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Diin geoe Balkan güreı şampiyooaıı mttıabak&larına başlıuıldı. R11imtlt ilk mllabak&lırdan bir intiba görtıyorsunuı. 
]•fıillt 11 fnoi 1ayfımızdadir. 

Mektep Kitapları Bir Meseledir 
Çünkü Fiatlarda Nisbetsizlik Vardır, Talebe Velisi 

Sebeple Sızlanıyor Ve Tetkik Yapılmasını 
Bu 

istiyor 
İlkmıktep kitapları satııında ı 

btlyUk bir alıbetai:dik göze çarp
aıaktadır. Çocuk vellleri bu nlı
~t-i•Jikt~kl,.& .w, 
11zlanmıyi---=t;.,ıamıflardıJı. 
untim boy Ye (15) aantim eninde 
•• içinde (106) reıim ve haritaaı 
bulunan (187) sayfalık llkmektep· 
lerln beılncl ııuıf tarihi ile 
ayni bUylkltlkte •• içinde (87) 
resim ve harita bulunan (160) 
ıayf alık d&rdllncll ıınıf tarihi iyi 
kAğıda baıddığı halde (15) ku· 
ruıa aatalmaktadır. (19) aantlm boy 
(14) santim en ve (23) haritaa:Ie 
(75) ıayfalık dördllncll ıınıf yurt· 
bilglıl (9) ve ayni hacimde 
beıincl ımıf yurt bilgiıl de (10) 
kuruıa ıablıyor. 

Bunlar çok uc;Az ıatıldıtı için 
hiçbir itiraz yapılmamaktadır. 
Bunlardan başka (19) ıantim boy 

M •• ,.,, v.1cı11 z.9,..ı,;11it1111 •~11 
( 14), 1a11tlm ealnde kil çök bOyük 
(97) resim ve (224) aayf alak ikinci 
11naf hayat kıraati 48 kuruta ve 
(155) reaim (193) Hyfahk kıraat 
dersleri (46) kuruıa ve hiç reaim· 

Bir Komisyon Davası 
Bir Zat, Vapurculuk Şirketinden 8750 

Lira K.omsiyon istiyor 
Ekrem Bey namında bir zat 1 

~ıliye Birinci Ticaret Mahkeme
ıane müracaat 
ederek Vapur
culuk Şirketi 
aleyhine bir 
dava açmııtır. 
Bu dava ile 
komaiyon De· 
retl olarak tir
ketten 8750 
lira istemek· 
tedir. Davanın 
mevzuu ıudur: 

Ekrem Bey 
Vapurculuk 
Şirketinin va· 
pur alacatını 
öğrenmiı, fir
kete mllracaat 
•tmiı, ıah· 
lık birçok vapur 
lteraber fiat teklif 

Tadla (Tarı) 

kataloılarile 

ehalftir. Bu 

arada ılrket Avrupaya bir heyet 
göndermft ve iki vapur satın 
almııtır. Bu vapurlar Tadla ve 
Dominika vapurlandır. 

Ekrem Bey bu ahı, veriıi 
öpenince, enelce kendiılnin tir· 
kete yaptığı teklifleri gözden ge
çirmiı, Tadlayı 6 bin iaterline, 
Dominikayı da 24 bin lngiliz lira· 

( Denmı 9 uncu yGıde ) 
- - ....... ~.:ıı. •• -

Gazi Hz. nin 
Öz Türkçe 
Nutukları 

R•ldcümle., Hz., •l• ioıuı/cl.,.ı 
Ja.,eç V•llalatı Hz. ,. .. hitobe11 çolc 
lıı•m•lli öz T•rkç• lllr ••I•• Irat 
6agartl•l•r· L•tfe11 ilçii11c• •••/•· 
.. ızı a~111ız. 

ı · z (20) santim boy Ye ( 13) ıan• 
tim enindeki (254) 11yfahk bir 
ıramer (57) kuruf& ıablmaktadır. 

. ·~U'Şt) 
••neainde Ye aym nefuetteld 

( Devamı 9 uncu yilzd ) .............................................................. 
Belediye 
Seçimi 
Sandıklar Mahalle Ve 

Köylere Götürüldü 

Bir kii/ecı reıi11I atarlc•n 

Belediyeye aza seçimi devam 
ediyor. Şimdi aandıklarm yerleri 
değittiriliniıtir. Mahalle ve köy· 
)ere götürlllmllıtUr. Sandık, köy· 
]erde daYul, zurnalarla gezdiril· 
mektedir. 

Bugilo cuma ve tatil olduğu 

için rey abmının daha hararetli 
olma11 beklenebilir. 

Kavıeri F abrikaıı 
Kayıeride kurulmakta olan 

bUyUk pamuklu mensucat fabri· 
kaıı için Ruıyadan getirilen ikinci 
parti malzeme, Meraine gönde· 
rilmiıtlr. 

T uiaabn ana kı11mlanna mft• 
tealllk makine ve aair malzeme 
OdHadan •apura yilkl•nmelite
dlr. Bunlar da Merala yolile Kay• 
Mriy• .. n.cwec.e1mr. 

Yazılan Kiğıtların Mü
rekkepleri Uçuyor 

Buna Bedel Bezir Mürekkebile Yazıl
mış 500 Senelik Eserler Taptaze 

Bundan böyle arbk tarih ya· 
zılamıyacak mı? , 

Bunda gerçekten tUpheye dUıUlU
yorl ÇtınkU bir tarih yazmak iıtedi· 
ğlnlz zaman • Meseli bundan (S) 
19ne, (10) aene ıonra • tabltdlr ki 
tarihi veaikalara müracaat edecek· 
ılniz. Bunun iç.in de Devletin ya· 
zıh vesikalarının muhafaza edil
diği haıineievraka gldecekainiz. 

Fakat, .Syle anlaıılıyor ki, ya· 
pacağınız tey ancak bazlaelenak· 

tan eliniz boı olarak yOzgerl 
dönmek olacak! 

Çtinkll bu gidlıle, belki de, 
koca haziaeievrakta aon asara 
ait bembeyaz ve bombot klğıt 

tomarlarından baıka bir tey bu• 
lamıyacakıınız. 

Buna ıebep olan iıe Avrupa· 
dırl Btlyilk Avrupai Daha doğruau 
devlet vesikalarında Anupa mD
rekkeplerlnln kullanılmam. 

( Duamı 9 uncu ylade ) 

Papa• açar •'"' lçl114• ı•zılar açan evro~ ll•zln••I 

Mücevherat Kıymetleri 
Yükseliyor Gibi 

Son zamanlarda mUcevherat kıymetlerinde hafif bir yUktelme hl1-
aeclilmektedir, Bunun aebebi de ıon zamanlarda bllhaua Almanyada 
paranın diifmeai llzerlne fazla mllcevherat aranmaaıdır. Piyaaada 3 
kırattan yukan beyaz mal pırlantaların kırab (400)le (450) arasında 
ıatılmaktadır. Hafif renkliler (250) ile (300) lira araıındadar. 

Mıakalla ıatılan inci fiatlarl aeçen aeneye nazaran biraz yllk· 
Hktir. Miıkah 10 liradan 50 liraya kadar satılıyor. 

<:::::=:> 
- Yahu her tirket saatlerden tenzilat yaptığı 11rada lıtediğinlz 

bu para çok değil mi? 
Havagazi Tabıildan - Bizde öyle bir ıey yoktur efendim. Si& 

borcunuzu verin. 
- Hakikaten ılrketin laml Ozerinde : (Hava) dau para kazanıyor 

• ••••••• 



Is.tan bul 
Belediyesinden: 

latanbul Kurtuluş bayramına 
tesadüf eden Biriııci T evinin 6 ncı 
gUnll saat on buçuk.a Takım 
meydanında geçit .resmi yapı.la· 
caktır. 

lstanbulda bulu ~an Mebo• Bey· 
efendilerle Umumi Meclla Plıa!ılının 
ve teırifata dahil Askerl \oe MUI· 
ki zevatın, CUmhuriy.n Halk Fır· 
kası ve Hayır Cehı:yetleri erki· 
nımo Taluim na;: oau111daki Tri· 
bünU tqrif .eri rica oJulıur. 

ELBiSE JAKETATAY 

SON POSTA 

L 

Muallimler Ve Ders Saatleri 
Lise Ve Ortamektep Hocaları 

istekte Bulunuyor ar 
Bir 

Orta tedrltat muallimlerinin deu ıaatleri hak- 1 
kında bu sene tatbikına batlanan bir kanun bazı 
muallimler tarafından tetkik edilmeıj lazı~gelen 
bir mevzu olarak ileri slirillUyor. 

Bu kanuna göre bir muallim haftada (24) saat· 
ten fazla der1 okutamaz. Maarif ~eklileti lise 
muallimlerine haftada (15), orta mektep muallim
lerine haftada (18) saat dera vermektedir. Bu deraler 
aıli maaşlarmm mukabili olarak verilmektedir. 
Vekilot lüzum g6rdilğü mektepte muallimlere mec-

Muallimler, bu vaziyette hususi .mekteplerde 
aynca den alamadıklarını s5ylemektedirler. Yine 
muallimlerin iddialanna göre, VekAJet dera saatle· 
rini giinde (6) dan beşe indirdiği için, meaeUl 
evvelce 18 saat deni tlç günde okutan muallim 
timdi dört gllnde okutuyor. 

muu (24) n tecavllz etmemek şartile.. haftada birkaç 
Hat te ilave olarak tubo dersi vermekte ve bu 
ıube deralerinin parasını ıaat bapna bir liradan 
ayrıca lSdemektedtr. Bu sene mekteplerde fazla 
talebe olduğundan yenJ fUheier açılmıı ve ekaeri 
muallimlere tube dersleri de verilm:ıtir. 

Muallimlerin istedikleri nokta ıudur: 
Orta mektep muallimlerine astı mua9lar1 muka• 

bilinde haftada (18) saat ders verilmesi llzımgelir
ken, bazı mualllmlere, haftada (10 - 12) aaat derı 
•erilmektedlr. Bu vaziyette, bu gibi muallimler, 
huıuai mekteplerde aynca der. almak lmklnım 

