
!Afet ) denilen o tarihi nüfuz ve 
kuvvetin artık tam manasile bir 
hayalden ibaret olduğunu - acı 
bir hakikat olarak • gösteriver-
mişti. 

* 
Harp sahalarında kanlı cldal

ler devam ederken, cephe geri
lerinde de mllhim hadisat ve 
vakayi cereyan ediyordu. Kan ko
kularile ıinirlerl bozulan halk, 
yava yavaş baş gösteren mliza
yakadan nrkmeye baılamııb. Za
ruri ihtiyaçları temin edecek her 
ıey pahalılaşmıştı. lık dfişUnUlen 
ey, açlıkb. Köyler, bomboş kal· 

mı§tı. Çift sürecek adam, sabam 
çekecek hayvan azalmıştı. Koca
larmı v babalarını hudutlara, 
bayvanlarm·ı vesaiti nakliye ko· 
misyonlarına, nafakalarını öşür 

tahsildarlarına veren Anadolu-
nun zavallı köylü kadınları, 
varlıklarını yaşatabilmek ıçın 
tırnaklarile çorak toprakları tır
malıyorln rdı.. Almanya limanları 

lngiliz donanması tarafından ab
luka edildiği için, onlar ve Avus
turyalılar da açtı. Bunun için, 
Anadolunun sefaletini düşlinmU· 
yorlar; elindeki bir lokma yiyeceği 
de nlmaya çalışıyorlardı. 

(Arkası var) 

Prens Güstav 
dan beri 

Adolf ün Akşam
Misafirimizdir 

( Baıtarnfı 1 inci yüzde ) 
mittir. Vali Muhittin, Hariciye 
Vekaleti daire ıeflerinden Hulusi 
Fuat, protokol müdür muavini 
Şefkati Nuri Beylerle mihman· 
darlıklarına tayin olunan Ha· 
san Riza Paşa Sakarya motörile 
muhterem misafirleri Marmarad 
karıılamıılardır. Vapur, Haydar
paşa önüne geldiği zaman Seli· 
miyeden toplar atılmıf, dört tay
yareden milrekkep bir tayyare 
filomuz uçuşlar yapmııtır. V asa• 
land vapuru da dUdtik çalmak 
suretile bu seUimlayışa mukabe
lede bulunmu tur. 

Vali Muhittin Bey ve diğer 

zevat vapura girerek miaafirJerl· 
mize hoş geldiniz demişlerdir. 
Muhittin Bey, Prenses hazretlerine 
ıehir namına güzel bir buket 
takdim etmiştir. Misafirlerimiz, 
üç çeyrek kadar vapurd~ kaldık· 
tan sonra Sakarya muşu llo Hay• 
darpaşa iskeleslno çıkmıılardır. 

Haydarpaşada 
Veliaht Hazretlerinin ıell,leri 

dole;•ısile, Haydarpaıa rıhtımı Türk 
ve lsveç bayraklarile sUalenmiı bu· 
lunuyordu. Vali muavini Ali Rıza, 
poliıt mUdürU Fehmi beyler vo 
merkez kumandapı Fehmi Paşa 
ile lsveçin sabık Ankara sefiri 
M. Wallemberg ve Isveç konso
losluğu erkAnı burada veliaht Hz. 
nin teşriflerine muntazırdılar. 

Misafirlerimiz, halkın alkışları 
arasında rıhtıma çılcmışlardır. 
Askeri Üniformayı labiı bulunan 
GUstav Adolf Hz. ne, eski Iıveç 
ıefirl M. Wallemberi, lıveç kolo-

niai namına "Hoı geldini~!,, de
miştir. Muhterem misafirimiz, bu· 
nu müteakip, karşılamağa gelen 
Iaveç tebaasının ayrı ayrı ellerini 
ııkmışlnr ve istasyona doğru 
llerlemeğe boşlamıılardır. 

istasyon methaline gelindiği 
zaman aıker se!Am vaziyeti almıı, 
muzika lsveç ve Türk milli marş
larını çalmıştır. Prens Hazretleri 
askeri teftiş ettikten sonra mih· 
marıdnrları Hasan Risa Paşaya 
gördükleri intizamdan dolayı mem
nuniyetlerini beyan etmiılerdir. 

Hazırlanan huıusi trende Prenı 
ve Prenıes Hazretlerine, Gazi 
Hazretlerine mahauı olan vagon 
tahsis edilmişti. GUdav Adolf 
Hazretleri, Vali Beyle Ali Riza 
Beye veda ettikten sonra trene 
geçmişler, tren aaat 18,15 te 
halkın sürekli alkışları arasında 
ağır ağır hareket etmiıtir. 

Seçim 
Yerlerinde 

( Baştarafı 1 inci yüzde ) 

kasını celp için, dlln buı yer• 
lerde muzlkalar çalınmıı, milli 
oyunlar oynanmıttır. intihap san
dıkları baiında rey atan vatan· 
daşlar arasında, gayrimüslim 
yurttaşlarımız da göze çarpmak• 
tadırlar. 

Dün Beyoğlunda, atılan rey· 
lerin epey bir kısmının ıahibi 
akalliyetler mensubu idi. Bunların 
içinde çok yaıh kadınlar, aenç 
madmazellet de vardır. 

Sayfa 9 

Firdevsi Ve 1000 
ıldönümü 

• • 
ıncı 

Bugün Iranda Parlak Bir S rette 

ı B .. ı.,.ı, ı inci yu~~tlulal · nıyor ~ 
beyit içinde koca İran tarihini \~-o~" 
ıiirleştiren bu yllksek deha, şiire ~ ··~ .. _....8.41! 

başlamadan evvel, knfaıım zama· " 
nın ilmlle doldurmuş, şiir kalemini .;:;AY,~ 
çok kuvvetli bir tahsilden sonra 
eline almıştır. 

Firdevsii Tiısi'nin doğum tari· 
hi kat'i olarak bilinemiyor, ancak 
hicretin 31 1 yılına doğru meşhur 
Tüs beldesi civarında küçük bir 
kasabada doğduğu tahmin edl· 
liyor. Asıl ismi, bir rivayete göre 
Ebülkasım Mansur, bir tahmine 
göre Ebülkasım Hasandır. « Fir
devs! » onun sonradan takındığı 
bir mahln tır. 