bulabiliyorlar 'fe o mekteplerden aynca maaı alı· 
yorlar. itte muallimler bu btisnaııın ortadan kaldı
nlmaıı llzımgeldiiilli ıöylOyorlar. 

~~~~~~~~~~.,--~~~~~~~~----

·Para Kaçakçılığı 
Muhakemesine 
Başlandı 

DUn sabah Asliye Birici ceza 
mahkemes:nde bir dövi:ı ve para 
kaçakçıhğı muhakemesine baş· 
lanmıttır. Suçlu me·dillnde Ro· 
manya vapur kumpanyaaı memur· 
lannclan M. Rado ito bu vapur• 
lartn Tllrldye aceote&i memurla· 
nndan Ahmet Ağa ve tQccardan 
Hodara, Simon Sicil>adis ve Ml
hal Efendiler bulunuyorlardı. 

Beıincl ıubo memurlarından 
dört memur ıahit olarak dinlen
diler. Hepd de, bir gUn acente 
memurlanodan Ahmet Ağanın 
Romanya Tapuruna ıirerken cep
lerinin şişkinliği nazarı dikkatle
rini celbettiği için kenclliinl takip 
ettiklerini ve vapurda M. Rado· 
nun odasına giderek iki paket 
bıraktığım ve bu pnl(etlerl yaka· 
ladılıdarı u.man lçi11Jı::ı: birçok 
tahvillt •e ecnebi parası çıktığım 
ıöyldediler. Ahmet Ağa da: 

«- Ben Radoya sigara ile 
vapurun evrakım götürdüm» di· 
yerek cUrO'tinli inkaı· t.tti. Suçlu 
vekilleri bu tah,·i!atlann kıymeti 

olup olmadığınm borsadan ıorul· 
masmı iatedHer. Muhakeme bunun 
için tehir edildi. 

Edirne istasyonu için 
Bazı sebeplec dolayısile yarım 

kalmıı olan Edirne istasyon bina· 
ıının lamamla.nmaa1 içiiı Nafıa 
vekiletile Şark f?emiryollarl ida· 
resi 'Braınnda yapılan temaslar 
müsbet netkeler vermiıtir. 

Öğrendiğimi%e göre, Edirne 
iıtaıyonundaki ekıik tesisatın ile· 
maline yakında başlanılacaktır. 
Bunun için IAzımgelen para, Nafıa 
vek:ileti ve tirketçe müştereken 
temin edilecektir. 

Türk - Yunan 
iki Memleket Ticareti f çin 

fir Rapor Yazılıyor 
Türk· Yunan Ticaret ofisi dUn 

Ticaret odasında bir toplanh yap
mıştır. 

Eu toplantıda, ihraç tacir!eri· 
nin yaptıkları mtlracaatler mev• 
zuubahaclmuş ve bazı knrarlar 
verilmiştir. Türk - Yunan Ticaret 
of . ıi ayoızamanda, iki memleket 
ticareti etrafında bir rapor hazır
lamağa baş1amıştır. Bu rapor, ya
kmda Ankarada baılıyacak olan 
Türk· Yunan Ticaret anJaıması 
müzakerelerinde göz önOnde tutu
lacaktır. Müıterek ofis gelecek 
hafta içerisinde tekrar toplanarak 
raporu tamamlıyacaktJr. 

Ada Yolculuğu 
Akay İdaresi Yolcuların 
Sıkıntısının Önüne Geçti 

Köprüden her akşam 18 de 
BUyükadaya kalkan doğru poıta· 
nan çok kalabalık olduğu dUıün· 
cesile 8Uytıkada halkımo "Akay,, 
idaresine verilnıek üzere on bin 
imıa'ı bir istida ba%ırlamakta 
olduklarını yazmlfbk. Bizim bu 
yazımm okuyan "Akay,. ldareıf, 
bizi çok memnun eden izahat 
verdi. Bu izahata göre, sonbahar 
tarifeılnin ilk gtinlinde akşam 
doğru poıtaaının faıla kalabalığı· 
nı gören 11 Akay,, idareai derhal 
tedbir almıı ve o poatayı lkf 
vapur ile yaemıya başlamııtır. 
Bu vapurlardan birisi her akıam 
18 de köprliden Heybeli, BHyük
ada ve Y alovaya, tahminen 250 
yolcu Ue, diğeri de doğru BüyGk· 
adaya 750 kadar yolcu ile kalk· 
maktadır. 

Bu izahattan aonra Bllyükada 
halkı için istida bazırlamıya lüzum 
kalmıyor demektir. 

124 
Saatin 
Hadiseleri 

Zehra ve Leman adında iki 
kadm hırsız, evvelki gün Osman
beyde NargiJeciyan eczanesine 
müıteri aıfatile girerek çekmece
den 6 lira çalıp aavuıurlarken 
tutulmuılardır. Zehra ile Leman 
bu ıuretle birçok yerlerden para 
çaldıklarından araumaktalardı. 

~ Bakırköyde Bayram ismin· 
de biriıi Hasanın elbiselerini, 
Vaıil admda biri de Bebekte 
cami apteııthanoslnln Uzerlndeld 
kiremitleri çalarlarken tutul• 
muılardır. 

le Şoför Sabahattlnfn idare
sindeki 1832 ıayılı otomobil Te
pebaıında Recep adında blr ço-

cuğa çarparak yaralamııtır. 
>1- Y eniköyden geçmekte olan 

Lukanın kullandığı motoaildet 
devrilerek içinde bulunan arka· 
daıı Artaki ile karuı ve kendiai 
yaralanmıılardar. 

Jf. Şoför İımailln kullandığa 
1833 •ayıla otomobil Beyoğlunda 
Antuvanet adlı kadına çarparak 
yaralamııtır. 

1'- 8 yaıında Sezai adh bir 
çocuk Salkunaöğiltte tramvaya at• 
Jamak isterken dliferek muhtelif 
yerlerinden ağır ıurette yaralan
mışbr. 

Takibat Yapılmıyacak 
Dun Maide Hamın tarafınclan 

kayyum, Nazım Bey a1eyhine açı• 
lan bir davayı yazarken Nazım 
Bey KakKıntia BUyük Millet Mec• 
lisi tarafmdan TürlClllğö tahkir· 
den dolayı takibat yapılmaaı şek· 
linde bir tertip yanhıhğı olmuı· 
tur. Millet Meclisi Nazım Bey 
hakkında takibat yapılmamaıına 
karar vcrmi4tic. 

Birinci teşrin 5 

1( Günin Tarihi) 

Bir Hudut ihtila
fının Halli İçin 
fran • Efgan hududu ihtilafında 

hakem vazife•ini görecek olan, 
Fabrettln patanın riyaıetindekl heyet 
dOn tehrimizden hareket etmiftir. 
Heyette bir erkanıharp Mirahı yı, iki 
harita zablti dahil bulunmakta"dır. 

B{r MehkQmly t 
Muğla, 4 (A.A.) - Tuttuğu kaçak~ 

çıyı serbest bırakmak Ye yasaya ay• 
~m it yapmaktan •uçlu Fethiyenht 
lnetlin Bey muhtarı Hilmi Efendi 
bir •ene haplı cuasına çarpılmııtır. 

• MuA-la, 4 (A.A. ) - Son 15 gDn 
içinde Muğla ihtiaaı mahkemes'ne 26 
kaçakçı davası gelmlıtir. 

Hava Vaziyeti 
Ruathanede4 alınan malömata 

g&re, dün 11fır derecel hararete ve 
d6niz aeviyeaine indirilmit barometre 
ıabab ıaat 7 de 764, 14 te 763 mili· 
metre, hararet derecHI 7 de 11, 14 te 
23, azamt 24, aağari 14 derece olarak 
teeblt edilmittir. Rllzgb timalde• 
Hmiıtir. Aııaml ıG.ratJ Hn:yede 8 
metreye çıkmıtbr. 

Rıdvan Nafiz Bey 
Maarif Vekileti mDıtepn Rıdnn 

Nafia n teftit heyeti relai AYnl bey• 
ler dDn akıam Ankara1a hareket 
etml9lerdlr. 

Maarif MUdUr Muavlnlerl 
1.tanbul yeni Maarif mildilr mua

vinleri Şevket Süreyya Ye Adil beylıı 
ya&ifelerine baflamıılardır. 

icra Memurlukları 
lıtanbul yeni Maliye teşkllA· 

tında icra iimirllklerl ve memur• 
lukları için Hukuk mezunlarının 
tayin edilmeleri kabul edilmiştir. 

Fakat bu ıeraiti haiz olanların 
mftracaat etmemeleri yüzünden 
geçenlerde icra Baı memurluğuna 
terfi eden beı icra memurunua 
yerine yenileri ta} in edilememiıtJr. 
icra memurlarına 25 lira a 
liraya kadar as 1 maaş verilmekte
dir. 

Liman Şirketinin 
Tasfiyesi 

Liman tirketi.nin ta.flyeai hakkın• 
daki kanuna göre 12 Ağuıloa tui• 
binde toplanan tlrketin umumi heyeti 
bu tlrketin feahine ve taaflyeaine 
karar vermlt ve inhisarlar hukuk 
mDtaYiri HAmit, f:r;mir liman tirketl 
müfettiti Fikri, lamir liman şirketi 
anuhaaeb•ci•i Süleyman, Liman tirketi 
hukuk mütavirl Faruk Bey'eri aeç< 
mi tlerdi.Şirketin umumi muameJ&tınıa 
tedYlri do munkkaten bu heyete 
verilmiıti. EylölGn yirmi yedinci ıOnO 
tirketin heyeti umumfyeai tekrH 
toplanmı' Ye 1 Kı\nunusani 934 tarİ• 
hinden 12 Ağu•toı tarihine kodar olan 
müddete alt ıirketln tanz"m ettiğl 
billnçonun mntehauı• bb· heyet 
tarafından tetkik edi!erek netic:enln 
raporla bildirilmesi kararlaıtırılmıtlır. 
Bu heyete maliye mUfettiılerindea 

Saffet ve Kazım Beyler!e hazine 
aYukatlarından Hiilnil Bey intihap 
edilmitler ve hemen ite b .. t1amalah 
kendilerine bildirilmittfıo. 

ı_k_~_o_n_A_o_s_t_a_' n_ı_n_R_e_s_im_l_i_Hı_ik_a--=~ y~e_s_i_:_~ ______ R_a_z_a_r_O_l_a_ ll_a_s_a_n---=B=-=-. _D----=iy~o.::....r_K4..:..:_i .::......: _ I 

Bir insan içinde ya-tadığl 
tehrin kıymetini. gilZelliğini an
cak dışarıya çaktıktan ıonra an· 
Lyabil.r. 

... MeaelA şu bir:cik latanbu· 
lumuıa bak. Dünyanın en &Uzel 
manı:ara!arı ile.. 

... Billlır gibi ıu1ara, bavuı, 

velba11J berıel i ne kadar ıD· 
zeldlr. 

..• Doğruıu 

ber9eyl vermiş, 
ıememiıtir. 

tabiat boraya 
hiçbir ıeyi eair· 

· Hasan B. - Y alnıı bir t•Y 
vermemit 1 

Nedir o? 
- Baxa ıütçlilere lnaa f. 

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



5 Birinci teşrin 

erg un 
iş Kanunu -
Layihası 
Tetkik Edilirken 

' 

Üç sentdenberl üzerinde ince· 
den inceye tetkikler yapılan, 
daireden daireye dolaşan, fakat 
bir türlU Millet Meclisinden kanu
niyet aallhiyetlnl alamayan bir 
lAyiha Yar: iş kanunu IAyihaaı. 

Son aızan haberlere göre bu 
layiha ılmdi de Devlet Şfıraaında 
tetkik edillyormuı. Temenni ede· 
Um; bu tetkik son olur ve IAyiba 
öntlmUzdekl devrede Millet Mec· 
liaine gönderilir de kanun ıeklini 
ahr. 

Bu temennimizin yerine gel• 
meal, bUytık sanayi faaliyetine 
yeni atılan Cumhuriyet Türklyeal 
için zaruridir. Sanayi faaliyetini 
kuran 1ermayedlr, sermayedar· 
dır, fakat bu faaliyetin yilrllme• 
ılnde llerilemeainde dt muhak· 
kak ki lıçlnin de pek bUyUk 
lılsaesl Yardır. 

Ancak öyle bir ltçi ki, inıanl 
~art~ar İçinde muntazam çahıacak, 
aldıgı gUndelik memleketin hayat 
pahahlığına nlsbet edilince onu 
rahat ya9atacak miktarda olacak 
çalışma saatleri kanuni hüküm~ 
lerle tayin edilecek. 

Bugün, umumiyetle TUrk itciıi 
pek ağır ıartlar altında çahşıyor. 
Çünktı ortada henüz iı veren 
ile iş alan arasındaki mllnaaebet· 
lerl iktisadi ıartlara uydurmuş 
olan, itcl ile iş verenin karıılıklı 
haklarını temin ve telif eden bir 
lı kanunu yoktur. İşçinin asgari 
kazancı ne olmalıdır? f şcl günde 
veya haftada kaç saat çahıa· 
caktar? Bu iki sual bugün bizde 
~evapaaz kalmaktadır. Çiinkn lıci 
ıçfn asgari yevmiye ve azami ı1 
aaatı tesblt edilmiı ve bir kanun 
hükmüne bağlanmıı değildir. 

Halbuki bugün sanayi mem· 
leketıerinde işcinin haklarını te
min için, vaziyetini her bakımdan 
tesbit ve tayin eden iş kanunları 
vardır. Hatta bazı memleketlerde 
bu kanunu tatbik etmekle mü
kellef bulunan meaal nezaretleri 
dahi Yardır. 

Artık biz de ıanayi memle
keti olmak vaziyetindeyiz. Gerek 
h~kumet tarafından, gerek hü· 
kumetln müzaheretile busuıi ser· 
mayeler tarafından büyük fabri
kalar kurulmaktadır. Bu fabrika
ların iyi ve özlU aemtreler ver
m · i i · 981 ç n ııcin kanun himayesinde 
bulunma11 lazımdır ~e farttar. 

Bu sebepledir ki iş kanunu 
llyı~aıının vakit geçmeden ka
numyet iktisap etmesi zaruretine 
kanaat ıetirmiı bulunuyoruz. 

Yakalanan Kaçakçılar 
C Ankara 4 - Son bir haftada 

enup hududunda 69 kaçakçı 
yakaLmmıı yüzlerce kilo kaçak 
eıya müsadere edilmittir. 

Temyiz Mahkemesinde 

SON POSTA 

Resimli Makale a Sonu Da Düşünmek Gerek g 

.. Meşhur bir İran şairi der.ki: "İç, gül, eğlen, ve günün 
bınnde softanın birisi Hna oehennemden laf ederııe ona hiç 
çekinmeden de ki : 

dünya.nın ne olduğunu öğrendik. Ahreti henüz bilmiyoruz 
ve onu ölüp tekrar dirildikten sonra öğrenecekmiıiı. O 
halde şimdilik dünyada ömür ıürmene bak. Ahrette ne ya· 
paoağmı o zaman düşünürsün!,, "-Biz cehennemin ateşini, llil'&bımızın mestedici bünye• 

ıfne renk yaptık.,, Türk: şairi Fuzuli dt ıöylt l!IÖyler : "Aldanma ki §&İr 
. B~~ Arap şairi de ıöyle ıöyler: "lnıan sağlığında. dünya 

iom, oldtikten l!lonra da ahret içindir. Biz sağlığtmtıda 
ı6zü elbette yalandır.,, 

Hakikat şudur ki; herşeyl yapahm, fakat l!lonunu düşünerek. 

SON TELGRAF HABE"'RLERİ 

Gazi Hz. nin Çok Kıymetli 
•• 
Oz Türkçe Nutukları 

Misafirlerimiz An karadan Ayrıldılar 
Ankara, 4 ( A. A. ) - Reial

cUmhur Hz. nin misafirleri İaveç 
Veliahtı Hz. ne hitaben irat bu
yurdukl~ra nutkun metni ıudur : 

11 
- Altea ruvayil; 

Bu gece, ulu honuklarımıza 
TUrkiyeye uğur getirdiklerinİ 
SÖ} lerken, duygum, tükel özgü 
bir kıvançtır. 

Burada kaldığınız uzca sizi 
1armaktan biç durmıyacak ılık 
sevgi içinde, bu yurtta, yurdunuz 
için beslenmit duyguların bir 
yankusunu bulacaksımz. 

Isveç, Türk ulularının kazan· 
mıt oldukları utkuların silinmez 
damgalarını tarih taıımaktadır. 
ailerdemliği, onu, bu iki ulus, ünlü, 
sanh özlerinin derinliğinde sonauz 
tutmaktadır 

Ancak, daha baıka bir alanda 
da onlar erdemlerini o denlü yal· 
tmkb yöndemle göstermişlerdir. 
Bu yolda kazandıkları utkular, 
gerçekten daha az özençe değer 
değildir. 

Avrupanm iki bitim ucunda 
yerlerİ'ı · · · rkiten uluslarımız, 
ataç ö. . ıin tllm 111ıları ola• 
rak b< . ., önUrme, uygunluk 
kıldacıları olmuı bulunuyorlar, 
onlar, bugün, en gUzel utkuyu 
kazanmıya amklanıyorlar: Bayaal 
utkusu. 

A.tes ruvayal; 
Y etmit beşinci doğum yılmda 

Oğuz babanız bütün acunda aay· 
gtlı bir sevginin &öyünctl ile çevre· 
lendi. Genlik, bayaal, içinde erk 
sürmenin gücU işte bundadır. 

l.lnlü babanız, yüksek kırahnız 

Beıinci GUstavın gönenci için en 
un dileklerimi sunarken, alteı ru· 
vayil, ıizio, altes ruvayil Prenıeı 
Lizin, sevimli kızınız altes ruvayal 
Prenses İngridin esenliğine; ttlzUn 
lıveç ulusunun gönencine, genli· 
ğine içiyorum. 

Gazi Hazretlerinin bu nutku 
içinde geçen türkçe kelimelerin 
osmanhca mukbillerl tonlardır: 
Türkçe Oamanhca 
Tükel Tam 
Özgü hususi 
Kıvanç Zevk 
Uz, uzoa Müddet, müddetçe 
Y anku Aksisada 
Utku Zafer 
Süerdemlik ARkeri fazilet ve hüner 
Alan S:ıha 
Erdem Fazilet 
Denlü Kadar 
Y Al tırıklı Nurlu 
Yöndem Usul, tan 
Ozen9 Gıpta 
Bitim Nihayet 
Bitim ucu ,, .............................................................. 
Zabit/erimizin 
Muvaffakıgeti 

Viyanada 30 Eylfılde baıhyan 
allı milaabakalara bizim ıtlvari 
zabltlerimlz de lıtirak etmiı· 
tir. Müliılm Cevat Bey bir· 
müsabakada birinciliği alarak 
zafer direğine TUrk bayrağmı 

çektirmiştir. 

Yumurta ihracat. 
· Ankara, 4 - Yumurta ihra· 

catı nizamnamesi yllksek tasdika 
iktiran etmiştir. / 

Berkiten 
Ataç 
Özlük 
Tüm 
!aeı 
Baysak 
Önürme 
Uygunluk 
Kıldaoı 
Anıklanmak 
Bayıal 
Oğuz 
Söyünc\l 
Genlik 
Erk sürmek 
Güç 
Ünlü 
Gönen9 
Isı 
Esenlik 
Tüzün 

Tesbit edeıı 
Ceddani 
Vasıf 

Tamam 
Sahip 
Htuur 
Terakki 
Ahenk, vifak 
Amil 
Hazırlanmak 
Sulh 
.Mübarek 
Nişanei muhabbet 
Refah, geni1Jlik 
Hükumet iora etmek 
Kuvvet 
Şanlı 
Saadet 
Har, sıcak 
Sıhhat 
Asil 

Ankaradan Ayrdıf 
Ankara, 5 (Hususi) - Bllyllk 

misafirimiz lıveç Veliahb Hz. ve 
refikaları dlln ıehirde gezintiler 

yaptılar. Yüksek ziraat enatitüıtınQ 
gezdiler. 

Burada Ziraat Vekili ve Ziıra• 
at erkim tarafından hllrmetle kartı· 
landılar. Miaafirlerlmiz mllesaesede 
gördükleri mllkemmellyetten dola• 
yı takdirlerini ifade buyurdular. 

Muhterem Misafirlerimiz mil· 
takiben ismet Paşa Kız Enıtltll· 
ıUnU, Gazi Terbiye enıtittlıllnll 
geımiıler ve takdirlerini bildlr
miılerdir. 

VeliahtHz. ile refikaları ve kerl· 
melerl akıam 20 de Karaköy yÔ· 
lile Bursaya hareket buyurdular. 

istasyonda Reisicftmhur Hz. ve hükft· 
met erkanı tarafından merasimle 
uğurlandılar. 

f.aklıehir, 5 (Huıuai) - Tem· 
yiz Mahkemesinde öz Türkçe 
hukuk ıstalahlarmı ara~tırnıak 
Uzere bir heyet kurulmuştur. 
Heyete icra dairesi reisi Fuat 
Hnlfısi Bey riyaset etmektedir. 

lıpanyada Kabine Buhranı r 
[STER İNAN /STER iNANMA! Madrit, 5 (A. A.) - M. Löru 

yeni kabineyi teşkil etmiıtir 
Bu kabinede eski Başvekil M: 
Samper Hariciye Nazırbğını 
deruhte etmiştir. 

GUmrUkte imtihan 
Dan Gümrükte, alınac k yeni me

murla için bir müaabaka imtih~nı 
yap •lmıttır. imtihan evr kı buhafta 
&arfıQJa. tetkik edllec:ekUr. 

Birkaç aeneden beri gazete uyfa1arında bir haberin 
1erlevhaaı olarak fU kelimeler tekerrür edip gider: 

" Kıymetten dilttil ., " KAj'ıt kadar bile kıymeti 
kalmadı " " )\lınaa tedbirler aayesinde tekrar yükse· 
lecek ,, " f ekrar kıymetlendi ,. " bııkikl kıymetini 
bulmak Gzere ,. 

iSTER iNAN 

Dün yine gazetelerde ayni haberin baıhA"ı olarak 
ıu kelim• vardı: " Yükıeliyor! ,, 

Bu: " dlıen, çıkan ve yOkselen ,, •e belki ıenelH 
ıonra yine ayni aerle•hayı taı•yacak olan mev.1u nedir, 
biliyor mu•unus? GayrimClbadil bonoıul 

ISTExl Jı ANıilA 

r 
Sözün ısa ı 

Biz De Seyahat 

Etmige Alışmalıyız 
ıt-• 

lıtanbula yabancı Hyyah çek-
mek için çalıtmak lbım olduğun· 
dan her fırsatta bahseder dururuı. 
Vakıa yabancılar l.tanbula daha çok 
gel•eler ve bilha11a daha çok dursalar 
elbette onlar için de biıim için de 
faydalı olur. 

Fakat bunun için daha epeyce 
yakit var tanıyorum. ilkin yabancı 
memleketlerin iktıse.di halleri İstanbul 
gibi, onlar için \llakça bir memlekete 
kadar gelmlye ve İstanbul gibi ucuz
luk olmıyan bir 1erde çokça kalmıya 
mil.ait detildir. Sonra da İatanbulun 
oturacak, yatacak yerleri Avrupahla· 
rın n Amerikalıların alıımıı oldukları 
kadar rahat teminine kAfi değil. Onun 
için ıimdilik gelenlerin bile çotu 
vapurlarından yalnı.1 İatanbulun tabii 
manzua11nı ve antika yerlerini g8r0p 
çabucak kaçınriyorlar. 

Ben öyle •anıyorum ki f.tanbulu 
rerçekten bir seyyah t•hrl yapabil
mek için herteyden 3nce fıtanbullu
ların Hyahate alıımaları, 1eyyabların 
bir ıehlrde çokça kalabilmek için 
nelere ihtiyaçları olduğunu anlamaları 
lbımdır. 

Avrupa Ye Amerika memleketle
rine kadar gidebilıek ne kadar ill 
olur. O vakit yalnıs ıeyahat ihtiyaç· 
larını değil, daha birçok ıeyler Hğre• 
niriz, iki hath iıtifade ederiz. Fakat 
timdilik para kıtlıtı, bunun neticesi 
olan (döviz) ııkmhıı yabancı memle· 
ketlere gitmeyi dOoilnmeye bile mAni 
oluyor. · 

Onu yapamayınca, kendi memle· 
ketimiıi görmek te hem etlencell, 
hem pek faydalı bir t•ydir. 

Allah kendiıinden razı olıun, 

Nafıa Vekili Beyefendinin himmeti 
demiryollarında yolculuk masrafını 
yarıyarıya indirdJ. Demiryolu olmıyan 
yerlerde de otobüı itletenlerin gay
retleri ıayeısinde pek ueuı yolculuk 
yamak kabil oluyor. 

* 
Meıela, ıu yanıbaşımısda bulunan 

Bursayı, Edirneyi görmemit daha ne 
kadar İstanbullular vardır. Halbuki 
Burıa ve Edirne lıtanbulun mukadde· 
mesi demektir. o iki ıehri rörmemit 
bir latanbullu kendi 'ehrlni anlamıı 
sayılamaz. Bir İıtanbullu kendi t•hrl· 
nin tarihi •ebanlıini ne kadar iyi 
görmilı o1sa, Bursadakl, orta ıaman
lara mahıus ildupta Hlldanndiglr 
camiini, bir kaya içinde oyulmuı ıibl 
bir his veren Yıldırım camlini, adet& 
bir mahfaza içinde taklanılmat• 
llyık bir inci gibi Y eıll camii, Edir· 
nede büyük Sinanın kendi ıözOne 

göre en uıta eteri olan camii ııör· 
mekten variste kalama1-

lf. 
GUıel tabiat meraklıları için de 

memleketimizin ne kadar ırllztl yer
leri nrdırl Bilfarz: Haydarpııııadaa 
Adanaya kadar demlryolundan gider
ken, Sakarya vadiıindeki ıiir, Konya 
oYaıındaki genltlik, ya Toroı datla• 
rındaki heybetli azameti Vapurla 
lıtanbuldan Menine, yahut İstanbul . 
dan Trabzona kadar giderken Hhil· 
lerin ~zellijinden bah1etmiyecetim. 

Karada atla, yahut arabayla ait-
meyl Hnnler için, meıell Diyanbe
klrden Erzuruma, oradan Tralızona 
ıeyahat ederkuu IDBanı dGtOnmeye 
Hvkeden, Didenin filozoflutu, Fırat 

vadilerinin gOzelliti, Dersim datları• 
nın korkunç fakat yine insanı çeken 
heybeti! Ya, Zlgana datlarının gOzel .. 
litl, Anupanın en gOzel memleketi 
1&yılan İıviçreyl aratmayacatutdan 
baıka Kop daj'ından geçerken ıı6r

milf o1acaQ'ınıı fırtına ııkıntısını bile 
unutturur. Hele Trabıona yaklaıtıtı· 
nız zaman birdenbire biltlln azame
tile kartınıza çıkan Karadeniz.in ıiH 
nreceği duyıruyu dünyanın batka 
bir tarafında bulamauını:&. 

• Seyahatin büyük bir fayduı da 
lstanbulda ihtikir Yar mıd1r, yok mu· 
dur? Onu anlamak olacaktır. Meaell 
Bunada etin klloıu 30 kuruı iken 
timdi Buna yolu ilurlnde bulunan 
Büyükadada, yetmiı yahut Hkıen 
kurut- Niçin? -----

Yar ah Ölmedl 
Armutlunun Arnavutköy çift

liğinde vukua gelen bir kaza ne
ticesi kestane toplayan Ali Ağa
nm vefat ettiği yazılmııtar. Ali 
Ağa aiaçtan dUımnı, ağırca ya
ralanmııtır. Fakat elyevm ber
bayattar. 



4 s.,r. 

1~-------l: 
Elbüslanda 
Spor Güreşe 
Münhasırdır 

Elbliatan ( Hususi ) - Elbüa
tan, Maraıın • hayvan yolile - Uç 
aUnllik timalinde ve Maraıa 
merbut mühim, tarihi bir kaza 
merkezidir. Denizden, 1200 metre 
yftkaekliğinde " Şar ., dağı etek· 
lerinde tirin bir kartal yuvasını 
andıran Elbllatan, 2500 haneye 
ve 11,000 kl\siir nüfusa maliktir .. 
ElbOstan ıaltanat devrinde bakım
sız Ye emekıiz kalmıı vatan par
çalarından biridir. 

Kazaya ikiye ayırarak akan 
Ceyhan nehri mnıtesna bir gUzel
lik arzeder. Mülhakat 136 puça 

l k6yle bir nahiyeden ibarettir. 
Umumi nllfosu 50 bin kftsürdur. 

Kazada Uç; köylerile beraber 
on alta mektep vardır. Elbüstanın 
maarifperftr ahallıl geçen sene 
maddi fedakarlıkla burada bir de 
Ortamektep açılmatına muvaffak 
olmuılardır. 

ElbOıtanıo mtınbit Ye geoit 
arazisinde bllbaasa nefiı buğday 
yetişir. Ancak. viJAyet yollannın 

arıı.ası ytızünden müstahsil ibra• 
catta ııkınh çekmektedir. 

Spor faaliyeti burada gOreşe 

münhasırdır. Kış gecelerini glizel 
geçirmek için Elbllstanda cömert 
zenginler odalar açarlar. Odalar
da günün bütün meseleleri. tek
rar tekrar konuıulur. 

Ada pazarında 
Bir Adam Dayaktan 

Öldürüldü 
Adapazarı (Huauai) - Serdi

van köyünde ikamet eden Vodi· 
nah Muatafa Bey He oğlu A vui 
diğer oğlu Ali birhkte lordan 
köye gelmektelerken yol berin· 
de apğıdere k6yllnde ikamet 
eden yiirtik Süleyan çavuı ile 
Ue oğlu Adem ve daha birkaç 
yirtiğe rut gelmifler. Ytirükler 
tarafından köyftn hududu dabl
hillndeki ceviz ağaçlarından sa· 
hiplerinin . haberi olmalwıan cev:• 
topladıklarını ve aJıklamakla uğ· 
rAfbklarım gören Muatafa Bey: 

- Size ayıp değil mi bunlann 
uhiplerl vardır demfı, bu ıhılere 
lçerllyen yllrtıkler de Muıtııfa 
Beyle oğullarını adamainll.. döv
mlflerdir. Mustafa Ik} b&yğm 
bir halde Adapu.arı h1ı.stanalne 

getirilmiı ve vefat etuıiftir. Oğul
lan haata yatmaklı..dırl&r. V&k'a
ya sebep olan Süle) ibaL ÇC\ uı ile 
oğlu Adem derdest ob.anllrllk Ad
liyeye teslim olunnuıtl&rdu. 

Wengende Şap Hastah Ö• Katmadı 
Mengen (Hususi) - · Nahıye• 

ml:ade zuhur eden f8P haıtahiı 
atanan lt:dbirler aııayeaiode tama .. 
men mündefl olmuttur. Köylere 
uğrayar .. k hayvanlara atı tatbik 
eden baytar her &fi için köylü
den 1 O kuruı aşl' paraıı almak .. 
tadır. KöylU bu parayı seve ıeve 
vermekle ıae de baytar her köye 
uğramamakta, bazı köyler bu 
faydah tedbirden istifade edeme• 
mektedirler. 

Alaşehir Gençtari Bir Arka
daşlannı Ka ybettiltr 

Alaıebir, (Huaust) - Gençler 
birliği temıiJ kota reİIİ Naki Beh· 
ıat Bey Çanaklralede denizde 
ylzerken aluabya bpalmıf, clal
ıalar ara91nda kaybolmUfhır. 
Alatehir ıençliii bu feci kaza 
uherindeıa çok mllteeuir oı..u .. 
tur, geaçıer merhum arkadafla· 
rınaa habramm tuia içia Wr İll• 

tifal yapacaklucbr. 

SON POSTA 

• HABERLER/ 

Tire Bir Sene Sonra Sıhhi, Fenni 
Kavuşuyor Tesisatlı Suya 

· Tire ( Husu- ve suyu getire• 
si) - Tire'nin cektir. 
yaslandığı Gftaıe Bankanın ve 
dağında benze- Dahiliye VekAle-
rl az bulunan tinin emirleri mu· 
pınar sulan Gar- ciblnce belediye, 
bl Ana do lo da emlAk Ye akarı· 
nefasetile, tatlı- m tapuya raptedip 
hğile tamnmıt- varldatlann tesbit 
tır. Bilbaa9a, Pa· ederek mazbata 
şa, Kaplan, Yı- yapmıı ve beledi· 
lankırkan, Ah- ye meclialnl topla· 
met bey, Y ahtl• yarak mazbatayı 
bey, Haflzeha· lmzalabalfb. Bu 
tun, Karagazi, mazbataya göre 
Hafız sulan çok Tire belediyesinin 
tatlı ve hafif bankaya teminat 
ıulardır. Bn ıu· Tir•l• Sil irini hall• lıarar o•r•n h•l•dlg• az•l•rı olarak g!ıterdiği 
Jarı içmek için ta lzmlrden beri yacı bittabi g6z önllne al- ıunlardm Senede elektrik iıinden 
yer yer miaafirler gelirler. Aydın mıı, dört 1enedenbert bu yolda 20 • 25 bin lira, mezbahadan, 
ve Oıman oğulları devirlerinde ha· ~lıımaktadır. Suyun projesi ya• 10-12 bin Ura, akar ve emlaktan 
yır sahipleri tarafmdan getirilmiı pılmıt resmi muameleler bitmiı, 2500 lira, gümrük resminden 16 
olan bu aular, bugün Oamanoiul- yalnız para bulmak meaeleıl kalmıı biaUra Yaridat •ardır. 
larmın inhitat devlrlerfndenberf h. Şehirlerin, ka1&balann bu gibi Bunlardan baıka su için ayn• 
bakılmamıf, yolları harap olmuı, ihtiyaçlarını bir an evvel temin lan varidatın yUzde onu teraküm 
sular, yarı pis bir hale gelmlftlr. etmek maksadile teşkil edilen eden on Uç bin lirasi bankada 

Her memleketin mtiblm bir belediyeler bankası bu derde de mahfuzdur. Pek yakında Yeıll 
derdi vardır. Tirenin derdi de su deva olmuıtur, belediyemiz bu Tire ıuya kavuımuf, bayata 
derdidir. Belediyemfz bu ihti· bankadan yUz bin lira alacak ulaım•t olacaktır. - M. N 

Trakgada 
Yeni 
Kögleı 

Tekirdağ, (Huıuıi) - Aylar• 
danberi Trakyaya Bulgari.tan ve 
Rom-1adaa muhaciri• gelditl 
malumdur. Balkanlardan ılmdiye 
kadar Tekirdağma gelmiı ve gef.. 
melde olan muhacirlerin toprata 
bağlanması ve birer ev sahibi 
olup müıtahsil vaziyetine geçebll· 
meleri için Çorlu kazaaında iki 
yeni köy yapılmaktadır. Bu k6y· 
ler 100 hanelik (Ömerler) ve· 120 
haneli (Türkmenlki) k6ylerldir. 

Smdırgı TUtOnleri 
Sındırgı, (Huıuai) - Bu ıue 

Sındırgı tt>tGr.Jeri çok nefiıtir. 
MUteaddlt kumpanyalar gelip 
gitrr•kteı v• tl\tOnler! tarlada 
görllp muayene etmektedirler. 

Sındırgıda Yangın 
Sındırgı, (Hususi) - Çorum 

nahiyesinde enelkl glln Hacı AH 
adındk blruinln evinden ateı 
çıkmıt mezku ev yaadığı gJbl 
yBDlDdaki Fatma Hanıma alt 
hane de hiçbir •tY• kurtanlama• 
yarak yanm11hr. 

Adapazannda Mektep Buhram 
Adapazan (Huıusl) - Talebe 

akınından mekteplerin kadra1u 
anide dolmuıtur. Şehrimiz nufuıu 
27 bine yakındır. Mektep mevcu
du kifayet etmemektedir. Mek· 
teplerin muallim adedi de aoban
dır. Mekteplere o kadar talebe 
tehacilmft Yardır ki mektep idare• 
leri Aciz kalm11lardır. Ve gelen 
talebeleri yedek olarak ka11t et· 
mektedirler. beride mu.Um weya 
birer pbe açılacak olana bata
lebeleri de oralarda idare edecek· 
lerdir. 

Orta mektep bahılne gelince 
bu mektebe de oldakca talebe 
akım vardır. Mektep ikiye ayrıl
mıf ve httkUmet konağı civannda 
ayrıca bir binaya nakil eclilmir 
ti bu senede b6yle ayn ayrı 

mekteplerde tedrisata batlana
•khr. 

Geredede Jandarma Spor Kulübü 

G•r•d• }tındtU•a /•t6ol ltıkı•• 
Gerede (Huıuai) - Kazanm jandarma b61Gk kumandanı Hamdi 

Beyin teıebbüsile burada bu "Jandarma spor,. teıkll edllmiıtlr. 
Yeni tepkktUllD futbol takamı her alqam kasabanın ıpor aahasında 
ekzeraizler yapmaktadır. 