* Firdevsi, Tus şehrinin o zaman 
her tarafta meşhur olan med· 
resesinde zamanın ilimlerini tah· 
sil etti •e kuvvetli bir kUltlir 
sahibi olarak icazet aldı. O 
zamanlar Iran, Abbasi devletinin 
istilası altında idi. Fakat Abbasi 
saltanatının son günleri ya anı· 
yordu. Hatta birçok yerlerde 
Abbasi halifelerinin nüfuzları 
hiçe inmiş, yer yer Melik taifeleri 
istiklallerini ilan etmi§lerdi. Bu 
Melik taif elerindenbiri de Gazne 
şehrinde bir Türk devl ti kuran 
(SevUk Tekin) dir ld bu dev• 
lelin üçUncli reisi olan ( Mah· 
mudu G aznevi ) kuvvetli bir 
Türk hUklimdarı liyakatile civar 
ve etrafı eline geçirip büyük bir 
hükümet teşekkUJU vücude getir· 
di. Iranın bir kısmı da bu geniş 
hükumetin bir vi'ayeti oldu. 

>f 

Türl<0ğlu Türk olan Gazne 
h\\klimdarı ( Mahmudu Gaznevi ) 
eski tabir ile ( seyfn kalem ) 
ıahibi idi. Bir elinde kılıclle or• 
dulara hüküm yürütür ve ülkeler 
fetheder, öteki elinde kalemlle, 
ilim ve edebiyatı himayesi altında 
b'ulundururdu. Tarih hikaye eder 
ki Gazneli Mahmudun sarayında 

dört yUı şair, bir yığın alim, 
edebiyat ve ilme hizmet etmekle 
mükellef tutulurdu. GUnfin birinde 
Firdevsi de bu şairler zümresinin 
arasında, zekasının ve ilminin 
kuvveti sayesinde yer aldı. 

Firdevsf, mensup olduğu ka bi
lenin tesirile zamanının en belli 
başlı bir mitoloji. yani an'ane alimi 
olmuştu. Irana ait bütün tarihi ef· 
&Rneleri ve an'aneleri bilirdi.Bir glln 
Mahmudu Gaznevi, Iran efsanele· 
rinin büyük bir mecmu halinde 
toplanmasını emretti. Yani TUrk 
oğlu Türk olan ve zamanının en 
büylik Türk devletinin reisi bulu· 
nan bir Türk hükumdarı, Iran 
tarih ve edebiyatına hizmet edi· 
yordu. Firdevıi bu emir üzerine 
bir mitoloji mecmuası tertip ede· 
rek Gazneli Mahmude takdim 
etti ve Türk hükümdarı bu Iran 
alimini, seraymdaki ıairler ılim· 
resi arasına aldı. 

lf-

Firdevsinin edebi şöhreti TUrk 
hlikümdarmın şu şekildeki hima· 
yeslnden sonra başlar. Mahmudu 
Gaznevt bu sıralarda Firdevsiye, 
Iran tarihini edebiyat ve şiir di
lile yazmasım emretti, ki bunun 
ismi (Şehname) dir. (Şehname) 
altmış bin beyitten ibaret olacak 
ve her beyit için Firdcvsiye 
Mahmudu Gaznevinin hazinesinden 
bir altını, yani bütün Şehname için 
altmış bin altın verilecekti. Fir-

Fird vainln oğulları: lraç, Selem, Tu1 

devsi Şehnameyi yazdı, fakat ken• 
disine hazn darln bir hilesi Uze• 
rine altmıı bin altın yerine altmıı 
bin gümüş sikke verildi. Bu ha· 
dise Firdevsiyi gllcendirdl, kızdır• 
dı. Kendisine verllen gllmlişlerl 
geriye teperek Gazne şehrinden 
kaçtı ve bundan sonra da hUküm• 
dar Mahmudu Gaznevi hakkındaı 

Eyd Şahı Mahmudu kişı•erküşa 
Zimen ger netersl bitors ez Huda 

Diye ba§lıyan mlithiı hicviye• 
sini yazdı. Bu hicviye, şarktaki 
satirik abeserlerln n yamanı, en 
kuvvetllsidir. Hicviyede Gazne 
blikümdarı, be islikte bir tt l daha 
doğmamış ve doğmıyacak olan 
bir kara suratlı adam, olarak 
tavsif edilir. 

Mahmudu Gaznevi bu hlcviyeyi oku• 
duktıın sonra çok kızdı, fnltnt gDn011 
birinde affettiği için Firdevsi tekrat 
Tüs t~hrlne döndü Ye orad hicrethı 
411 inci yılında 8ldü. 

* Şehname, isminden de anlatıldığı 
gibi bir tarihtir. Zengin lran tarlhiniQ 
ilk zamanlarından itibaren bOUln af .. 
hnlnrını, hadiselerile ve bilhassa efaa• 
nelerile ihtiva eden manı.um. daha 
doğruıu tilr ve edebiyat dilile yazıl· 

mıt bir tarihidir. Şehname, lisan nok
tasından olduğu gibi, edebiyat bakı• 

mından da Iran edebiyat tarihinde 
eşaiı: bir eserdir. Bin senelik mnz.isine 
rağmen kuvvetini biç kaybetmemiştir. 

BugOn Garp ilimleri bile Şehn!lme 
ile çok. pek çok me gul oluyorlar. 