Korkutelinde Spor T eıekkülü 

IKorkatell vol•116ol takı•• . 
Korkuteli (Hususi) - Burada Antalya Valisi Nazif Bey de pek 

teıkll edilen ıpor ocağı bftyllk bftyftk mllzaheret g6stermektedir. 
bir takdire mubar olınuttur. 811· Ocağın muhtelif kolları faaliyete 
ttln ıençlik Ye memurlar apor geçmft bulunmaktadır. Bllhaaa 
ocaflaa baihdır. Her kay 1an- voleybol takımı beylik ma•affa
dıjından ocaja 1arclım etme~ecftr.. klyetler gBatermektedlr. 

Sandırgı Doktorsuz Kaldı Bergama Harabelerinin Filml 
Smdql, (Hulllll) - Smdırga Bergama, '1fuaui) - Halil 

htılmmet tabibi Ekrem Halit Bey Hilmi filim tfrketl ta.:_afından 
Adana atma mücadele doktor- Bergamada Akropol ve UakUllp 
lağuna tayla edilmiıtlr. Şimdi 78 laarabelui De Berpma mDz•ln-
köy ve lld nahiyeden ibaret ka- deki eaerler ftHme ahnlDlfbr. 
zada doktor Ye 11bhat memuru Baltkestrin Yara • Seyyahtarı 
Ye eczahane yoktur. EYlenecek Balıkesir, (Huual) - Necati· 
çiftler ve darp ve cerh Yak' aları Bey muaUm mektebi talebelerln-
ıahurunda Bahkealre lıla•r tltı- elen 9 ,_ç ~hkealr kazalarım 
mek mecl11ari7etfncfl lulfrsuat'lillir. ,.,. .,.. ...... ,. 9'-.a••· 

Dışarıda Tü.rkige 

Türk iyede 
Maliyecilik 

lngiliz, Franıız, Alman, ltaly 
ve Amerikan gazeteleri cumhu 
yet TUrklyeainde olan biten itle 
yem bqarılan meaeleleri ço ı 
dikkatli bakıtlarla g6ıetllyorlu a 
Bu gazetelerde hemen bergU 
türkiyenin yeni hamleleri hakkı 
da yazılar görUIUr. lngilterenin e 
mühim gazetelerinden biri ola 
«Obıerver London» gazetesi d 
son gelen nllshasında maliyeci 
ğimlzden bahsederek bilhass 
tunlan yazıyor: 

" lstanbulda son gUnlerd 
pek mühim bir bidiae cereyan · 
etmektedir. Halic'in timaJ tara• 
fında olan Galata'da bir cadde 
ile birkaç yan aokak asırlarca t 

tıç kat'aya yayılan muazzam bir 
imparatorluğun yegane mali ka• 
leıl mevkilnde idJ. Galata'd 
ıimdiye kadar Oımanh Bankuı, 
ecnebi bankaları, ecnebi sigorta 
kumpanyaları ve ecnebi korpo.. d 

raıyonları tarafından lf gal edile 
ma ııra muazzam binalar vardı. e 
Ayni zamanda borsası da Gala• 
latada idi. Yalnız her millet 
menıup olan borsacılar arasında 
Türklere tesadüf etmek kabll t 

değildi. 
latiklAI 

sonra Galataya kartı yeni blı h 
harbe batlandı. lık it olarak kam• 
biyo boraaıı Iıtanbul tarafına • 
nakledildi. BilAhara bUtlln banka• fı 
lar merkezlerini Iatanbul tarafına • 

• naddederek Galatada, o muazzam 
binalar içinde birkaç memurua 
işlettiği basit birer şube bırakti
lar. Ecnebi bankaları faaliyetlerin 
, .... ,. .. , ... ...,. ...cb·····-
kaldılar ve içlerinden bazıları <l 
bllablltlln tatili faaliyet etti. 

Fakat bu binalar uzun zaman 
bot kalmadı. Yavaı yavaı me'f• ı 
cut bankalar veyahut yeniden açı• a 

lanlar binaları iıgal ederek bu- e 
ralarda ıubeler açblar, hatt4 
bazıları merkezlerini de ayni 
binalara taşıdılar. Şimdi GaJata'da b • bllttln haımetile Boğaza bakam 
muazzam bir binayı Ziraat Ban
kaıı işgal etmektedir. Bundan 
batka Tiirldyenln bug&nftnde 
oldatu kadar yanmnda da mn..-
alr olacak olan it Banka•ı, Sl\mer 
Bank ve Devlet Merkez Bankall 
bu muhtetem binalara yerletmif 
balaaayorlar. » 

Geliboluda Kurakhk 
Gelibolu ( Huauıt ) - Buraya 

sekiz aydanberi bir damla yağ .. 
mur dütm•mlttir. Bu sene köylO. 
bilhuaa hayvanları yiyecek 81km• 
bıı çekecek gibidirler. Kuraklık 
yalnız llzllmler için faydah oldu, 
çok iyi mahsul ahnch. An
cak Bzüm de para etmedi. fatih• 
lik temin edilemedi. Birçok bai 
ıahipleri lztımlerlni bağlannda 
bırakıyorlar, toplamıyorlar. Bu 
llzlmlvin pekmez yapılmam d6-
1Dnllll\yor. 

Bandırma • lzmir Yolu 
Bahkealr, (Huaml) - Y..ı 

tarife ıayende lzmir • Bandırma 
yolu 7 •at daha lmaJnuıbr. 
Aynca haftada iki defa ela sDr'at 
trml tertip edi• .... 
Balıkesir Mektebtmlın Mezun 

lualimlar 
BalıU., (Husuai) - Necati 

Bey mualllm mektebinden bu. 
aen• mnun olan as ..... tayin 
emirleri ıelmift:ir· Ba seaçlerd• 
altm pbrimm ..aarif m8cllrll\jil 
lcactro.uaa taJin Mllnltl.-.. 



5 Birinci tepin 

Sigaaet Alemi · 

e A 

zgası 

.. Vaziyet 
y 1' Avrupaııın şimalinde bulunan •e 
tr~en, ilim, iktiaat ve içtimaiyat bakım .. 
e arından çok ileride olan İneç CUke
ÇO inin Vellahb prenı Guıta• Adolf 
laı az.retleri birkaç ifÜndenberl mem]e .. 
gU etimizin miıafiridir. Bu münasebetle 
lu neçteki son ıiyasi vaziyet hakkında 

birkaç .alır yazmayı doğru ve faydalı 
ulduk. Bu uzak, fak at tarihte bize 

:Jakınhğı Demirbaı Şarl ile başlayan 
l»u memleket hakkında, bu münaae .. 

cill• etle okuyucularımızaa bir fikir edl .. 
ssa ebileceklerdir. 

Son zamanlarda lınçte Bazı burjuva 

d mabafili, halihazırda it batında bulu-r e 
1 

. 
nan ıoaye .. demokrat hilkümeti y•• 

an ine, burjuva mehafili siyaaiyeai emel .. 
a- lerlni daha ziyade tebarils ettiren bir 
de ClkOmetio geçmesi arıularıDl izhar 

rca tmektedir. Bir mOddet nvil yapılan 
bir umumi meclialer intihabatı ıoıyal-de .. 
ka• mokrat fırkanın lehinde neücelenmit 
'd olmakla beraber hükumet meaeleıi 

• akkındaki milnakaıalar devam et
a11, nıektedir. 

rta Sosyal • demokratlar ile zlraatçiler, 
po- daha doğruau, bugünkn hOkf:ametin 
·1en parllmentodakl iıtinatgihını teıkil 
d eden halk fırkası araaında bir koa• 

l 
ı. li11on yapılmaaındaa baluedllmekte• 

a• clir. 
ete 
da 
bll 

Batvekil M. Hanaaen bu mevz.u 
llakkmda •• Soayal Demokraten,, sraze· 
Haine beyanatta bulunmu9, umumi 
IDecUaler lntihabatının timdiye kadar 

tan ı.ı, bir zaman kabinede tadilat yapıl· 
•aaıaı mucip olmadığıaı, fakat iıati .. 

blı habatta elde edilen munffakiyetin 
1n6eHH vaziyeti bir defa daha teıbit 
Ye tahkim ettitinl, maaınafih halk 
fırkuı ile koaliıyon ıaeaeleaini uzun 
aamaadanberi tetkik ve mOnakata 
ettiğini ve fakat böyle bir it birliği 
için kabinede tadilAt yapılmasına 
lth:um ohnadıt•nı ı<Sylemiıtir. 

Şunu da bilelim ki ineç, amele 
hayatının azami refaha kavuımuı 
oldutu bir memlekettir. - Jfo 

ına 

ka• 

Avusturya Başveklll Ro· 
maya Gidiyor 

Viyana, 4 (A. A.) - "Rayhııpoıt,, 
ıazeteai, Baıvekil Şuınig'in, gelecek 
ay baıında M. Muıolini'yi ziyaret ede· 

u• eej'ini yuzıyor. 

t4 Parla Otomobll Salonu 
ynl Pari1, 4 (A.A.) - 28 inci otomo• 
'da bil salonu bu sabah '' Grand Pale,, do 

•çılmııt r. 

SON POSTA 

HARİCi TILORArLAB 
En Büyük 
Hava Yarışı 

lngiltere - Avustralya 
Arasında 55 Tayyare 

Uçacak 
Londra, 4 ( A.A. ) - Avuılralya 

ile İngiltere araıında yapılacak tayya .. 
re yarıtına giren elli bet tayyareciden 
on üçQ İngiliz, on yediıi Amerikalı, 
beıi Holandalı Ye ikiıi İtalyandır. 

Fransa, Avultralya •• Yeni Ze• 
landadan dörder tayyareci yarııa 
giriyor. Danimarka, lrlanda Yeni Gine 
ve İaveçten de bırer tayyareci gir• 
mektedir. Bütan bu tayyarecilerln 
hepsinin. yarııa sıirmeleri fOpheJidir .• 

Lindbergin Çocu-
tJ 

gunun Katili 
Hauptmanın Muhakemesi 

Baıhyor 
Nevyorlc, 4 ( A.A) - Lindberg'in 

çocuğunu kaçırmak ve babaaından 

fidye koparmak ıuçlarından dolayı 
mevkuf bulunan Hauptman'ın muha· 
keıneıi ayın on birinde srörQle
cektir. 

Nevyork, 4 ( A.A }- Bir tiyatroda 
bilet satan bir kız, ıreçen 11 teırini• 
Hnide kendiaine Lindberıı'in öde· 
diti fidyeye iit bir para boıduran 
ıalııın Hauptman olduğunu tanı .. 
mıştır. 

lnglllz ea,veklll 
Londra, 4 (A. A.) - Baovektl M. 

Makdonald, kızı ile birlikte, Kanada .. 
da uzun bir iıtirahatten aonra Jiver· 
pula gelmiı, Londraya hareket etmi4tir. 

MUthit Bir Fırtına 
Montnideo, 4 (A.A.) - Paraguay 

ı hlllerlnde tiddetll bir fırtına esmek
tedir. Bir . kayık batmııtır. 1çindekl 
dokuz kiti almüıtıır. . 

Amerikada Grev 
Zabıta he Amelenin 

Karşılaşması 
Briçport, (Amerika) 4 - Bir men• 

sucat fabriknsın~n önllnde (500) grevci 
ile zabıta araınnd• çarpışma olmuş• 
tur. Bir adaıp flmllf, birçokları da 
gaz bombalarae zehirlenmişlerdir. 

Filade fla, 4 (A. A.) - Bri~portta 
çıkan bir kııvga esnasında yllz kadar 
itçi yaralanmıt 'iki kiti ölmütUlr. Bet 

1 Rumen 
Yeni Kabine 

Azaltmak 
İstiyor 
Bükreı, 4 ( A. 

A.) - Yeni kabine 
dün akıam top· 
lanmıı ve Baıvekll 
M. Tatareakonun 
umumi •iyaai vazi· 
yelle hllkümet;n 
prôğramı hakkınd~ 

verdij'I izahatı din· 
lemlttir. 

Kabine metnm 
ıayıaının azaltıl

maaı ve macliaiıı 

açılmaaının 11 T •ı· 
riniıani7e gecikti• 
rilmeai tasavvur· 
lermı tanlp "etmiı· 
tir. 

Kabinesi 
Memur Sayısını 

Bundan <Jnce M 
Tataresko, Franu 
elçlai M. Orme110• 
nu kabul ederek 
kabinenin vaziyeti 
hakkında ona iza• 
bat vermiıtir. Baıuekll M. Totareıko Bültreı t.tasgonunda 

Fransaoın 
10 Milyarlık 

. işe 

Cihazlanması 
Bir Sermaye İle 
Başlandı 

Pariı, 4 (A. A.) - JşsizUğe kartı etmek makıadile girltilen bu itlerin 
koymak üzere hepıi için on milyar ehemmiyetini kaydetmiılerdlr. 

b M. Dumerg, ıözUnll, itimat ve frank ayrılan hüyilk itlerin atlanma 
.ahdet temenniaile bitirmlttir. 

mernıiminde, baıvek.11 M. Dumerır ve 
Dilıı küşat resmi icra edilen tez• 

birçok mühim şahıiyetler bulunmut· l'ihlar, Puiı kapıları,nda büyük bir 
tur. Gerek baıvekil ve gerek meıai marşandiz garı inıasını i.11tihdaf ede· 
.... ,., ~ •._aabetle irtıt atülderl eektlr. Bu içia •wafı 1340 milyon 
aatu1darda, Ff'anean111 iyiliğe hizmet frank tutacak •e ittilent lZ,000,'900 
ve ayni zamanda İf8~1ıere it tem·n frank giindelik verilecektir. 

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

Felernenkte Alman Yahudileri 
ileride Fi jstinde çalışmak Gzere çift. 
çilik ötreneceklerdir. 

Bir Kaza 
Anven, 4 ( A. A. ) - Limandaki 

taafiye tezglhıada bir maıot depoıu 

Sayfa S 

Gönül işleri .. 
Okuyucularımın 
Sorgularına 
Cevaplarım 

l 

"O. H. H. O.,, rümuzile mektup 
gönderen okuyuouyas 

Bundan evvelki uzun mektu· 
bunuza verdiğim cevap « Son 
Posta ,. nın t Teşrinievvel Pazar• 
teıl gftnkü sayııında, « GönUl 
iıleri » sfitununda çıkmııtır. •O 
aayıyı bulup okursanız, sizi tat
min edecek fikirler bulacağınızı 
zannediyorum. 

Adapaı.arında Bekir Efendiye: 
Meıhur sözdür : İki gönül bir 

olunca zaman dinlemez. Eier 
o kız da s1z1 11eviyorsa mesele 
yoktur. Sizin blr if aretinlz 
ona ceaaıet verir, birlefir ve 
meaut bir YJIY& kurmak yoluna 
alreralniı. 

fakat kız s1z1 aevmlyoraa mee 
aele değifir. Bu takdirde )iendl
oW ona sevdirmeniz IAzımdır. 
Sevdiremeı1enlz bu ıevdadan vaı• 
geçmekten bqka çare yoktur. 
Gençsiniz, sizin de tipinizi be· 
yenecek başka bir seva-ili bulmak 
mQfkUI değildir. Eğer kız alzi se• 
vlyona veya sinni de evlenme 
&•ğını bulmUfSa, anne veya ha• 
baaının iateyip iatememesine bak· 
ımıya Jüzum yoktur. Fakat bu 
takdirde kendinize gtıvenmek, 
ylni yuvanıza kimseye muhtaç 
olmadaa bealemek şarttır. 

* Sıvuta AyMI Hanıma: 
Y eaarl Asım Beyi ben de 

tanımam, genç mi değil mi, gönül 
itlerlle alikuını iıltmediğım için 
merak etmedim, fakat iğrenme 
beveaint bizim yazı mtidtırtıne 

söyledim, bir fırsatın\ bulursa, 
bir millakat münasebetile reımini 
dercedecektir, görürsllnüı. 

* Mersinde .H. 1. Beye; 
Bu sütunda sizin merakı-

nızı da tatmin edecek bir ce~ap 
vardır. 

HANIMTEYZE 

Amıterdam, 4 ( A. A.) - Alman 
Yahudi muhacirlerinin yilksek komi
seri M. Ceyms dün Zükerze kör:fezi
ftln kuruıulmuf ktt1m nda kurulan 
Yahudi yW"dunu mer~imle açmıthr. 
Bu yurda alın::ın Yal.udi gençler, .p&t1amıı, -yedi İfç.İ yanmttbr. kiti tevkif edilmiştir. 
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Her balde annesi onu da 1 
gerek Leylanın, gerek ağa· 
beyıini=ı aleyhinde tıkıp doldur• 
muı olacaktı. 

Annesinin çamaıır, bir mendil 
olsun göndermeyip gösteriyordu 
ki bu meaelede adamakıllı incin .. 
miftl. 

Reıit annesinin bir kere ka .. 
fasına koyduğu şeyde ne kadar 
inat ettiğbi bilirdi. Onun için 
Hasibe Hanıma gtizeHikle de otıa 
Leylayı kabul ettirmek imkinı 
yoktu. 

Bu ml\nasebet yine genç luzm 
çlzdi~i plana göre yUrüyebilecektl. 
Bekleyeceklerdi. 

Fakat araya giren bu soğuk· 
luk, bu dargmhk iki tarafı da 
ııkıyordu ve sıkacaktı. 

Reşit aile içinde başlayan bu 
tatsızhğı gidermek için Leyli.dan 
kat'i surette vazgeçmenin bile 
klfi geimiyeceğine kanidi. 

Hasibe Hanım boyuna ateı 
fııkıran bir Y• nardağ haline gel .. 
mı,u. Rastgeldiğine Leyla ile 
Melek Hallllbı ç.eki1tiriyordu. 

Ö,le bir hava yaratıyordu ki 

Burhan Cahil 

artık Leylinın Reşide Aıık olduğu 
halde delikanlının ona ehemmi .. 
yet vermediği kanaati yayılmıya 

başlamııtı. 
Leyll bütnn bu dedikoduları 

uzaktan, yakından dinliyordu. 
Retit yine bir hafta sonra 

Kadık~yüne geçti ve doğru yen• 
gesinin evine gitti. Leyli ile an
neıi, bu hafta z"yareferine ahı· 
mıılardı. Zaten hergün biribirle .. 
rile haberleştikleri için Leyli bu 
hafta sonunda ona lazım olan 
ıeyleri baıırlıyordu. 

Reşidin bu hafta sonra çıkıt· 
ları şeklini değil sadece istika· 
metini değiştirmiş gibiydi. 

Delikanh daha kuvvetll bir 
sevinçle bu havasına ısındığı eve 

koşuyordu. H~r akşam bite kıı
ladan çıkmak imkanı vardı. Fa .. 
kat o zaman va%iyet ıe'klini 

değiştirecek. Ziyaret değil bir· 
leıme rengini alacaktı. 

Fakat onlar konuşmak için 
yalnız emirberio hergnn yaptığı 
posta serv·ı:ni de kafi bulmadık-
1arı için bafta11m iç günlerinde 
t,azan Leyli Beyeğhuıa pçiyGr 

ve son matinelerde Re~itle bir 
sinemaya giderek hem görllfUyor, 
hem vakit geçiriyorlardı. 

O zamanlar delikanlı onu 
Kadıköy iskeles.lne kadar geti .. 
riyor, tekt-ar kışlaya dönUyordu. 

Reıidin son defa yengesine 
misafir old1ı1ğu akp.m Kadıköy 
ai.nemaeında güzel bir filim vardı. 

Yemekten sonra Leyli bundan 
bahsetti. 

Reşit onunla Kadık&yUnde 
böyle berkesin •e tarndiklann• 
6ntinde beraber görünmeyi daha 
çok arzu .ettiği için beme11 gitme· 
ğe karar <Verdi. . 

LeylA iki dakikada baıJrdL 
Çıktılar. 

Sinema, mevsimin hemen ilk 
filimleri olduğu için çok !kalaba .. 
lıkta. Parterde yer bulamadılar. 
Reşit gişedeki bir 1:anıdığının 
aayrettle tist katta bir loca açbra .. 
bildi. . 

Y erlerlıae oturduklar.ı zaman 
kalabalığın derec.eaiui anladılar. 
Bütün Jocalar, bütün yer fırça 
gibi insan dolmuştu. 

Ve leyli ilk h~mlede birçok 
tanıdık başların <lnlara t-eceuüale 
baktıklarını gördü. 

Gördü. ve içine sevinçle, ll&tı
rabm karışmumdan gelen buruk, 
ezik bir heyecan düştü. 

Blitlin bu tanıdrklar yarın 
Kadıköyllne 16rdtiklerlni yara· 
c.aklardı. 

Ve şüphesiz Hasibe Haoun 
yirmi d~rt saat içinde onların 
beraber sinemaya geldiklerini 
duyacak ve •. 

Bundan sonrasını dllştlnemf .. 
yordu. 

Oğlunun kendi evine uğrama .. 
madan yengesine gittiğini, sonra 
kendisile sinema da göründliğllnU 
duyan Haıibe Hanımın bu ntıma· 
yiş altında kalmıyacağı malfimdu. 
Zaten hıncı kabardıkça etrafa 
akla gelmez dedikodular yayan 
kadın uluorta taıacak ve ağzına 
geleni, hatta ayni aileden olduk· 
larını unutarak etrafa e&çaca'ktt. 

Leyla bu dedikodular-ta ali .. 
kadar olan tanıdıklara karıı 
sinema locasmda Reşitle beraber 
görtinmekte zevk almakla bera• 
ber yakında kopacak fırtınanın 

tehlikesini de sezmiyor değildi. 
Sinema devam ettiği müd .. 

detçe bu iki tesir altında acı ve 
tatlı heyecanlar geçirdi. 

Çıkarlarken kalabalık arasan .. 
da kaymakam Beyin akrabasm• 
dan bir kadın onlan g6rdil. Bu 
kadri Beyin kardeşinin kızı bir 
yüzbaşının karısı idi. Her halde 
olan biten dedikoduları blliyordı 
ki onlara dikkatle baktı. Hatta 
sokulmak istedi. 

Reşit yan tarafta ıbulduğu bir 
~oldan Leyli» ,ab~ak ,caddeye 
çıkardı. Aiawın lmaaını takip 
~der ek lo,ıuk ~in&e Babaıif e 

caddeaine çıkblar. 
Kuru, aoğuk bir sonbahar 

gecesi dl. 
Ay bir tat bebek ytizft gibi 

gecenin derinliğinden bakıyor, 
Serin serin esen rDzgir eaddenin 
iki tarafmdaki d.Jamurlard- fap
ıraklar k~anp üzerlerlae at.• 
yordu. 

Kolkola Modaya doİ"I yft• 
rUdtUer. 

Leyla ... rece ~- fiwliydi. 
HayMta uwlarw JMmui 

genç kızı isyan ettiriyordu. vn. 
cudünde sıcaklığını duyduğu, 
kalbinde sev_silinl yaşşttığı erke• 
je ıMhip olamay• ~ akıamkl 
t<actar ıODU miiteeeeir etmemiıt1: 

Bu aydm11k ıonbahar gece• 
•inde, ıkuılarıa bile uanmak içia 
kuJtu yerler eraclıkları bu ıeria 
riizgirlı Eylül .mehtabında hayatıu 
cölüaç bir ı:ilveai bu kadar yak· 
Jaşan iki malalôku biribirindea 
aylJ'acak kadar zalimdi. 

Konu9madan, kaldırUDiaJ'~a 
akseden ayaklarının sesini dinle• 
yerek yiw.üy«lar&t. 

Buraya gelince de11iz kurşuni 
bir atlas parçası gibj göründü. 

Leyli içini çekti : 
- Ne -glb:el 1 
Reşit yavaş sesle tekrar etti: 
- Ne gtizcl. 
l/ e Jçinden ıaelen bir beyec.anla: 
- Gidelim, .deci. Fener.e ka-

dar ,aidelim. 
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lngilizler, 
Karikatürlerini 
Beğenınigorlar 

lngilizce Oaily Mail gazetesi, 
Onların gü- umumiyetle dünya 

matbuabna akıe· zünü at ka- den lngiliz tipi 
/asına benz~- şeklinden tikayet-
tigorlarmış çidir. Bu gazeteye 

göre Avrupa karikatüristleri, lngi· 
liıleri, gayet lntizamııE bir surat 
sahibi, çok uzun çeneli, ince 
dudak ve genit ağızlı, ileri fırla· 
mıf, büyük uzun diıli, beygirinkini 
andırır çeneli olmak üzere yapar• 
lar. Avrupa karikatüristlerinin 
lngilfz erkeği hakkındaki bu neza
ketaizliği yalnız ona inhisar 
etmez, lngiliz kadınının çehre 
ıiizelliğine de tecavüz ederler. 

Daily Mail diyorki: 
Müzelerimizde mevcut lngiliz 

iskeletleri gfüıteriyor ki lngilizlerin 
çehresi, bugün Avrupa karika
tllriıtlerine gülünç bir mevzu 
teıkil edecek surette lüzumundan 
fazla uzun ve at kaf a11nı andırır 
ıekil ve ıemailde değildi. 

lngilizlerin çehraindeki değişiklik 
Danimarka ve lskandinav istila
larından sonra bir parça da yenilen 
yuıeğin tesirile bu hale geldL 

"'" Londrada açılan 11ldeal Ev,. 
sergisinde müstakbelin evi 

.-ı-~Jd_e_a_l __ ı olmak Ozere ıa· 
yamdikkat bir mo-

eu del teıhlr edil· 
mektedir. Bu bina, istenildiği 
gibi bUyOk veya küçük inıa edil
mektedir. Krome çeliktedir. Çlln· 
kil bu maden pahalı değildir. 
Mukavemetlidir. Manzaruı güzel-
dir ve hususi bir itina istemeden 
rengini muhafaza etmektedir. Bu 
evlerin küçükleri hizmetçi ihtiyacı 
duyulmıyacak ıekilde ypılmakta· 
dır. Hususi bir makine bahçede 
istenilen sebzeyi toplamakta, tu
haf bir daire çocukların elini 
yüzünü bir süngerle sabunlamak· 
ta, yataklara yatarken basılan bir 
elektrik düğmesi sayesinde kahve 
piıirilmekte ve kurtarılıp öntınüze 
getirilmektedir. Bu evin bahçe
sinde bir makine vardır ~i evin 
köpeğini otomatik bir surette 
yıkar. Odaların kilit kolları ço· 
cukların boyJarma göredir ve ço
cuk büyüdükçe bu kolları da 
yUkseltmek mümkündür. Bu evler 
battan baıa fabrikada yapılmakta 
Ye sonra Uç günde yerlerine ta
kılmaktadır. 

Son Posta 
Ynml, ılyaat, H"adiı vı Halk ıauteıi 

Eeki_Zabtjye, Çatalçeşme ıokağı, 25 
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Tarihi M_iisababe.. ~ ı ! _ ___ • _ Kari Melıluplfln ~ 

Tuzdan Temel Ustünde Bir Müteka;J;,. 

fsJim saltanatının Emevilerden 
Abbasilere geçişi çok kanlı oldu. 
Yeni devletliler ve taraftarları 
yıldızları arhk dütmilt olan t'ski 
hükümdar aileıile mensuplarını 
vahşi bir hınç ile takip ediyor
lardı, ortadan kaldırıyorlardı. 
Yalnız diriler değil ölüler de bu 
hınçtan kendilerini kurtaramıyor· 
lardı. Bütün Emevi hükümdarların 
mezarları açılmışU, cesetle-rin ke• 
mik kalan baılerı kesilmişti. 
O meyanda Abdülmelik oğlu 
Hişamın na'şi henüE çürümemit 
olarak kabrinden çıkarıldığı için 
sanki sağ imit gibi sorguya çe· 
kiJmif, deynek cezasına mahküm 
edilmiı ve mükemmel dövüldükten 
ıonra yakılmıştı. 

Ümeyye oğulları bu amansız 
huıum6t önünde gidecek yer, 
saklanacak delik bulamıyordu. 
ister istemez yeni devletlilere iltica 
ediyorlardı. Abbas oğulları salta
natını kuran Seffah, ilkin bu sığı· 
mşları kabul eder gibi göründü, 
Emevi prenslerden tam yetmiş 

kiıiyi bu uyıal görUnü§ler sara
yına topladı. Sonra bir ziyafet 
tertip etti, yemek yenirken miEa· 
firlerin toptan öldürülmesi emrini 
verdi ve o yelmit prensi, içtikleri 
çorba burunlarından aka aka ora• 
cıkta parçalattı ve Abbas oğlu, 
cançekifen mahkumların Ustnne 
minderler attırdı, yine yemeğe 

devam etti. Zıyaf etin musikisi 
ölenlerin iniltisi idi. 

işte bu suretle kurulan yeni 
saltanat «Mansur» un eline geçin
ce cinayetlerin cephesi değişti. 

Bu yeni hükümdar, kesilecek 
Emevi başı kalmadığını görUnce 
kılıcı, kendi ailesine y.ıır olanların 

kuvvetlilerine ve yine kendi aile
sinden vaziyetleri ıüpheli olanlara 
çevirdi. Bunların batında Hora· 
sanlt Ebu Müslimle Mansurun öz 
anıcaıı Abdullah bin Ali vardı. 

Ebu MUslim, Emeviye salta
ııatını yıkan ve yeni saltanah kuran 
adamdt. Mansur iıte bu hizmetin· 
den dolayı onu ölUme mahkum edi· 
yordu. Çünkü Horasanlı serdarın 
bir inkılip d·aha yapabilmesinden 
korkuyordu. Abdullah bin Ali ise 
yaıça büyük olmak itibarile 
hükü~darhğın, kendine geçmesi 
lazım geldiğini iddia ediyordu. 

Mansur hain bir siyaset takip 
ederek ilkin Ebu Müslimi Abdul
lahm üzerine saldırdı. ikisinden 
hangisi bu İavaıta telef ol .. 

Mansur için bir kazançtı. Kalanla 
daha kolay boy ölçUşebilirdi. 
Fakat Ebu Müslim, kanlı bir 
muharebe sonunda Abdullahı 

mağlup etmekle beraber öldür· 
medi, sağ bıraktı. Mansur' dan da 
onun için aman istedi. Genç ve 
entirlkacı hükümdar, hiddetini 
sakladı, lıtenilen anıana verdi. 

« Şu karatoprak üzerinde 
amcasına suikaslte bulunmaya
cağına and İ~'. ti. Müteakiben de 
bir fırsahnı buldu, Ebu Müslimi 
pusuya dütürdü, öldürttü. 

Şimdi amcasını da öldürmek 
istiyordu. Fakat içtiği and, ver
diği söz blitün memlekette duyu)· 
mufhı. Durup dururken yeminini 
ve sözUnü ayak altına alırıa halk 
yanında itibarı bozulacaktı. Bu 
sebeple amcası oğullarından olup 
Kiifede \•ali bulunan İsayı yanınR 
çağırdı: 

- Ey amca oğlu, dedi, senin 
ikbalin b"nim ikbalime bağlıdır. 
Ben tehlik~ye düşersem sen de 
tehlikeye uğrarsın. Onun için 
benimle el ve gönül birliği yap
mıya mecbursun. Doğru mu, 
değil mi? 

Beriki " Evet,, deyince ıu 
teklifte bulundu: 

- Amcamız Abdullah, bizim 
hakkımızda fena fikirler besliyor, 
hain teıebbüalerde bulunuyor. 
Kendisi çoktan ölUme hak ka· 
zanmııhr. VllcudünU izale etmez 
isek devletimiz için rahat ve 
emniyet yoktur. Onu beraber al, 
Kufeye götilr. Gizlice öldllrl 

fsa bu emre itaat edeceiini 
söyledi ve Abdullahı yanına alıp 
• muhterem misafir sıfatile • Kfı· 
f eye götürdü. Mansurun maksadı 
düımamnı f saya öldürtmek ve 
~· •••••• • •••• 1 •••••••• • • · - ·- • • -
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K•• k Maaş 
OŞ Muamele~i 

Tekaüt maaıım tahsis edilmek 
üzere lstanbul Deniz Ticaret 
MüdOrJüğU tarafmdan Çorlu MaJ. 
mUdürlüğUne Haziran 934 zarfın
da dört defa yazıldığı haldt 
cevap gelmemiştir. Bu huıus iki 
defa da mahalli mezkur Kayma• 
kamlığına ve blr defa Tekirdağ 
Defterdarlığına, bir defa da Te• 
kirdağ Viliyetine yazılmıı. Şl~ 
diye kadar bunlara da cevap 
verilmemittir. Bu yüzden dört 
aydanberl maaıım tahsia edllme-

.yerek maaaile ıef alette kaldım• 
Bu husu•ta allkadar makamuı 
nazandikkatinin celbedilmeıini 
rica ederim. 

Kuımpaşada Debağhanede Ça.)" 
danlık eokağında mütekait: Emili ııırı 

- A••• """'· a.. , .. , .,, ,.,,. (, ____ c_e_v_ı_pı_a_n_rm_z ___ JJ 
'Ttaztl•n l•m•lf. Nuıl lıoı d11ğil mi? 

sonra onu, amca katili diye idam 
etmekti. laanın dostları bu entri· 
kayı sezdiler, kendisini ceJJit 
olmaktan menettiler. Kufe Valisi 
ne babasına olursa olsun, amca• 
ıını muhafaza etmeye karar 
ver mitti. 

Aradan bir müddet geçince 
Mansur, planının neticesini almak 
istedi. Kôfeye bir emir gönderdi, 
AbdulJahuı yanma gönderllmeıinl 
talep etti. O, amcaıının öldürül• 
mUt olacağını tahmin ediyordu 
ve bu haberi alır almaz amcası 
oğlunu zindana attırmayı, ölüme 
mahkum ettirmeii kuruyordu. 

Fakat KUfe Valisi, kendine 
ferman getiren adamlara Abdullah 
bin Aliyi diri olarak verdi : 

- işte amcamız, dedi. Sağdır, 
afiyettedir. Yine aağ ve afiyette 
kalmasını dilediğimi Emtrilmtlminln 
Hazretlerine söyleyiniz r 

Mansur, öldilrUldüğünU lıide
ceğine kanaat beslediği amc8fını 
karşısında görünce şaıaladı, fakat 

, hiddetini yine içinde sakladı, 
gtiler yüz gösterdi, iltifat etti, 
yedirdi, içirdi, hıl'at giydirdi. Mi
safir olarak 1arayında alıkoydu. 
Lakin içi içine ıığmıyordu, amca· 
sını öldürmek fikri kafasından 
bir tUIU çıkmıyordu. 

Bununla beraber ona verdili 
sözü de unutamıyordu, açıkça söz 
dönekliği yapmaktan çekiniyordu. 
Nihayet bir çare buldu, sözünü 
bozmadan onu öldtlrmek için bir 
yol tasarladı. Bu, temeli tuz üs
tüne kurulu bir köık kurmaktı. 

Yukarıda söylediğimiz veçhile 
Abdullah bin Alinin Ebu Müslime 
teslim olması üzerine Mansurun 
verdiği aman fU tekilde idi: 

0Şu kara toprak UıtUnde am• 
camm hayatına ilişmiyeceifm!,, •.• 
Bu cümleden çıkan mana, bir 

ı bahmda Mansurun amcasına sui· 
kast etmlyeceğinden ibarettir. Fa
kat tahlil olunursa onun meseli 
denizde veya nehir Ostünde am• 
ca1mı öldürmemeyi taahhllt et· 
mediği de an!atılır. Binaenaleyh 
Mansur, karadan başka bir yerde 
amcasını öldürdüğü takdirde sö· 
zünü bozmuı olmıyacaktıl. 

Abbasiler aaltanahnı elinde 
tutan genç ve zalim hllkümdar, 
bu esas fizerine mülahaza yllrüte· 
rek iıte o karan vermişti, temeli 
tuz üstüne kurulu bir köık yap
tırmıtb. Tuz, onun dlltllnce1lne 
fl're, toprak detfldi. Y apılaa 

Uluköyde mütfıkait yüabaşı Nurettin 
Beye: 

Maarif Veklletl kat'i olarak 
vaziyeti izah etmiıtir. Çıkan riva"' 
yeller asılsızdır. Bakaloryaya tibl 
olmıyan 6, 7, 9 ve 10 uncu ıınıf• 
larda bir dersten ipka kalanlarıd 
yeniden imtihana aevkedllmelerl 
için verilmiı hiçbir karar yoktuf 
efendim. 

* Maniaa'da htikt1met ci'nrıod• 