Firdevsinln Şebnam si İran dilinin 
atnııt bin beyitlik mfikemmel bir 
vokabillcridir. O :ıamıın lran lisanı 
karmakarış ıktı. Birçok dillere aıt 

kelimeler fran dilinde yer almış ve 
bu Şarlt dili saflığını büsbiltün kay• 
betmişti Fird evıi atmış bin beyitlik 
bu şah eserde yalnız lran dilini 
terennüm etmiş, ıekiz on kelimeden 
boıka yabancı söz kullanmam ıtır. 
Mahmudu Gaı:neviye yazdığı hicviye• 
de çok haklı olarak der ki: 

Besi rene bürdem der in 
$ali sl 

Acem zinde kerdem bedin 
Parist 

" Otuz sene zahmet ve meşakkate 
katlandım. Fakat İran diline kuvvet 
vermek suret.le lraolıları dirilttim. ,, 

Hulaea, dediğimiz gibi: Şehname 

lranın en meşhur mitolojik tarilııi ol• 
duğu gibi, en kuvvetli edebi ıaheseri
dir. lran e :febiyatı Şarkta asırlarca 
Şehname aayesinde hükmünil yürüt
milttür. Ve iran dilinin hakiki z:en• 
ginliğini Firdevsinin kalemile yaratan 
Şehname, kuvvetini bugün de bütün 
va rlığile muhafaza etmektedir. 

""" Bugünden itibaren kardeş İr nda 
bir F rdevsi hrftuı başlamnktadır. 

Şairin binine· ölüm ) ıldönümü mü
mıs bet ile bugün Tahr nda, Şehinşah 

Hz. n in huzur ve himayelerinde ınu.. 
a zznm bir ihtif. 1 lı o 1 y. cak ve bu 
hafta dev. ru edecektir 
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Vezirin Korkusu .• 
Sultan Süleyman, Fransa Kıralının Hatırı için Bir 

Seferberlik Hazırlıkları Yapılması Fikrinde idi.. 

- imdi.. France canibinden 
gelen, F rankıyan denilen adamın 
hatırı bir hoşça tatyip edi\sin .•• 
Geri gönderilsin.Hem Françiıkoya 
Hem de valdeaine tarafımızdan 
söylesin ki. bizler, düşkünlerin 
kati yardımcısıyızdır. Lazımei mü· 
rUvvet ve insaniy"t her ne ise 
icra edilecektir. Kendileri de te
dariklice olsunlar. 

İbrahim Paşa, bu tok sözler 
!carşısında bıraz sarııhr gibi ol· 
muıtu. Buna binaen ıordu: 

- Şevketli Sultanın t.. f radel 
ıenfyelerl ne suretle ıerefsAdır 
oluraa. hiç ıUpkestz iaabet, an
dadır. Acaba muradı hümayunları 
bir ıefer açmak merkezinde mi· 
dir ? ... 

- E, Françiıkoyu bu mUza• 
yekadan kurtarmak için baıka 
ne tedbir kar eder. 

- Keramet buyurulur, Sulta· 
nım •• Ancak, mademki Françlı· 
konun hatırı için bir sefere kı
yam edilecektir.. Şu halde bazı 
noktalar mülahaza edilse.. Bu se• 
ferden bazı faydalar temin edilse .. 

- Bu veıile ile icra edilecek 
fUtfıhat kafi değil mi?. 

Beli, Sultanım.. Lakin Fran· 
çiskoyu da bir ahde bağlamak .• 
Badema hukuku saltanatmıza mtl· 
fit olabilecek teminat almak gerek 
değil ml? •• 

- Y oook, sevgili vezirim .. 
Türk tllresinde, zebun kalanlara 
kartı himmet ve muavenet, ezeli 
bir taamUl ve Adettir. 

lbrahim Paşa, bu vakit.iz ıııe· 
fer patırdısından biraz ürkUntU 
hissetmiıti. Belki arzu etaeydi, Kı· 
ral Birinci Fransuvaya ve valde
ıine ıöyle sudan bir teselli mek• 
tubu yazdırıp Franj Pani'yl de 
baştan savabllirdi. Fakat bir 
hayli zamandanberl o da Şarl
ken 'in taf~afuruşane hareketlerine 
içerliyor; cihangir olmak sevda• 
ıından başka bir ıey dUşUnmiyen 
bu adamla güzelce boy ölçmek 
istiyordu... Bahusus, Şarlken'in 
kardeıl ve Macar Kıralı Ferdi• 
nand'ı hiç sevmiyordu. Bu adam, 
~endi hamisi ( Zapolya ) ya ka· 
/tat açtırmamlii koca Macaristan 
Ulkesini za'. lmane bir hile ile 
kaprnı!Jh. 

O, bu dUşUncede iken Sultan 
Süleyman, yastığm Ustünde du· 
ran o kıymettar yUzilğU tekrar 
eline almıştı. Kolunu gererek 
aayebandan dışarı çıkarıyorj bil· 
tün dünya hazinelerinde misli 
ender bulunan bu damla yakut 
taşına bakarak gülUmsUyordu. 

Padişahın kolu birdenbire 
yaylanmışj binlerce albn kıyme• 
tindeki bu yllztik, İbrahim Paıa
nın kucağına fırlamış.. büyük 
Sultan Süleyman, mağrur ve 
müstağni bir tavurla: 

- Bu hediye, hazinemde çU· 
rUyeceğine, sen al da parmağına 
tak. Tarafımdan sana bergüzar 
olsun. 

Deye mırıldanmıştı. 
YUzUğtl ahr almaz ayağa kal

kan, ve padişahm bu şahAne 
ihsanına karşı yer öptükten sonra 
yUzUğU parmağına takan lbrahim 
Paşa, ttikranım arzetmek için bir 
ıeyler söylemeye hazırlanırken 
padişah ta ayağa kalkmış: 

- ( F erd;nando ) kafirin• bir 

ulak gönder, lbrabim .•• O dahi, 
kardeıi Şarlken meJ'ununa haber 
ıalsın.. Ya, Françiskuya tez 
esaretten Hlıversinler.. veyahut, 
vakitlerine hazır ohmular. 

Dedi. 
Artık oturmaktan uıanan Sul· 

tan Süleyman, saraya dönecekti. 
Fakat, henüz iki adım atmııtı ki 
kulağına yürekler parçalıyan bir 
çığJık geldi. Birdenbire tüyleri 
ürperdi. Olduğu yerde duruverdi. 