Abdi Efendiye: 

Kuduz hastanesinde tedavi 
edildikten sonra iyi olmuıtuf 

diye çıkarıldığını ve birkaç gUll 
ıonra kudurarak öldüğünü yas• 
clığıma k.. hakkında tahkikat 
yaptık: 

Bu kız 30 hayvam uıran mu~ 
bit kuduz bir köpek tarafındad 
ytızUnden, burnundan boynur 
dan, ve hatta batından ısırıldı~ 
tan 4 glln sonra kuduz basta" 
nesine ıetirilmiı ve derhal tedavi 
altına alınmııtır. Burada kendi .. 
sine en kuvvetli ve azami tedavi 
yapılmıı ve 25 gtln yatırıldıktall 

sonra iylleımiı bir halde haata• 
neden çıkarılmıştır. 

Bu kabil hastaların kurtul• 
masına imkan olmadığı halde 
bu lqzın böyle lylleımesi haataneıt 
de hayretle karşılanmıştır. 

Fakat anlaıalıyor ki hasta 
muvakkat bir aalAh eseri göıtel"' 
miş, bilahare kudurmuı ve ölmuı~ 
tnr. Ha1tanede kaldığı 25 güıi 
zarfında hiçbÜ' arlz göıterme' 
mittir. 

köık te toprak üstünde bulunma• 
yordu. O halde amcasını or. c' a 
&ldOrmekle aözllnll bozmuı olmak 
lekesini kazanmıyacakh. 

Manıur, dediğini yaptı, amca'1 
sını bir gün yanına alarak o k öş4 
ke götUrdii, temeli hakkında iza• 
bat verdi: 

- Amca, dedi, bu yeni bit 
ıey. Tuzdan temeli.. Naaıl hofı 
değil mi? 

- Hoı amma zevki ne?. Ya" 
rın bu temel sarsılmaz mı, kötk 
çökmez mi? 

- Köşkün bir aün ve yalı ı 
bugUn mevcut olması kafil 

- Neden? 
- Toprağa dayanmayan ye .... 

lerde bulunduğunu size anlatm·· 
için! 

Abdullah bin Ali ancak b• 
söz llzerine vaziyeti anladı, fakat 
kellealni kurtaraİnadıl 

M.T 
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Ziraat Bilgisi ("') 

Baıak Çekmek 
F agdasız Mıdır? 

Bu yaz dolaıtığım köylerin 
birinde baıak çeken bir çiftçi 
kalababğma rastlamııbm. Beni 
g6rllnce yanlarına çaA"ırdılar. Ve 
ellerinde demet ettikleri batak· 
ları göıtererek fikrimi sordular. 
Önce hiç cevap vermedim. içle· 
rlndekl ihtiyar bu ıllkiitumdan 
cesaret alarak: ~ 

- Siz batak çekmeyi nereden 
bileceksiniz 1 Dedi. 

- Bilip te ne yapacağız? De
dim. Başak çekmekle iyi bir 
tohumluk elde edilemez ki ..• 

Bu son cevabıma hayret eden 
ihtiyar itini bırakarak beni oturttu 
ve kırk yıldır işitmediği bu lafı 
kurcalamaya başladı. O zaman 
meseleyi etraflıca anlatmaya 
koyuldum: 

- Bizde baıak çekmeyi bil· 
meyen rençber yoktur. Elindeki 
tohumluğu bozulan her çiftçi 
harman zamanı demetlerdeki en . 
iri · başakları ' seçerele bunları 
ayrıca dövilp çıkan taneleri to-
humluk yapar. Daha meraklılar 
seçtikleri bu batakların uçlariJe, 
diplerini de atarak yalnız .orta 
yerlerindeki taneleri alırlar ki 
böylelikle başağın daha besli 
taneleri seçilmit olur. GörünU9te 
mUkemmel bir tohumluk olan bu 
taneleri o ıene ekerler; yetiıen 
ekinin bütllu başakları iri, taneleri 
dU.:ı:gün olmak lazımgelirken yine 
irili, ufaklı olur. Gerçi geçEın 
seneden daha düzgUn bir mahsul 
alınırsa da ekinin içinde ufak 
taneler, kliçük baıaklar çoğalmış 
olduğundan erteli sene bu ekinin 
tohumluğu ekilince, özürlü taneler, 
kötü haıaklar daha çok meydana 
gelir ve nihayet Uç sene sonra 
tohumluk, yine ilk seneki halini 
alarak bozulur öyle mi? 

ihtiyar tereddütsliz: 
- Tabii bozulur dedi. O za· 

man yeniden baıak çekeriz. 
- Demek oluyor ki başak 

çekme ile ıeçilmiş taneleri ekince 
mutlaka o tanelere benzeyen bir 
mabaul alınmıyor 1 Hatta her sene 
başak çeksek yine ekinin içinde 
irili ufaklı baıaklar, kUçUklU, hU· 
yllklü taneler görlilUr. Bunun se· 
bebi; başak çekerek topladığımız 
tanelerin Soyunun belirsiz olma· 
ııdır. ÇUnkil herhangi kötü bir 
buğday tanesi tarlanın iyi bir ye
rine seyrek düşerse, veya tarla· 
nın güneş gören kenarmda bulu· 
nursa yahut ta kardeşlenmeyUp 
tek kalırsa pek Ala ayrı bir ba
tak yapabilir. Biz de bu . başağın 
ıu ahvalini bilmediğimiz için gö· 
rUnlltUne aldanarak onu tohumluk 
olarak çekince ertesi ıene eski 
yerini, eaki hallerini bulamıyan 
o tohumluk, yine kliçUk taneler 
•e ufacık başaklarla bize asıl 
ıoyunu göıterir. 

ihtiyar yine la&dik etti: 
- Doğrudur oğlum dedi. 

De&ene bizim ç~ktiğimiz başaklar 
be olduğu belirsiz şeylerdir. 

- Şu halde tohumluk olarak 
intihap edeceğimiz başaklann so
yunu bilmeye muhtacız. o başak 
hakikaten iyi bUyUmliş, boylanmıı •e çok kardeşlenmlş bir kökten 
midir? O k6kUn bütün kardeşleri 
ayni derecede iri ba9aklar, güzel 
taneler tutmuş mudur? Kezalik o 
k~k • meıda o aene kurak geç· 
mıtlile • kuraklığa dayanmış mı? 
Sürme ve rastık gibi hastalıklara 
tutulmamıı mL?· Eğer çok yağışlı 
bir sene ise • fazla boylanıp 
yatmamLt nu? Tanelerini iyice 
doldurmuş mu? Hulasa daha böy• 
le ne kadar sorgu varsa hepsine 
de uygun yetişmişse gerçekte 
ıoylu bir başak demektir ki böy· 
le bir başağın vereceği tohumlu· 
A"u ekince yine onun gibi bir 
mahıul almak muhakkaktır. Ve 
böyle bir tohumluk senelerce bu 
iyi kabiliyetini taşır. Yoksa soyu 
b.elirnıemlı bir tohumluk er geç 
tnne kötü taraflarını meydana vu· 

krarak kAli haatalığa tutulur, kAh 
uraklığa dayanamaz, kili kar-

SON POSTA 

'' 
Dlnrada lap Bite er 

Dudaklarınız Her Zaman Gülsün!,, 
lngilterede, Adeta Umumi Bir Paro1a Dudaktan 

Dolaşmıştır, Bütün Kalplerde Nikbinlik 
Dudağa 
Vardır! 

Herkesi 

" İngiliz, Hatta işi Fena Gittiği Zaman Bile 

Londra,( Ey· 
Heyecana Kapılmaz, Sakindir,, 

·~~r--~ l bir millete mensuptur. ÇUnkU 
liil sonu )-- Bir 

ecnebOçin lngil· 
tere yirmi defa 
gidip görmllt ol• 
sabile, yine bitip 
tükenmek bilmez 
bir hayret kay· 
ııağıdır. 

Avrupanın he. 
hangi bir diya· 
rından ayrılırken 
orayı çabuk heye 
can duyan, çabuk 
teessüre kapılan, 
eğlenen, · ·glilen, 
ağlıyan, buhran 
geçh-en, tepinen 
gürUltUltl bir halk 1 · , 

ile dolu bırakır· 
smız. 

Halbuki Lon• 
dra şehrinde ilk 
adımlarmızı atar· 
ken Qnlarsınız ki, 
haşmetpenah be
şinci Corcun hü· 

kümdarlık ettiğl Ulke, rUkt\det 
Ulkesidir. Orada hayat oderece 
sakin yürüyişe tabidir ki, size 
ağır. görlinür. insanlar etraflarında 
olup bitene lakayt, yüzleri ma· 
nasız ve sükuti geçerler, işlerine 

giderler, · veya evlerine dönerler. 
Bir taksiye bininiz. içinizde 

ıoföre seslenüp: 

- Biraz daha çabuk, bu gi
ditle akıama kadar varnm yacağız, 
demek hissini duyarsını!. Eğer 
yol, gelip geçen otomobillerle tı• 
kanıp kalmış ise, bekleyen yüz· 
lerce şoför araıında bir tanesinin 
bile tek bir düdük sesi ile sahur· 
suzluğunu ilan etmeyişine bakarak 
şaşarsmız. Gerçek ıöliyorum, in· 
gilterede sabursızlanma yoktur. 

Bir Fransız gurupu tarafından 
işletilen lokantada yemek yiyor· 
dum. Daire müdürü bana : 

- Burada insanlar ta9tan 
yapılmıilardır, diyordu. Susuzluk 
bilmezler. Hazır yemek denilen 
pirzolayı bir çeyrek saat bekle· 
dikten sorira ' 1 Y abu yarın akşam 
mı gelecek?,, diye 11oran tek bir 
mü,teriye bile rast gelinmez. Ma· 

.. d~;i;~;;;;;: .. ··~;ilı;~·;r··iü;jü .. ·ı·ü;jü .. 
hallerle bizi her ·sene tohumluk 
düştinmiye mecbur eder. 

İhtiyar sC>zlimil kesti: 
- Haklısın efendi dedi. Bu· 

nun derdinden değ.l mi hep 
gözUmUz başk:\ memleketlerin 
tohumlarındadır. Onları da getir· 
dik, ne hikmetse bu yere uymadı. 

- Elbette uymaz. Her tohumhk 
ıoyu, tatıdığı iyi meziyetleri ancak 
belli ıarllar içinde meydana vurur. 
Yoksa ıulak bir yerin tohumunu 
kaldırıp kurak bir yerde yetiştir• 
meye çalıştık mı eald halinin onda 
biri" kadar da olmaz. Onun için 
her köylü kendisine lazım olan 
ekin tohumunu ya devletio bu itle 
uğraşan tohum iataayonlarmdan 
tedarik edecek yahut ta kendisi 
yetiştirecektir. Çiftçi 

-Sonu gelecek yazıda-

'f 
Bure&da Erdo~.1n Beye: 
Mektubunuzu , aldım. 

vereceğ!m. - Ç. 
Cevap 

(•) Ziraat hu.usundaki mUıkUJlorlnlll 
ıoruaus. Som Poııta'JUn (çJltsJ) ıl 
ılae ceva• l'•recektlr. 

-~ kendi kendiıini yaratmayı bilir ve 

kine ıllr' ati "A· 
merikan,, malıydı, 
sonra \Fransız• 
laşb, ltalyanlaıtı, 
hulasa Avrupah- ' 
laştı, ·Fakat Ingil· 1 

terece el'an meç
huldür. Açık söy• 
liyeyim mi: lngil· 
tere ihtiyar bir 

hanımefendiye ben· 
zn, biraz acele 
ı er görUndU mü 
haysiyetinden ek. 

'· ............... 

icap etti mi tam bir ittihat göıte· 
rlr, istenilen, yahut resmen telkin 
edilen en ağır fedakarhkları ik· 
t!hama amadedir. 

Dünya buhranı belirdiği za· 
man bUtUn memlekette adeti bir 
parola ağızdan ağıza dolaşmıştı: 

- Keep smillng! mUtebeasim 
kalınız, daha doğrusu, tebessümü 
muhafaza ediniz, deniliyordü. Ve 
logiliz tebe.!sllmil muhafaza etti. 
Hatta İngiliz llraaı kıymetinin 
yüzde (40) ını kaybettiği zaman 
bile, halkta ne telat göründü, 
ne de borsada insana utanç ve· 
ren ıpekülisyonlar. HattA inle
yen, ıızlanan bile işitilmedi. 

Tenkit ve muhakeme kabill· 
yeti inkişaf etmemiş olan sokak 
adam•: 

- Şu altımn temevvüçlerl ne 
garip ıeydir, deye dtiıtinllyordu, 
Londranın en ağır başb gazete· 
sinde de ayni llsanıu kullanıldığı 
görUldU. 

Evet, lngliz efkirıumumiyesl 

sileceğine kanidir. 
lngillz için : 
-Zevkini bile 

mağmumane ya· 
par; denilmittlr. 
Bundan daha 
yanlıt birşey ola· 
maz. Fakat buna 
mukabil lngillz -
için: 

lngilt11r•tl• heg•c•11 rtedir bllirtm11• lı11rk11• alır 

- Vazifesini acelesiz, hum· 
masız, sükunla görlir, hatta işi 
yolunda gitmese bile, d~~ilse çok 
yerinde olur. Lort Aakıtın meş
hurlaşan bir sözü vardı, 

- Wait and see, bekleyiniz, 
görürsünüz, derdi. Bu cümle kıy· 
metinden hiç birşey kaybetmit 
değildir. 

Her ne denilirse denilsin, dün· 
ya buhranından herkes gibi muz· 
tarip olan lngiltere vaziyetinin 
inkiıaf etmesini sükunla bekle· 
mektedir. Bu ıahada bizlerden 
farkı, bu vaziyetin ne olduğunu 
anlamak teceaslisünU gösterme
mesinden ibaretti·. lngiltere o 
meşhur 11haşmetli yaJnızhğma,, bU· 
rllnmUş, heyecansız, adeta müte· 
vekkil yaşar gibidir, bu yalnızlık 
kalesinin tepesine ÇLkmıştar, Av· 

. rupada heyecanla tepinen millet· 
lere acıyan ve istihfaf eden bir 
hayretle seyreder. Vakıa o da 
büyük muharebeye girmi~tir, dört 
sene müddetle dövUşmüıtür, fakat 
muharebe bitince, eıki günlük 
hayatına dönmlittür, adeta kraliçe 
Viktorya zamanının sükunetli itti· 
radına kavuşmuştur. Bu bakıştan 
muharebeden evvelki zaman, 
muharebeden sonraki zamana 
okadar imtizaç ile birleşmiştir ki, 
bazen insan lngilizlerin maziden 
hiç ders almadığını, yahutta aldığı 
dersi unuttuğunu düşUnmek iıter, 
düşüneceği gelir. Hakikat ıudur 

kl ln!İliz, idare fdilme11i en kolay 

11•9a miit11611sslmdlr 

lngliz lirasmm kıymeti sabit kal· 
dığma zahiptfr. ÇUnkU dahilde 
eıya fiyab kat'i ve tiddetli ted· 
birler sayesinde olsa bile, yine 
değişmemiştir. Maamafib muvak
kattir, yükselmeye maildir. Fakat 
o parola elan bakidir : 

- T ebessUmü mu haf aza edi· 
niz. Ve lngiliz tebessilmU muha· 
faza etmektedir. 

* Diğer taraftan maliyeciler ara· 
ıında işten anlıyanlann dudakla· 
rmda bu tebessüm o derec b~IH 
değildir, zannedilir ki içlerinden 
gezen bir ıztırap vardır. Düşünce• 
lerl ıudur: 

- Bize bu kadar gurur veren 
lngiliz lirası, kıymetinden, kudre· 
tinden, aatın alma kabiliyetinden 
kaybetmektedir. DilşUk bir para 
olmuftur. Düşlik para oluıundan 
ihracat ticaretinde istifade edile-
bilirdi, fakat şayet diğer memle
ketlerde gümrük kordonları tesis 
edilmemiş olsaydı. 

Bundan başka, memleketimizin 
iktisadi tarihi gösteriyor ki, Ingil· 
tere, bUtun cihan ticaretine ko· 
misyonculuk ettiği için zen~in 
olmu,tu, btltiin cihan eşyası bıze 
gelirdi, bizden giderdi. Başlıca in· 
ailiz muşambaları birer • 'klering,, 
~erkezi halindeyd i. Şimdi zeka· 
mız ve kudretimiz ne olursa ol· 
sun kendi keud~mize yaşıyamayız, 
toprağımızın üstü ve altı bizi 
beıleyecek kadar zengin değildir, 
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=r- Bilmecemiz 

Geçen Bilmdce
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer mürekkepli kalem ala• 
caklar: ütanbul Vefa lisesi 1024 
Mehmet, Fatih Şevket Bey apartımaııı 
4 üncü kat Samim Tevfik, Yedilctıle 
ce.ddesindtı 89 No. Muştak, lsanbul 
kız ortamektebi 219 Nihal, Beyoğlu 
J3 üncü mektep 186 Hurşit Kemal 
Bey ve Hanımlar. 

Birer albüm atacaklar: Sıvae 
erkek lisesi 3 üncü ıınıf A şubesi 286 
Vedat, letanbul kız lisesi 10 uncu sımf 
1012 Mualla Nail, Samsun inhisarlar 
fen memuru Nafiz Bey kızı Jale, Göz. 
tepe 5 inci mektep 3 üncü sınıf .Mem
duh Kemal, Tokat Gıtziosmanpaşa 
mektebi 66 Fikret, 1.stanbul akareUer 
Şairnedim caddesi 69 No. Nermia 
Hamdi, İzmir Keçecilerde Aliefendi 
sokak No. 15 te Cihat, Gedikpaşada 
Pehlivan &okağı 24 No. Nevin Hüsnü 
Hanım ve Beyler. 

Birer ,ı,e kolonya alacaktan 
Be9ıktao 44 üncü llkmektep talebesin· 
den Fıtoat, Heybeliada llkmektep 10 
IIilaeyin Recep, Kasımpaşa Yakupağa 
sokak No. 5 te Ömer Hamdi, Üsküdar 
Doğancılar No. 214 Hilmi Avni, Çapa 
kız muallim mektebi Hatiçe Şükril 
Ilanım ve Beyler. 

Birer muhtara defteri alacak· 
lar: İzmir Bornova 19 Eylül mektebi 
t inci sınıf 116 llhan, Kabataş erkek 
liıesi 1333 Sabih, Ankara Hama.mönü 
Tielvacı sokak No. 5 te M. 1Ihami, Ka
dıköy erkek liıesi 896 Muhip, ÇoruJD 
Vilayet zira.at müdürü Saip Bey kızı 
Beyhan, Balat Ahrida mektebi talebe
sinden Ester Lui, Amasya merkez sıh· 
hat memuru Ahmet Bey oğlu .Asım, 
Galatasaray liııesi 2 inci sınıf 78 Muı
tafa Piyale, Manisa Ortamektt>p sınıf 
2 de 116 Nevzat, Sarıyer postahane 
karşısında J:\o 90 Mukadder Hanım ve 
Beyler. 

Birer kurşun kalem alacak· 
lar: Galatasaray lisesi 6 mcı sınıf suat, 
Cağaloğlu Ziyabey apartımam Nebahat 
Osman, Beyoğlu Taksim Eseyan mek· 
tebi 167 Nobar Fındıkyan, Sultanahmet 
Kabaaakal Akbıyık Hamam sokak No. 
25 ten A!af, Pangaltı Bilezikçi sokak 
No. 101 de Ekrem Bey ve Hanımlar. 

Birer kutu boya kalemi ala· 
caklar: Davutpaşa Ortamektebi 322 
Muzaffer, Manisa 8 Eylül mektebi 3 
üncü sınıf Besalet, Yereba.tan sarayı 
İnciler sokak No, 14 te Semahat Ze
kAi Samsun Ortamektep 2 inci sınıf 266 
Ka~ım, İııtanbul muhtelit Bezciynıı 
mektebi 4 üncü sınıf Sirvart Şahbazyan 
Hanım ve Beyler. 

Birer bUyUk sulu boya ala• 
cakları Ankara Yozgat Mebusu S. 
Sırrı Bey - oğlu Özger, . . ~ultanselim 
Çukurbostan Hatipmuslıhıttın mahal· 
lesi 19 N o. Fethiye, Buca 8 üncü 
mektep baş muallimi Osman Bey oğln 
Melih, Kumk&pı Boğosyan Varvaryaı 
mektebi 2 inci sınıf Rejantuhi Şırak · 
yan, Akşam kız sanat mektebi 78' · 
Suat Hanım ve Beyler. 

Birer lastlk top alacaklar~ 
Vefa. erkek lisesi ö73 Haluk Sıtkı, 
İstanbul kız lisesi 58 Semiha İstanbul 
6 ınoı İlkmektep 6 inci sınıf Oelalet· 
tin Dumlupunar şehir yatı mektebi 
4 Uncu Bınıf 173 Nedim, İstanbul 18 cü 
llkmektep 44 Güneş Bey ve Hanımlar 

( Devamı 9 uncu yüzde ) 

.. b~~d;~··b";·;k; .. ~;~;;i· .. ;;;;ki~·~r~;ı:· 
miz de modern olmaktan çok 
uzaktır.,. 

Mamafih bu acı dütünceler 
akis bulamaz, mahdut insanlar 
ıırasındadır, ve umumi parolanın 
hükmü daima caridir: 

Tebessümü muhafaza edi· 
niz! 

il 
Strand'da eski bir lngiliz doı· 

tuma rastgeldim adına, pekçok 
olduğu için Mistr Brown, diyelim. 
Sabahtı, yakasına kendi bahçe• 
sindeıı koparılmış bir gül tak· 
mı9tı. Tamamen mes'ut görünU· 
yordu. Fakat her iyi lngilidn 
mutadı veçhile, havanın iyiliğine 
ve fenalığına müteallik adeti 
mecburi tekilde bir iki mlltalea 
teati ettikten sonra bana 11iılerl• 
nin pek yolunda olmadığını,, söy• 
!emekten çekinmedi, mamafih du• 
dakları yine mütebe11imdi. 

Oeo Loncl• 
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Kazaskerin GözleriT oprağaBakıyordu 
Bir haftacık d;diiim minval --= 

lngillz gaze-

nrı.e hareket buyurun, mua· 
lecei mezkUnt.y.U. te,irl tif•· 
IMht•••• gismG:~ gerek hap
lw, pekse mecue, asan zaaf Ye 
taaln ıehwfet (11 markah bir ln~lzi 
usturası gi&i, derakap tak edip 
atmMaa,. cleveıaw demdeki. cihazı 
a-W.ki, em'a ve ahfadald iati
~temin elma• fakir. nez& 
ııia .. dür depm ve her dem 
hamrun0%dayna Vaki olacırlr 
mafacubiyetiıa f>eni yerlere geçir
meJ• belesan mabelii llAft iken 
his u fazla .&arak vqlai lwdd.a
Mmıe bir 8illei teclip mi -.... y..._ metı.ul ı..,, ••, her ı.... 
ghf enalııe- onu Mdirit ederıiniz. 

Avucuau aizma ıipeı ederelc, 
eirile bnğrllle taWlitta: 

- Şimdi elaMli.. yllias .. 

~- HltA Wziplitim 
l•awu yelr, ajız tantJ.n11111 hif 
ınmem. Hakip&JİD'z, !Ju getir
dlklerfmi bizzat kufiaamadım. Fa• 
kat mlcenepilderi ıwattea ma· 

-·· elet..- Sizde. t,t o1 ........ 
lar,. pek ....X b- oJdUi- ben 
ı...,.. ilyıed• ftiltim; mfttarilni
le71dudu istimal edepldllderinf ve 
•taiçtea memnuniyetlerini reyDr· 
•.JU pdlm... Mae~ ub:tk cı.. 
veldii. Rumeli ...lunadaa Ay .. 
talWI Eleadi maı..; Jıılcdi• 
bd tbJ fnr'a anetnde• ~ 
Andolıs lmacfedcftn Efendi IMP 

h11111; Şurayı DavTet Tanzimat 
dalreıf azasından rahmetli s.y. 
feüia &y; aahell A •• dii •-· 
h" y-, Gineli At.meıt lzmt .... 

Zn.nmt Efendi: 
- işbu nesneler nebati mi 

yolma kimyevi D1 fazı.. •wlw 
mı•llar ol••ıa 1 der •-
ka.bw, bfl'al'lllly kafuı-, e1 .. 
rinf kaldıra kalefwa cnalJt ya· 
pifbııyor: 

- Kimyevi mir ıe--.. nn?. 
MaD tieYletlİ• G USll lk o1. 
N. par, ae mlsa.-ct s ·bat 
tll'Cllllf. Kabili mf var, lml:i• mr 
lirafnavver? Efendimin ll%rt kabul 
etmez bendesi miyiıa JOUa diif
manı cam ım ?. 

ICaca nrıkfı, fnırapk Jlzthdt 
oyıWMak,. pkuıa. kapı11 ferıia 

ı&lıla-W 848. 
- Demek mllcen eplilderl 

mtllelemi enam. aib\tan mervl r 
diye sorunca Nr.W EfeMi JIM 
çe..,. İıf191İy•: 

- Bir •llt mukadd .. , zaafı 
YllaıHa' balıi• hywulorken töJfe 
mlhlll•re ç.-.anemi 1ıMr teıpar
la Jıus; fuyaa& lMatım bftalathm. 
Mua[ecel müzktlftfe,n htarnişa· ........ --11 ...... ·••;. 
ıilıf derfıd kapı cfqaıı fırladım; 
dojru Mııırçarı 11na koıfum. •• 
Ç•qa•yi aezlWrusı 8.Lfcpaaan 
cilldistleld k.,... mali•D • .-. 
at.IS. Glr..ı..a+, fligr' 
10la tesadilf ede., kltedeki Arif 
Efeırdinin dtlftklm dw mal\lm. 
Buraya mllliıık olan ktıçücttk 
dilkkina damladım •.•. Sahibi, Ha• 
cı f clri. Efendi isminde, nurani 
1tbla, dil takva Lir klmMClir ••• 

K.a Jum.llax 
- P&rim, lımimizl, dsmimh:I 

araya katmadın yal.. Deyince 
kamflar öyle bir femfoatta iri: 

- HApJ.. Çocuk muyum, na
iDI .levlatleriuai zikre na ltlzıam 
v• efendicijlm? Yalnu, eftdda11 

= • • ·-· . .. IJir zatı ilit• 
[1] İo•ilteı:eııiıı SMHıeld aehr.ini 
o\ediı•· 

Mttl•k Hanımın lc•/Mlarlaraı p,,,.,,., •• .Mtıl a • R .. ...W 
içindir dedim ve kutu ile laokkayı cin, pired• tattar..k k-.11 
iç cebime solrar sokmaz bir ıo- wyuaact.jl ,n.ı bana da •hüa 
lafrta hraya geldim. labaldatb. 8-hlm bir a dalaa 

Zinııt111 Efendideld me11111Uari- J•b Dl deJip yatakta pkıJ•. 
yetin deı-.:Mini, h~ dil ff Ylzl ı ,-_,.. JaeMya pler-
h-.1 lı&al- tarife .. ktedirdir. kea PerTer ft . llah_.e laa.,.... 
ihya •t blı bct.r elur. J.r'.a ~ 

Nabinin boynuna sarıhp ahit- Ha • ...a.r. (IJaaJana ae olcla? n• ..._ Wr 8plellr budur· Ne,• ıecildiler, kalbeed.W?) 
datn l'Olml keadlni tutamayıp clye ....alda imifler. 
COf'IJor. Bir 1mağmı bmdnp YİM uca1ak olllp .ıt kattaki 
öblr yımafmı, o yanağım bırakıp, alarma od_. siriyorlar. Jlan. 
bu yanağını, tllkrilklere bulayarak pla cenelerl tftrfiyorlar; cıgara-
defakrtır, fllpur ıupur lSpilyr. ları yakıyorlar· kafa kafaya ve• 

Zammımaaı ve terfii rütbe ılywlar. ' 
kayfiyetlaW ..tleb .......... Bir p teluw.._ _.. (yalaa!) diJ• az ---, kapının tokmajı 
~w wwwa,.. Bellemeye Wr Od ~ •FJ•:!..l~r. 
lwclalı • ~·- Bı•eleJi n.u1 111:111Umın vuruşu. 
çekip Bir llap , ... ,~. Nüi Efendi, ne dOıOndO iıe 

MELEK 
IİDemumda gösterilen 

KADIN ASLA 
UNUTMAZ 

..... biw ·-- bariu. ,an.ek İltiJBDlw I 

i P E K Sinemasında 

GÖRÜNMEYEN 
ADAM filmi kadar beğenilmemiıtiı. 

FraD81SCa IÖJlü. oym,..mr: 
JOH• 80LES ve fllmlal garmelldirler. 

llARGARET SULLAVAN (Fra ... zu .azaa) 
filme il&ve olarak: PA THE dünya haberleri ve Hanun&ar ıizin ~ ıoa modalar. 

Bugtln •at 11 de teaallatll ••tllle. 
B11gUn E L H A il R A Sinemasında 2 film birden 
ÇIN GECELERi KADIN HAYATI 

RAMON NOYARflO NORMA SCHEARD 

Nabi Flndi ile (dtlhrt) diye- ... ~~lf, o pn her z~mankln-
rek, meı' w ~ ,.an,. ~ =.--r• .!~111:!:~~en- ~--~ Bugün T O R K Sinema8ında ~--.. 
ÇJluyor. fttJöac« e • uy • ~unu Mutlaka slrllmal icap eden bir heyecan filmi ı 

Z! •••••• .., "' , • • _ Ama bırabhm ,.ı...., Ç K 
KCiJU• Yol••• Tuturor iatiralaat etsini d 'yerek tqlaktald 
Her ........ aLlabraulhlda kaç6k odaya piyor. o da önOne v: ,_, l LORETTA YOUNG DOUGLAS fA"RBAffKS 

llJ aan,, wiwdeıill Wteıfıılı .W Wı --sal çekiyor. lkilık cexve· ı lıuız ar: • 1 Jr. 
(ku•el) dij'e .l .._ l'm ı._, liLli lllrlyar; kahvesini içip ard lllveten : Ekler Jurnal dtlnya bandlsi ( Franm .ıa) 
cf ı adi, • u\•\ • ıa.. ..__... arda dart bet cigara teHendiriyor. ~--~· BugUn saat 11 de tenzllAtll matine 411 __ _, 

C..ıı pid.. cfeichap, iki ımz- ( Arkası var ) "'-----------------------~ ralr hoyw da ,..Mldiji l..ı.le -----
biJA 1at.;.n. iciMei .,...._ Jalr B•rbut s., 

Adeti ~~ \.&•ak .... u.-ı Hapiabane operat&tl ve 
Mılelı H aı•, • ....... vaMt 8aa.t ll•n..t Haataneıi Sertabibi 

Dr. }alı s.n.t Bey birkaç giin ene( 
kiDılm dalaa _.. .,...Lja Anapaclaa dh•Dt ft rahatSJzfan
balda kocuıwa 11111 .,.lmda •lfb. J.ık :e.,m iadei afiyet ettifi •• 
oldtrjaaa gôtllnce pphryor. yarından itibaren hHtaJanaı kaW 

- Dün gece, tahtakurusuıı- ecleceti memaunlyetle öjrenllmiıtir. 

latanbul 1 inci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Biırbxi claecedıe ipaftkl o .. p yeminli ~ ehlitırkaf t .. 

ıafmcla• bliila- 1 9358 } •• kıymet takcBr edilen Bo
iau.lçinde Blylkdere mahalelinde Çarıı iskeleai aokaimda 
e1W 12, 14. yellİ 1, 3, 5 No. larla murakkam maa dnkkia •• 
mtlıtemilitı havi bir aparbm•am te-IDI asak arltır-1• ...-
dilmif olduğundan 7 • 11 • 934 tMihine mt1111if ~ 
.... ..- "°' ._ 16 J• kadar _._.. •irinei arltlrmaı 
iDa -~ Adbnna, bedd kıymeti muhamminenia 
% 15 flif lnddap takdirde mlfterili llzerfnde bırakılacak· 
tır. Abi takdirde en son arttwanm taabhidll baki kalmak laer• 
arfbrma 15 gGn mnddetle tecdit edllerek 2ı--' 1·93' Willine ..... 
elif Peı .. mb• aAati aat ı4 ten 16 1• u.I. ..... du.e "ufe ,.. 
pal•cal'. ikiMi apk al'ÜlnlUllMla artt.lııti:I bedeli ı.,mett mu..._. 

· uill % 15 illi buı.a.ı.p tlllalinle 88bf 2280 No. h k8mm ah· 
kl•n• temlunt geri l>aralolll'. S.ut pefİDdir. Arttırmaya ittirak 
etmek lstiyenleria kıymeti mohammioenin % 7,5 aiabetinde pey 
akçeai veya Millt bir Baakanın teuaiaat mektubm• hlmil buıunmalan 
&Azuadar. Haklan Tapa sicilli ile ıabit ohmyan ipeteldi alacaldanl. 
diğer alikadarama we &tifak baldo aHipıe.· · b. laaldarma .,. 
• ulle faiz .e mwrife cUıir olm lcldlalanm evrakı mllabitelerl 
He ltirlikte illa tarihinden itibarea nihayet 20 ıthl zarfında 
datremhe bildirmeleri linmdır.Akıi takdirde haldan Tapu sicilli ile 
sabit olmıyanlar aatıt bedelinin paylapnasındaa hariç kalırlar ml
tualdm Tersi, tenviriye, taazifiyeden miitevellit Belediye ru._ 
medyuna aittir. Daha fazla malumat almak iatiyenler 15 • 10 • 934 
tarihinden itibaren herkesin görebimeli ~ dairede ~ık bulanda
nlacak M'tbrma ıartnameal ile 934-609 No. h dosyaya mira• 
caatla mezk6r doıyada mevcut veaaild ıarebilecelderi illa 
oı.n.r (6C34) 

Şehzade başa' oda • Ayaaofya'da 

Bugun ALEMDAR Milli 
Her iki sinemada birden 

LIBLIBiCi BOBBOB AiA 
T arilô bftyük Tlrk epereti, Tnrk filimciliiinin ve ıan' atkirlarımn 

mubtq4ND eıel'i kemali muvaffalriyetle devam ediyor. 

·~----. Matineler l 1 • 3 - 5 - 7 s•ce ' d• b.tfar. 4ml----
Avu$/urgada 
Bir Casusluk 

Vıyanır, 4 (A. A.) - Ealrida 8at- l 
•elrllet tifn memuru olan bir polt. 
komiserlDln .. bnfbfr •tr __ ,,... 
meaeleai m.ydana ~anlmıım. Bir~ok 
ldm•I• t.Yldf ..,_iftir. 

Fra11S8dakl Yunan Amaı..a 
Pula, 4 (A. A., - it __., il. 

MarbJi. &İJ••t edea Yuaam ıefiri lıl. 
Poıw., Wll'll f, .... c1.w Ywala 
ameleaia ... ,.&M. ~ ...... ,u •. 

K(edi mekUıpı..· Eabım ve 
tahvilAt - Cari hesaplar küpdı
Kua ican ft &iltlmttm lımıb 
mmmtılitl: 

sEl.ANIK BANKASI 
Tee&1 tarıbı 1888 

._..,_. 30.000.000 fraak 

İdare merkezi 
ISTANBUL 

Türkiget/eld ıubeleri: 
İataabul. Galata, İzmir, Adau, 
Samsun, Mersin. 
Yananistonılalci ıal>elerl: 

Seliailr, Kaftla, Atiaa, Pile. 

- YILDIZ Si11•111 .._,, 
DDor .... krak ..tlst 

FRAICSIZKA GAAL'in 
En ıon ve en ,a:nl filmi 

PTTA1181f; 
Bıyak mınaffalriyederle 

devam edl7or. 
Dlllllli1• 29 kurut 

Bugb bu ıece 

,,~zı~lbafl H 1 L A L 
Sineması 

Mevaimin iki müa&e111a filmi 1Nnle11 

ASRI ROBENSON 
DOUGLAS FAIRBANKS 

KiBAR HIRSIZ 
~-· RONALD COLMAN .__.,. 

...... Willftl 
$rhirT&gatl'M 

1 

T.-b•• Şe1air 
Tl1atroıaacla 

811 aqanı llaat ıı» de 
... tıa. f.f,SO da 

corum va Ceza 
20 Tablo 

Teretiate .... , 
R..-a M..t 

Leca ı 250-• 
Koltuk : 50 
Sandalı•: • 
Galwi : ,. 



5 BlriDCI tepi• SON POSTA 

ITTIBAT ve TERAKKİ 
5 inci kısım No. 78 Nasıl Doğdu ? .. 

Her hakkı mahfuzdur. Na11l Y aıadı ? .• 

=~~~~~~ 5 - l<ı - 934 Nasıl Ôldil? 
• 7,iya ~akir '4:===========================1 

Beylerbeyi Sarayında Bulunan Abdül-
hamidin Bursaya Nakli isteniyordu .. 

(17 Şubat 330 günü], gelecek 
Eylôlde tekrar açılmak Uzere 1 f 
Ayan ve Meb'usan Meclisleri f 
tatili faaliyet ederken Meclisi 
Meb'uıan Reiıi Halil Bey, Meb'
u1ao Meclisi kürsüsünde dikkate 
tayan bir nutuk iradetmiş.. lngiJ. 
tere, Rusya, Fransa devletleri 
aleyhinde pek ıedit bir lisan 
kullandıktan sonra, bu düıman
larla son haddine kadar harbe 
devam edileceğini söylemiıtl. 
Halil Beyin bu nutku, harbin 
uzamasından korkanların tUyle• . 

rinl Urpertmiıti. Fakat Çanakkale 
bombardımanı ve dUşmaolarıo 
karaya asker çıkarmak teıebbiis· 
leri baılar baılamaz hUkümette 
·göze çarpacak derecede- teliı 
••erleri hi&1edilmi1ti. Herşeyden 