* - Ümmetı · Muhammet! •• 
Can Kurtaran Yok mu? ••• 

Havanın letafet ve berraklı
ğma rağmen Boğaziçinden gelen 
tiddetH bir cereyan, Sarayburnunda 
köpUre köpüre anaforlar yapıyor; 
akmbnın dehşetini artırıyordu. 
Cılız ve eski bir kayık, anaforun 
en korkunç girdapları nrasında 
bir tarafa yatmıf.. içindeki ka· 
yıkçı ile ihtiyar bir adam, avaz• 
ları çıktığı kadar: 

- Ümmeti Muhmmetl •• Batı• 
yoruz., Can kurtaran yok mu? •• 

Diye bağırıyorlardı. 
Bu yürekler parçalıyan feryat, 

yalnız Sultan Süleymamn değil, 
btitUo orada bulunanların kanla• 
rını dondurmuıtu. BUtUn gözler 
bu facia sahnesine çevrilmif, her• 
kes helecan ve ıstırapla oraya 
bakıyor: 

- Eyvah!. bitti zavallılarJ.D fıİ .. 
Diye mmldanıyordu. 
En evvel kendini toplıyan, 

lbrahim Paşa oldu... Padişahın 
huzurunda yUksek sesle söz söy· 
lemek ve k:qıkalarına emir tıV· 
mek saray adap ve teşrHatma 

muhalif olmakla beraber, gerek 
vaziyetin fevkalAdeliği ve gerek 
padişahın nezdindeki itibar ve 
mevkii, aadna2ama bu meraaiml 
unutturdu: 

- Bire ne durursuz, öyle ... 
Tez sahil o koşun.. Bostancılara 
haber koşturun.. Şu biçareleri 
kurtaranlara helalmdan on altın 
bahşif var. 

Diye bağıran gUr sesi, duyuldu. 
Padişahım bulunduğu sayebanın 
sekiz on adım gerisinde elpençe 
divan duran Hray ağalarının mun
tazam safları birdenbire bozuldu. 
Herkes, var kuvvetile saray bur
nuna koşuyordu. 

Her . zaman sahilin muhtelif 
yerlerinde bostancıların kol gez· 
dikleri kayıklar bağlı olduğu hal
de bugün akıntının tiddetinden 
bu kayıklar karaya alınmış ve 
bostancılar da şuraya buraya da
ğılmıştı. Saray ağaları, oradan 
oraya koşuşuyorlardı: 

- Bre boıtancllar 1 •• 
Diye bağrıııyorlardı •.. Denizde 

anafora tutulmuş olan kayık, ta
mamile bir tarafa yatmış; içinde• 
kilerin feryadı, artık boğuk bo
ğuk gelmiye başlamıştı. 

Sultan Süleyman, olduğu yerde 
put gibi donarak : 

- Yazık!. Biçareler, göz 
göre göre helAk oluyorlar, 

Diye mırıldandı. 
Fakat Sadrazamın çehresinde 

birdenbire bir limit tebesallmU 
parladı : 

- Gam çekmeyin sultanım .• 
lıte, bir kayık imdada gelir. 

Diye bağardı ve parmağını, 

sür'atle kazazedelere yaldaıan 
kayığa uzattı. 

( Arkaaı YU) 

SON POSTA 

f Öz Türkçeyle 
1 Deneme ------
Yasak 
Savmak 

Birçok bayramlarda görOrdClm, bu 
dönilm ( 1 ) kent ( 2 ) toplantısa HÇİ• 
minden ötOrü yapılan bayramda da 
olok (3) neıneyi gördilm. Benim arlbl 
herkeı te 1rörmil1tilr, herke. te 
i'Örilyordur. 

Birtakım kura§'lar (4) bayramlarda 
tenlik yapmayı bir yasak aavmak 
yerine koyuyorlar. KilçOciik bir 
bayrak, tadıkıız ( 5 ) bir ailale bu iti 
bitirmek istiyorlar. istekle değil, 
istemiyerek tek herkeı yapıyor, biz 
yapmaznk olmaz diye bayramı onlar 
da ııanki kutluluyorlar. 

BilyOk bir alım utım ( 6 ) evinin 
üzerine ufak, rengi aolmuı bir bayrak 
çekmekle bayram kutlulanmıı ıayıl

maz. Hele geceleri koca kent ııık 
içinde yanarken, bellibelirııiz pırıldıyan 
bir tek lambanın kör ıtıtını gösterip 
bayram kutlulamak için aydınlık 
yapıyoruz demek; gl\neoin yanında 
yatmumu yakıp, gördfinUz mü neler 
yapabiliyorum diye övfinmeye benzer. 

Y urttaı uluı ( 7 ) bayramlarına 
iıter girer, iıter girmez. Şu var ki 
girene iıtegile ginin 1 Bayram içten 
gelen sevinçtir. Sevincini ortaya koy
mak lıteyen ne yapmak i'erekH onu 
yapar. 

Büyük aaydığımıa bayramlara bir 
tek bayrak, bir kör 1ş1kla girecekler 
hiç girmesinler. Yaııak 1avmak iıte· 

yenleri biz istemiyoruz. 
ismet Hulusi 

1 - Dönüm - kere 
2 - Kent - tehir 
3 - Olok - ayni 
4 - Kurağ - müeuue 
5 - Tadıluız - zevkıiı 
6 - Alım sahm • ticaret 
7 - Uluı • millet. .............................................................. 

Spor 

Bu Haftanın Şilt Maçlar1 
İstanbul Futbol Heyetinden: 

S, 10/934 Cuma günü yapılacak Şilt 

maçları arA-ıya yazılmıttır: 
1 - Fenerbabçe stadında, 1aha 

komiseri Nüzhet Bey, İstanbulspor • 
Ortaköy saat 10 hakem Cafer Bey, 
Fenerbahçe • Haliç saat 11,45 hakem 
Halit Galip Bey. 

2 - Betiktaı • Şeref ıtadıodat 
aaha komiıeri Basri Bey, Beykoz -
Beylerbeyi 1Bat 10,15 hakem Baul 
Bey, Beıiktaı • Sumeupor aaat 12 
hakem Şa:ıl Bey, Topkapı - Kaııım• 
pa.şa aaat 13,45 hakem Rü~lü Bey, 
Snleymanly• • Anadoluhisar saat 
15,30 hakem Ahmet Bey. 

3 - Taksim ıtadında, aaha komi
ıerl Kemal Bey, Eyüp • Karagilmrük 
1aat 11,30 hakem Suphl Bey, Vefa • 
Feneryılmaz saat 13,15 hakem İlzet 
Muhiddin Bey, Galatu:uay • Doğan• 
ııpor ııaat 15,30 hakem Saim Turgut 
Bey. 

4 - Üsküdar Anadolu ıahasında, 
~omiser Nuri Bey, Hilal • Bakırköy 
istiklal aaat 12 hakem Nuri Bey, 
Anadolu - Altınordu saat 13,45 ha
kem Ali Rıdvan Bey. 

Blslklet Blrlnclllklerl 
lıtanbul Mıntakası Bisiklet Heye• 

tinden: 1 - 1934 seoeııi latanbul 
bisiklet ııllrat ve mukavemet birinci· 
liklerl 12/10/934 Cuma K"ilnll saat 
9 da yapılacaktır. 

2 - Müsabakalar Şiıli Mecidiye 
köyilnde likör fabrlkaaının önOnde 
batlıyacak ve ayol yerde bitecektir. 

3 - Silrat için meaafe 1000 met
redir. Mukavemet için muafe 50 
kilometredir. 

4 - Bu mOıabakalariıi yalmı lf
ııansiye kulüp azaları girebileceğin· 
den müsabakaya girecek olanların 
lisanslarını almak ilıere hergiln öğle• 
den ıonra ve 9/10/934 akıamına ka· 
dar iki fotoğrafla birlikte mıntaka 
merkezine müracaatları lAzımdır. 

Not : Bu yarıılar Balkan turuna 
çıkacak olan takımm esa1ına da ha· 
zırhk •ahiyetlnde olacaktır. 
Balkan GUret Şampiyonası 

Balkan güreı ıampiyonuıoa ittl· 
rak edecek olan Yunan güretçi ekibi 
diln i"elmiıti. Buıılln de Yugoılav 
ve Bulgar ekipleri gelmiılerdlr. MO
sabakalar Perıembe ~ünil akıam 
Ozeri baılıyacaktir. 

Birinci teırin 3 

Bir işkence Vapuru 

Adalılar~ Akaya 10 Bin 
imzalı İstida Verecekler 

( Baştare.fı 1 inoi yüzde ) 
eden (direk) doğru postasında 
işitilip duyulan alSzlerdlr. Giren, 
çıkan, ayağa baaan, dlrıek dür• 
ten, çarpan, ezen, yuvarlanan, 
bağıran, uflıyan, söven, söylenen 
bini bir para.. mAhaıer Allah! 

Bu sene Adaların ıon beş on 
senedenberi görUlmemiı bir rağ• 
bete mazhar oldukları yazıldı, 
çizildi. Bunu ( Adalan güzelleş• 
tirme ) cemiyehnin propaganda· 
ları sayesinde Mısırdaki sağıraul• 
tan bile duydu. Akay idareıl 

mevsim başında bu rağbeti ken• 
dislnde yine beş on senedenberl 
görUlmemiı bir nezaketle ve itgU· 
zarhkla bir kat daha arttırmııtı: 

Bu sene ilk defa Adalara 
zengin vapur tarifeleri tertip 
etmif, sabah akıam g·örlllmemiı 
adette doğra vapurlar koymuıtu. 
Adalar halkı mesut bir halktı. 
Ve, ( Adaları gllzelleıtirme ceınl• 
yetine ) dua ve seni ile meşguldü. 

Gelgelelimt ( Akay ) idaresi 
henüz Adalardan birkaç aceleci 
göçten baıka hiç kimse yerinden 
kımıldamamıı ve mevsim henUz 
bitmemiı bulunduğu bir sırada, 
ansızın, Adalar halkına müthiş bir 
sürpriz yaptı: 

Birdenbire bir Son bahar 

Bir Kumarbaz 
Oyunda Yutulunca So
luğu Karakolda Aldı 
Evvelki gtin Pangaltıda bir 

hadise olmuı, bir kumarbaz para• 
sını kumarda kaybedince hem 
kendini, hem de arkadatını poliıe 
teslim etmlttir. 

HAdise şöyle olmuıtur: 
Pangalbda oturan Ahmet ve 

Fikri adanda iki kafadar evvelki 
gün o civardaki bir kahveye gi
rerek kumar oynamıya başlamıı· 
lardır. Oyun saatlerce devam et· 
mit ve Fikri hep kaybetmiş, bu· 
nun Uzerlne de mızıkçılığa baı· 
lamışbr. Bu arada işin içine hly• 
le de karıotığı için iki kafadar 
yumruk kavgasına glri~mişler, 
iddiaya göre Fikri dayak yemittlr. 

Hem parasını kumarda kay· 
beden, hem de Ustellk dayak yl• 

yen Fikri karakola giderek: 
" - Ben arkadaıım Ahmet lle 

kumar oynadım. Biltun paramı 
kaybettiğim gibi üstelik Ahmetten 
dayak ta yedim. Şikftyetçiyim, 
demittir. Polis, kendiliğinden cUr• 
mUnU itiraf eden Fikri ile arka· 
daıı Ahmedl yakalayarak tahki
kata haşlamıthr. 

lf Bundan baıka Hakkı ve 
Mehmet adlı iki kumarbaz da Ka
dıköyUnde Y eldeğirmeninde Mu· 
harremin kahvesinde kumar oy• 
narlarken cllrmllmeıhut halinde 
yakalanmışlardır. 

Çooukla.nn gllrbüz, tombul, sıhhatli 
kanh ve canlı olması ve çok 

yagaması ioin mutlaka 

HASAN 
pirinç, yulaf, patates, mısır, arpa, 

mercimek ve bezelye ve1air 

Özlü Unlarile 
besleyiniz. Bu saf n çok mugaddi 
ve leziz unlarla. mahallebi, tatlı, 
püre ve çorba yapılır, Hastaların 
ve ooouklann vı batta büyük 

insanların hayati gıdasıdır. 

tarifesi koyuverdi ki ( mo• 
dedallabl ) sesleri vapurlardan 
taımaktadır .. 

Birkaç gllndenberldir ansızın 
tatbik edilen bu sonbahar tarifesi 
adalar halkının iki ayağını bir 
pabuca değil, ( 1500) çift ayatı 
bir vapura aokmuıturl 

Yeni tarifenin llk tatbik olun• 
duğu Perıembe günü • ki Adalara 
bir misllde misafir geldiği gUndUr· 
Köprüden kalkan akşam doğru 
vapuruna binenler ( 1500· 2000 ) 
arasmda tahmin edilmekte idi ve 
ayakta duranlar oturanların tak• 
rlben iki misli idi. 

Adalar halkı sonbahar tarlfe
ıinin bu direk vapurunu ( engl· 
zlsyon gemisi ) ismlle yadetmek· 
tedirler! 

Akay idaremizin çok gll· 
ıel baıladığı mevalml bu derece 
vakitalz bir ıtirprizle bltlrlıl Ada• 
(arın halkına lutufu lhaamm ka· 
tıkla yedirip saplle çıkarmak fi. 
kirlerini uyandırmaya mllsaittlr. 
Nitekim Adah gençlerin bir te• 
ıebbUıünden haberdar olduk. 
Bazı gençler biraraya gelip Akay 

· idaresine son bahar tarifesinin 
kifayehlzliği hakkanda bir istida 
vermeyi kararlaşbrmıılar. Gençler 
bu lstidaya ( 10000) imza topla· 
mak niyetindedirler. - 1. M. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbul Acentalılı 
Liman Han, T elefonı SlSl999 

İzmir ve 
Sür'at 

Mersin 
Yolu 

iNONO 
Perşembe 

Yapuru 4 
T •ırlnievvel 

ıilnO ıaatll 

de Sirkeci nhbm1ndaıa kalkarak 
doğru lzM1R, Antalya, Alanya, 
Anamur, Meraln ve Payua ılde
cek. DönUttl bunlara llbeten Ta· 
ıucu, Çanakkale ve Geliboluya 
uğrayacaktu. 

Karabiga Yolu 
CUMARTESi, ÇARŞAMBA 

günleri .aat 20 de Tophane rıhb· 
mmdan bir Yapur kalkar. Gldlt YI 

d6nOıte mutat lıkelelere utrar. 

iZMİT YOLU 
Cum•t Paaar, Sah, Çarıamba, 

günleri bir vapur ıaat 9 da, Top· 
hane rıhtımından kalkar. 

Gaip Aranıyor: Balkan muha· 
rebe1inde Serea karıtıklıklannda kay
bolan Razlıklı ÇUrUlderin Mehmet 
atanın hayet veya ölUmQnden bugllne 
kadar hiçbir haber alamadık. Ken
diıinl tanıyanların veya norede oldu· 
tundan haberdar olanların bi:& evlAt· 
larına inıaniyet namına bildirmeal 
rica ederiz. 

Çorluda SiJahtarağa mahallesinde 
Razlık muhacirlerinden Mehmet oğlu 
Veli ve Sabri 

,.~or. KEMAL NURl-c 
1 Cilt ve Zührevi hastalıklar mütehass1111 

1 BeyoAlu: Rumell han 16 ,I ___ ,,. Tel: 40153 

lstanbul ikinci Hila memur
luAundanı Müflis Antuvan Foskolo 

efendiye ait soba ve mutfak levazımın• 
mtitca.llik mallar açık arttırma ıuretile 

6 Teşrinievvel 984 Cumarteıi günü sa• 

at 10 da ıa.tıla.oaktır. latiyenlerin Gala· 
tada Kurşunlu handa 26 No. lı depoya 
müracaat etmeleri ildn olunur. {3226) 
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Bir tıraş bıçağı ile yüz defa tıraş 

olduğuna andedenler çoktur. 

IRAS BIÇAGI 
Şimdiye kadar icat olunan bütün tıraş bıçaklan 
arasında en mükemmel ye en fevkallde olduğu 
tahakkuk etmiitir. Piyasada mevcut hraı 
bıçaklarım ıaşırtmıştır. Hasan Tıraı bıçağının 
1-2-3-4 numaralı gayet ke1kin ve baasas tarafları 
vardır ki her bir tarafile laakal on defa tıraı 

•o:mak kabildir. Bu hesapla beı kuruşluk bir 
adet Hasan tıraş bıçağı ile kırk defa ve ıslak 
bardak ile bilendikte yllz defa tıraş yapılmak 
mümkündür ki dünyanın lılçbir bıçağında bu 
mez;yet yoktur. Hasan bıçağı istediğiniz halde 
başka marka verirlerse aldanmayınız. Taklitle· 
r;nden sakınınız. Fiatı 1 adedi 5 kuruştur. 10 adedi 
45 kuruştur. Hasan ecza deposu: lıtanbu1-Beyoğlu. 

İstanbul Vari at Tahakkuk Müdürlüğünden : 
lstanbul Mıntakası dahilinde kain olup sahipler:ni.1 ikametgahı meçhul olan binaların mevki 'H 

e\•safilc umumi bina tahriri lde takdir edilen iradı gayriıafıleri ve vergi miktarları aşağıda gösterilmiştir. 
M~zkür iradı gayri safilere yarından itibnre:ı on beş gün zarfında «reımi tatil günleri hariç» itiraz 

olunabıleceği bina vergisi nizamnam ~s nin 29 uncu maddesi dela!etile hukuk usul muhakemeleri kanununun 
141 ve 142 nci maddeleri mucibince ilan olunur. (6322) 

MahalJesi Sokağı Kapı Cinsi Tahmin ol.ınıın Nisbeti Vergiıi Sahibi 
N rayri safi Va. L 

.Jaıani Sadi 
N:ıancı 
Kazanı Sadi 

o. L. K. . K. 
63 Ahşap oda 120 55 12 ~2 11 Artin Ef. 

Mabeyinci yokuşu 24 " hane 144 00 12 82 13 Ali Ağa 
TUrk Eli 

lsmail Safa 35 Kargir " 155 00 ı 2 60 09 Hllsniye H. 
,, " Cami 13 ,, ,, 155 00 12 60 09 Bazaryan Artin Ef. 

Mimar kemaleltin Tevfikpaşa çıkmazı 5 Ahşap hane 240 00 12 4 23 Zehra H. 

Bank11 • 
• er ı r Paz rları 

BEYKOZ abrikasının kunduralarını satıyor. 

Sağlam ala ada 
. 

Kadın - ·-Güzel araköy Erkek 
*!W 

Ucuz addesin e Çocuk 

Yeni mağaza yolunuzun üzerindedir, 
eçe ken bir defa uğrayınız, BEYKOZ 
un uralarını mutlaka beğenecel<siniz. 

Erlsmamm~~ı 
İs an bul Posta T. T. 1Baş Mudürl "iğünden Aile Geçimine Yardım 

Maarif vekaleti celile&inin ruh&atı 
resmiyesini haiz 

1 

1 - Trakya, Rumeli, Körfez, Bursa, Anadolu, Istanbul mmta· 
kaları için kestirilecek muhtel.f eh'atta yedyüz elli şerden cem'an 
dört bin beşyllz adet te!graf direği l.er mıntaka için ayrı teklif 
kabul edilmek üzere kapalı zarf usul le 1 Teşrinievvel 934 tarihin· 
den itibaren İstanbulda mevkii münakasaya konulmuştur. 

NEKTAR K.ZARDKYAN 

2 - ihale 21 T eşrin:evvel 934 tarihine tesadüf eden Pazar 
günU saat 14 le Istanbul Baş Müdüriyetinde müteşekkil komisyonda 
yapılacak ve müteahhitlere talep ettikleri takdırde mukavelenin 
aklini müleakıp ihale bedelinin üçte biri nisbetinde avans verilecektir. 

, 3 - ~alip olanların ıartnameıini görmek ve kanuna uygun 
o.mak fartıle ihzar edecekleri tekllfııamelerini vermek ve beher 
mıntaka için iki yüz yirmi beş liradan işt:rak edecekleri mıntaka 
adedine göre teminatı muvakkatelerini yatırmak Gzero Istanbulda 
komisyon Riyasetine müracaatları ilan olunur. (6313) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Ketif bedeli 1120,, küsur bin liradan ibaret bulunan Zonguldak 

Tahlisiye binası inşaatı, kapalı zarf usuliyle münakaaaya konulmuş· 
tur. 23. Teşrinievvel 934 tarihine müsadif Salı günü saat 14 te iha· 
lea~ icra kılınacağından proje, keşif ve şartnameleri almak istiyen· 
Jerın Galatad• Çin.U Rıhtım hanındaki idarei merkeziyeyo mUra• 
caatlan .. 6247 

" 

Biçki ve dikitin bütiln teferruat ve 
inceliklerini na:ı ri vcı ameii olarak 
esaslı surette aç ay uıriında ötretir 
ye musaddak tehadetname verir. 

Beyoğlu, Altınbakkal Babil (lcadiye) 
caddeal No. 63 

~-------------, Erlebiyat Tarihi Dersleri 

TANZiMA T 
EDEBiVATI 

Li111elerin on birioci eııuflarına mahıue 

Yazan: Agah Sırrı 
Hırkaç güne kadar çıkacaktır. 

Tevzi ye,.ı: 
1stikliil Lıae,i talebe Kooperatifi 

Son Posta Matbaa•• 

Sahıui: Aiı E ueıa 
Ne9riyat Müdürilı Tabir 

lsta b ı tl ve sites ne ve y sek me teplere 
diğer şehirlerden gelec k talebe hanımlara mahsus 

TÜR KADIN BiRLiÖi 
himaye ve murakabesinde 

Kız Talebe Yurdu 
C. Halk Fırkası kAtlbJ umumi!iQfoln n Maarif Vekaletinin yüksek 

tavsiycmamelerlni ve remt ruhsatı haizdır. 
MUdUr: Muallim MUEYYET Hanımefendi 

Yurt 1 Teşrinıevvelde açılıyor. Kayıt muamelelerini il-mal etmiyen talebenin 
nğnloğluııda Bırlik Meıkezine veya Şehıadebaşıoda Yurt müdürliiğüne 

miiracaatları. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Haydarpaşa Nümune Haıtanesi için lüzumu olan 168 adet kar• 
yola olbaptaki tartname ve nümunesi veçhile ve 23 Birinci Teşrin 
934 Sah günü saat 14 te aleni münakasa suretile ihale edilecektir. 
lsteklilerin milracaatları. "6115,. 

TÜRK eski LONDRA~:-... 
Lokanta ve Birahanesi 

4 Teşrinievvel Perşembe akşnmı açılıyor. ·.'ehrimizin en mnruf ve yük Pk 
hanım \'e sım'atkılrlarım dinleyiniz. Saz tam saat 18 do başhyor. 

Tokat icra memurluğundanı 
Bir borcun alınması için evvelce haciz 

ve Tokadın ~1eydan mevkiinde Taşhan

da ve Çobanzadeler ardiyesinde depo 

olunan ve ehlivukuf tarafından bilıııu

ayene 648 denkte 35 kilosu üç:inca 558 
kilo u dördüncü ve 40 31 kilosu beşinci 

ve 6U28 kiioıu altıncı ki 11552 kilo u 
istimale salih olduğu nlaşılııa 8 ' 4Sl 

kilo tütün evvelce arttırma surelıle 

atılmaktfı. iken borçlu Hurşit zade 

Mehmet efendinin itiraı ve temyizi 

üzerine ihalesi tehir edilmif idi bu kere 

temyiz mahkemesi icra ve iflas dııire• 

sinden mumaıleyhin istidası reddolun• 

m1skla · olacaklı vekıli avukat Rüştü bey 

ıatışıa devamını ve tiitüulerin paraya 

çevrilmesini ietemeııi üzerine olveçhile 

karar verilmiştir arttırma ve satış gi.inü 

14 ikincitetrin 9J4 tarihine miieadif 

Çttrşamba günü saat 14 te mezkıir 

hendn başlanacak ve haddi lnyıkını 

bulmadığı takdirde 29 İkinciteşrin 934 te 

de satışa devamı kat'i ihalesi icra kılı

nacaktır bedeli ihale pegındir telliilıye 

ve ihale pulu ve kaime akçe i bedeli 

velhasıl satıştan eonraki masarif ( ar· 

diye icari hariç ) mUoteriye aittir talip 

olanların ol gün ve srıatte müzayede 

yeı'iııde hazır bulunmaları ya nakten 

ve yahut banka mektubu kanuni pey 

akçesi olarak vermeleri lazımgeldıgi 

llii.n olunur. (3205) 

lstanbnl Asliye mahkemesi 

UçUncU hukuk dairesinden: Sul

tan hanım tarafından K sımpa~a.da Bü
yükpiyalede Meydan sokağında 14. :ro.ıu 
mumcu Oııwnn efendinin hnrıesinde 

mukim Cideli 'l'abak oğullarıodau Ha· 
saıı oğlu Hüseyin ağa aleyhine açılan 
gaiplık ve feshi niki'ıh davasına ait olup 

müddeaaleyhin gösterilen ikametgahta 
bulunamaması haeebıle biln teblig iade 
edilen arzuhal suretinin ilfmen teblıgınc 

karar verilmiş ve yevmü talıkıkat 15-
11-D34 Perşerube güuü aat ona tayin 
kılııımış ve tebliğ makamına kaim ol-

mnk üzere arzuhal suretile doldurulan 
davetiye varak sı mahkeme divanha· 
nesine aetırılaıış olduğundan tarihi ilan
dan itibaren bir ay zarfında müddı>a. 

al ·ylıin davliya karşı cevap vermesi 
ve tahkikat giinünde mahkemede hazır 
bulunması ve akli lııılinde gıyabında 
tahkikat icra edıleceği ilan olunur. (3213) 

lstanbul 6 ncı hukuk mah· 
kemeslnden: .Mehmet efendi tara· 
fıuuuu Hızede P "zar kazası Hemşin 

nnhivesi Melmanııt karyesind"u 1:1.ııcı 
Mııl;mut zade Meıyem hllnım aleyhıne 
açılan boş nm davııaında ıkanıetgiilıı
nın meçhuliyetiue binııen davetıycnin 
on be., gun müddetle ilanen tcblığıııe ve 
yevmil muhakeme de 5: 11-934 Ptızar
teai güuii saat H-30 da tayın ıolııımı~ 
ve bu baptaki davetiye mahlrnuıe dı· 
vanhnnesine talik kılınmış oldu~urıdan 
ye"·mii ve vakti mczkO.rde yt'uı po~ta
hnnede 1stanbul asliye mahke ne&ı 
altıncı hukuk dairesinde heytııi hakime 
huıuruua gelwediğıııiz 'e aksi tak
dirde gıyabıoda mtılıkemt•ııiu icra edı-
lectıği telılığ makıunıua kaim olmak 
U&ere füı.o olunur, ( J 2i ) 

ı~-- ' 
1 

Denizyol ları 
:şLETMESl 

Acenteleri r Kııra\ctJ1 Köprll'ntı 
Tel. 42361 - Sirkeci MUhOrdarz lde 

Han Tel. 22740 
....... 4 ...... 

Ayvalık 
ANTALYA 

Yolu 
vapuru 3 

Birinci Teşrin 

Çarşamba 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacakbr. "6288,, 

Bartın 
BURSA 

Yolu 
•apuru 4 

Birinci Teşrin 

Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak mutat 
iıkelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. "6355,, 

TRABZON 
Sür'at Yolu 

KARADENİZ Bi:f::ırTe~rin 
Perşembe 20 de Ga:ata 

rıhtımından kalkacak. Gidi:ıto 
İnebolu, Samsurr, Ordu, Giresun, 
Trabzcn, Rize, Hopa'ya. Dö· 
nU~te bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak-
tır. "6356,, " , 

~---------------0 AB CO Vi C ii va şurel<a >ı 
'.l'elr 44708 • 7 • 41220 

Avrupa ve Şark limanları araeında 

muntuam poetn. 

Anvers, Ho terdam, Hambur~ ve 

Jekandina vyl\ limanlnrı iQin y kında 
hareket edecek vapurları ve dUnynnın 
ba~lıo limanlarında trnrısbor demeo 

}" ıLkıudtl gelecek vapurlar 

Norburg vap. 6 T. evvele doğru. 
Hansburg vapuru T. evvel sonuna 
dogru. 

Yakında hareket edecek vapurlar 

Norburg vap. t2 T. evvelo doğru. 

Hansburg vapuru 3-5 T. aniye 

1 
d;.::~~ taf~iliıt için Gal ıta, Freu'<yan 
han umumi aoentelıgine milraca a 
Tel. 447ül 8 - 412:!0 

.. ~ (3045) ~-1 

On ıcnc<lcı.ıberi tedri atının mü
kenımelıyetile tnnınnııv hanımlar biçki 
ve dikiş ml'ktebıd r . .Mezun hanımlar 
biçki ve d kı._i ııııikemmelen ogreıı
dikteıı mail Jıı. ayrıca çiçekçilık, şııp

kılcılık, koreecilık ve boya ile tezyı. 
ıı llı da oğrenirler ve tam bir Bnn'atkar 
olurıık ~ ctic:ırler. Mektebin ders ı>ro
graıuıaı ve şenıhinı mutlaka gurü-
ıııiz ve istPyıniz. 1 
J~ııyıt dnnuıı Ptıuektt•dir. Aknr••tl.-r 

~---• 64 nuwero , 



12 Sayfa SON POSTA Birinci teırin 3 

--. . r ::.c..: 1 • • • ;.._"' • : ~ ' • • ' ; • 1 ' 

• 

BEYiN 

YEGANE •• 
TURK 

.. 

YARINDAN 
itibaren 

Galata' da Kara köy 
meydanında, Polis 
noktası yanında ( 1) . 
numaralı mağ~zada 
küşat edilecektir. 

A . 

MAGAZASI 

Badema 

Bu mağazadan almanız 
tavsiye olunur. 

ı . 

YARIN DAN 
·itibaren 

Galatada, Karaköy 
meydanında Polis 
noktası yanında ( 1) 
numaralı mağazada 

küşat edilecektir. 

• 