evvel hükumetin Osmanlı Banka
ıında bulunan paraları Eakitehirc 
nakledilmiitİ. T opkapı sarayındaki 
haz.ineihtımayunda bulunan kıy
mettar ena ile (Emanatı Müba
reke) nln de Konyaya nakline 
karar verilmiıtl. Padişahın da 
Anadoluya geçirilmesi için terti
bat alınmııtı. Ayni zamanda, 
Beylerbeyi aarayında mahpus bu
lunan (Hakanı sabık, Sultan Ab
dülhamit Han) da lstanbulda hı· 
rakılmıyacaktı. Hükumetin bu 
hazırlıklarına - batta Beiincl Sul-

tan Mehmet olduğu halde
herkeı biJAkaydUtart muta•aat 
gösterdikleri halde AbdUlhamit, 
kendisinin de Bursaya nakli hak· 
kında vakl olan iptidai tebligata 
tiddetle itiraz ediyor : 

- Ben, turadan turaya git
mem.. Buradan kaldırdılar, Seli· 
niğe götllrdUler. Oradan tekrar 
buraya getirdiler. Şimdi de Bur· 
saya götürecekler. Nedir bu?. 
Hem bu kadar telaşa ne lüzum 
•ar. Çanakkale boA"azını canJa 
baıla mlidafaa ederlerse, bir tek 
dllşman geçemez. 

Diyor; cihanı f elik et ateılerl 
içinde yakıp kavuran bu harbe, 
•aktlnden ve lüzumundan çok 
evvel girenlere alenen lanetler 
yağdırmaktan çekinmiyordu. 

Abdülhamit, aenelerdenberi 
geçirdiği siyas1 tecrübelerine na
zaran vaziyeti ıu suretle izah 
ediyordu: 

- Ben, ( 93 harbi) nden sonra 
Ruslarla daima hoı geçindim. 
onların doslluklarından istifade 
eltim. Ayni zamanda lngilizleri 
de kırıp incitmedim. Fakat hiç 
bir zaman, hiç bir meselede bu 
iki devletin fikirlerini bir noktada 
birleştirmedim. Meşrutiye hUkii· 
meti, bu iki devleti birden ken• 
diaine dUıman etmekle çok bOyftk 
bir hata lrtikAp etti. Boğazlar 
bizde oldukça, harbe girmemek 
mUmkUn detlldi. Fakat hiç ol
mazsa bir mtlddet daha aabret
mek elzemdi. Bakınız, Jtalyaya .• 
Almanya ve Avuıturya ile sene· 
lerdenberi müttefik olduğu halde, 
harp baılar baılamaz. derhal bir 
tarafa çekildi. Hiç tUpbeaiz ki 
bir müddet daha bekliyecek .• 
H.angi tarafta zafer Umldi görUr
ae, o tarafa iltihak ederek harbe 
girecek. Fakat bizim cahil ve 
becerikıiz vükellımız, bunu yapa· 
•adalar. Kör körüne Almaalann 

Fatilıt• harp ilanı m•ralılmi 
peşlerine takıldılar. Bu zavallı 
milleti de ateıe yaktılar. 

Diyordu. 

Sultan ıaraylarmda da büyük 
bir korku hUkümferma oluyordu. 
Şehzade ve Sultanlardan bazıları 
bizzat beşinci Sultan Mehmede 
müracaat etml~ler, iç Anadoluya 
gitmek için müsaade istemişlerdi. 
Adliye nazırı 1brahlm Bey ile 
Rüıumat emini ve sair bazı yük
sek memurlar, ailelerini Buraaya 
göndermiılerdi. Hükumetçe: [Ça
nakkale, son dereceye kadar mU
dafaa. edilerek düşman zırhlılarının 
Boğazdan geçmesine imkan veril
mlyecek ise de, ahaliden arzu eden
lerin Anadoluya azimetle serbest 
olduklarına] dair bir beyanname 
neıredileceğine dair kunretU bir 
şayia deveran etmekte; halkm 
korku ve heyecanını tezyit eyle
mekte idi. Tam bu sırada hUkiı
metin ıaıkınlığı yüzünden büyük 
bir ıkandal zuhura gelmitti. 
Dablllye Nezaretinden Adalar 
Kaymakamma bir telgraf Çeldl
miı; adaların derhal tabliyeıi 
emredilmitti. Kaymakam bu emri 
halka tebJlğ eder etmez, iskeleler 
bir anda mah§er haline gelmiıtl. 
Fakat iıke1e1erde bir tek vapur 
bile yoktu. Kadınlar ve çocuklar, 
korkularından ağlaııyorlar; cesur 

olanlar, sandal ve kayıklarla karıı 
sahile can atıyorlardı. Bu ıırada 
kibar ailelerine mensup bir ltal· 
yan kad~nı çocuğunu dUşllrmüş; 
o gUrUltU arasında doktor bulu· 

namadığmdan vefat etmiıti. Bunu 
haber alan Italya sefiri derhal 
Babıiıliye dayanmış: 

- Mademki Adaları tahliye 
etmek istiyordunuz.. evvelA vapur 
göndermeniz ve halkı, heyecana 
dnıUrmemeniz lAzımdı. 

Diye bnğırmıya baılamışh. 
Dahiliye Nazırı Talat Bey, hllkti
metin böyle bir ıeyden haberJ 

olmadığını söyledikten sonra 
Sefirin gözü önünde kaymakamın 
derlaal azliDe •• muhakeme aJbna 
aldırılmasına emir vermiıti. Ta-
biidir ki, bu bir gösteriıten 

ibaretti. Ayni zamanda, ahaliden 
isteyenlerin adalarda kalmalarında 
hiçbir mahzur olmadığına dair 
resmen tebligat icra edilmiıti •• 
O günlerde hükümet o derece 
ıatırmıı bir vaziyete girmlıtl ld 
aabık nazırlardan SUJeymanUl· 
bllıtan1 Efendi (1] Amerika ve 
İtalya Sefirlerine gönderflmiı. 

( Arka11 var ) 

[1] Bu ıat, ( Beyoelmilel ıulh 
cemiyeti) azasından olduğu için bu ioc 
memur edilmişti. 

Eskişehir Hayvan Sergisi 

Eslciıehtr Hrgbi•ul• blrlncuilc kaza11a11 hogvaAlor 

Eakiıehir (Huıuıi) - Bu sene açılan Ehli Hayvanlar Sergisi her 
aenekinden daha faıla rağbet bulmuıtur. Sergide birincilik kazanan 
hayvanlara 2,500 lira mUkAf at daA'ıtılmııtır. Sergiye 160 at ve kısrak, 
27 inek, 10 boğa, 70 tiftik getirllmlftir. Serginin tanziminde Baytar 
Mödürü Niyazi Beyia büyük himmeti HbketmiftİI'. 

Sayfa 9 

Avrupa Miirekkevlerinin Rezaleti 

Yazılan Kağıtların Mü
rekkepleri Uçuyor 

( Baetıuafı 1 inci yüzde ) 
Hadise ıudur: 
Hazinei evrakta Avrupa mll· 

rekkebl kullanılmıya başlayalıdan
beri yazılmı§ ve hıfzcdilmlı tarihi 
veıikalar tetkik edilince bu vesi
kalardan bir kısmının yazılarının 
yerlerinde yerler estiği, bir kıs
mının da yazıları uçmak üzere 
bulunduğu ve okunmaz bir hale 
geldikleri gilrlllmUştür. 

Bu hususta malümatına mil· 
racaat ettiğimiz alt\kadar bir zat 
bize demiıtir ki : 

- Bu hal, Avrupa mürekkep· 
lerinln rezaletini meydana çıkar
mııtır. 

Bu mürekkeple yazılmıı yazı
ların uzun zamana tahammül 
etmediği, bir mUddet sonra uçup 
kayboldukları anlafilmıı oldu. 

Buglln elde ( 25 - 30 ) senelik 
bazı evrak vardır ki yazılar uçmuı 
bulunuyor. Bir kısmı da şimdiden 
okunmıyacak bir hale gelmişlerdir. 

Halbuki, buna mukabil, hazi
neievrakta meseli ti Kanunl 
SUleyman zamanından kalma el 
yazısı vesikalar var ki gerek 
mUrekkebl, gerek yaldızları hali 
ypıldığı zamanki kadar taptaze 

duruyor. O derecede ki bu yal• 
dızlara el sUrllldüğO zaman en 
hurda tozları hala uçmamıı gibi 
elinize çikar. Mürekkepleri hl' 
bozulmamııtır. 

Haltı .. Yani 500 senedenberl ! 
İhtimal ki bu yazılann yazılı bu· 
lunduğu kAğıtlar çfirtıyecek, fakat 
bu eski Türk mürekkepleri kiğıt• 
lardan yine çıkmıyacaktır •. 

Görlllilyor ki eski l'Urk mU. 
rekkebl bugünkU Avrupa mUrek• 
kebine çok faikmıı. 

Avrupa mürekkebi kullanılmıya 
başlanmazdan evvel yazılmıı olan 
vesikalar (Bezir mürekkebi) deııl• 
len eski nefiı yerli mürekkeple 
yazılırdı. Bizim Bezir mürekkebJ 
meğer Vezir mürekkebi lmiı l 

Gariptir ki yine Avrupa ku,.. 
şun kalemlerile yazılmıı olan ya• 
zılara birıey olmamııtır. Fakat 
mürekkepler tabanıızf 

Herhalde, bu rezaletten sonra, 
Avrupa mürekkeplerine itimat 
hiçbir veçhile caiz değildir. 

Avrupa meğer bize 6tedenberl 
(Karaman koyunu) cinsinden mu .. 
rekkep ithal ediyormuş. Oyunu 

sonradan meydana çıktı!. - l.M. 

Bilmecemizi Doğ- Mektep Kitapları 
ru Halledenler Bir Meseledir 

( Bnştarafı 7 inei y\izde ) 
Birer kUçUk sulu boya ala· 

caklar: Aukara Dahiliye Vekaleti 
vilô.yetler idaresi 3 i.inı.:ü şube şefi 
Ethem Dey yeğeni Mehmet, Topkapı 
tramvay dıtrak yerinde Nevzat, Aksa· 
ray Ta~k.asup Halimbey sokak ~o. 
1 de AlReddın, Beşiktaş Murndıye 
]{arak ol sokak N o. 55 te Gültekin, 
lzmır mevkıımUııtahkem kumandanlıgı 
3 üncü şube müdürü Cevdet Bey kızı 
Leylii Türkan Hanım ve Beyler. 

Birer kart alacaklar: ~azilli 
Recepbeyl lkmektep talebesinden Or
han Osman, Ankara Hamamönü evkaf 
evleri kıırşıttıoda 2-2 de Muazzez, Is. 
tanbul kız lisesi 458 Bedia, Gedikpaşa 
Uzakzadeler apartımanı Refik, Tarsus 
memleket hastanesi idare memuru 
Emhı Bey oğlu Tur~ut Ulvi, Manisa 
Gazi melittibı 965 Ali, Bakırköy Kar· 
taltcpe Veliefendi koşu cad. 17 Esma, 
Alaşehir Kurtuluş sokak No. l'2 de H.e-
şit efendi kızı Kadriye, Afyon lımet· 
paıa birinci mektebi 2 inci ıınıf 60 
Necip, İstanbul San'at m ktebi 51 Ha. 
diye Avni, Mahmut paşa Tanir ıokak 
No. 16 da Feyyaz. Denizli Çaybaşı 
mahalleıi avukat A. Ft~hmi Bey oğlu 
Ekrem, Küçükayasofyada Fatma Me
lıha, Dolu avukat Sırrı Dey oğlu M. 
Hô.mit, Ankara Çocukıarayı caddesi 
İbrahim bey aparlımanı N o. 1 Muazzez, 
Ktıtalıya viJayet matbaası ustaba~ı Ha· 
ean efendi kızı Jeıırin, Feyıiati lise
sinden Şehim, Gümeç, Burhaniye Ayan 
zade Ahmet, İzmir Karşıyaka Ankara 
mektebi 87 Sedat, Aydın Doktor 1azif 
Bey oğlu Gültekin, Kartal Cumhuriyet 
caddesi N o. 24 te Leman Fehim, Ankara 
J>oyracı mahallesi Hacıilyns sokağı .. ~o. 

12 de Abdullah, Lilleburgaa eşrafından 
lzıet Bey oğlu Erdal, Beşiktaş Mura-
diye 1 inci Yenieokak No. 36 dan Sa
biha muatafa, .Beyoğlu 10 uncu mektep 
99 Ayşe, Samsun Ağayalı caddeıi Hi-

( Baıtarafı 1 inci yllzde ) 
kağıt llzerine basılmıştır. Her ki• 
taptan aagri (100) bin adet satJ. 
lacağı dn söy!enmektedir. 

Daha büyük hacimde ve için• 
de daha çok resim bulunan 
kitaplar daha ucuz satıldığı halde 
hacim itibarile daha küçük ve 
reıim itibarile daha fakir ve 
hatta hiç re&imsiz kitapların ev• 
vclkllerin üç mlali fazla fiatla 
satılmaıı hakkındaki sırrı bir 
kitapçı bize şöyle izah etmek· 
tedir : 

- Maarif Vekileti ucuz satılan 
kitapları münakaaa ile bastırılmııtr. 
Diğerleri ise münakaıaaız ba1-
tmlmıştır. Eğer bunlar da mü· 
nakasa ile bastırılsa idi ayni de
recede aşağı satılmak milmktındO. 
(15) kuruşa satılan kitaplarda 
bile asgari (3-4) kuruı ıafi kir 
vardır. Yani (100) bin tarih kitabı 
liç dört bin lira kazanırken ka
çtık oldukları için daha ucuza mal 
edilmeıl lizımgelen diğer kita~ 
!ardaki kazancı tasavvur ediniz. 
Ayni zamanda bu baaıcılar kom• 
slyon vermedikleri için çocuk 
velileri kitapları koJaylıkla teda• 
rik edememektedirler. 

Maarif Vekili Beyin bu va• 
ziyeti tetkik ve ortalığı aydınlat• 
masını ehemmiyetle rica ediyoruz. 

Bir Komisyon 
Davası 

mayıi Etfal karşısında .No. 21 de Bey· • ( Baştarafı 1 inci yüzde ) 
doğan, Çorluda fabrilı:ator Yuııuf Ziya sına teklif ettiğini an)amıı Ye 
Bey kızı Neclii, İstanbul kız lisesi 1028 bu davayı açmııtır. 
Sa'ıahat, Ankara Misakımilli mahallesi 
4ydemir sokak No. 20 de Rıfat Bey Ekrem Beyin iddia111na göre, 
kardeşi Necdet, Çorlu Çeome sokağında teklifi yaparken Tadlayı son fiat 
No. 30 da Giizin Bekir, Paşabahçe İn- olarak beş bin lngllize Domin(. 
cirköy No. 16 da Zihni Bey kızı Zühal, kayı da 20 bin sterline bıraka• 
İstanbul Terzilik mektebi N o. 261 
Rana Pulatlı demirci hacı Hüseyin cağını bildirmiıtir. Bu zatin iıt~ 
oğlu Omer, Kartal Maltepe çarşı içi diği komıiyon, bu vapurların 
bakkal Ruim kızı Sevim, lzmit kendi teklif ettiği fiat lizerinden 
Sırrı Paşa kö~kü Sevim Mehmet, baliğ olduğu niz.ami komslyon 
Gazioamanpaşa ortamektebi sınıf 1 - c 
412 Lütfü, Erenköy kız lisesi 489 hakkı imiş. Yoksa, bu zat, bu 
Mari, Ankara Anafartalar muhallesi gemilerin daha fazla fiata satın 
Mesçityokuşu No. 13 te Ali İrfan, An- alındıklarını öğrendiğini, bu istih· 
talya Tcşvikiye mahallesinde No. 16 barı doğru ise komıiyonuo o esas 
da Cavit, Ankara Gazi orman çiftliği llzerinden tayinini istemektedir. 
ıtajyer Mustafa, İstanbul Kabataş Dun muhakeme görülecekti. İki 
lisesi 867 M. Rahmi, Burhaniye İlk-
mek~p mezunlarından 173 Nurettin taraf vaktinde gelmediğinden 
Bey ve Hanımlar. dava bir batka aUne kaldı. 
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Sır Perdesi !.. 
Şövalye ile, lbrahlm Paşa, Epeyi Bir Müddet Sonra 
Anlaşabilmiıler, İtalyanca Konuşmıya Başlamıılardı 

Evvela Türkçe ıorgu ıuale, 
ciddi bir tebessümle karışan 

menfi cevap almı~ı. Bunun üzerine 
bu sualini Rumca Usan ile tekrar 
etmiş, Şövalye rumca bilmediği 
için buna da hafiçe gülerek batını 
sallamakla mukabele eylemiıtl. 
Arhk bu adamın bir frenk oldu· 
ğuna hükmeden ıadrazam, İtalyan 
lisanile: 

- Bilmiyorum ki, hangi dille 
konuşuyoraunuz. ltalyanca bilir 
misiniz? .• [1) 

Demiıtl. O zaman, Şövalyenin 
yftzUndekl vakur tebe11Um bir az 
daha genlılemlş; ayni liaanla 
kısaca: 

- Evet.. ltalyanca konuşa
biliriz. 

Cevabmı vermiıti. 
Sultan Süleyman, gözllnli Ş6val• 

yeden ayırmıyor, onun bu dik ve 
pervasız hareketlerini bir az küs· 
tabane bulmakla beraber bu 
adamın ıahıiyeti hakkındaki me· 
rakı artıyordu. 

Sadrazam, muhatabınm ltal• 
yanca konuımasından btiyUk bir 
memnuniyet Lissetmlş ve muha· 
\'ereye giriımlıti: 

- Zatı ıahane, aizin biraz 
evvel gösterdiğiniz cesurane hare-
keti bizzat gördüler. Sizi takdir 
ediyorlar. 

Şövalye ıahane bir eda ile 
ce7ap vermişti: 

- Takdirlerini teşekkllrle kar• 
ıılarım. Ben, insanlyetln icap ettir· 
diği hareketten baıka birıey 
yaptığımı zannetmiyorum. 

- Zatı ıahane, sizin kim ol
duğunuzu öğrenmek istiyorlar. 

- Ben mi? .• Şarkın güzellik· 
lerlne meftun olan bir ecnebiyim. 
lstanbulunuzun pek çok medhUse· 
nasmı iıittim. Görmeye geldim. 

- Aılen nerelisiniz? .. 
Şövalye, . biraz duralamııta. 

Sanki bu sual onun bütün ruhunu 
aarsmııtı... Birdenbire nefsine hA
kim olamamış.. Derin bit göğOı 
ıeçirmekten kendini alamamıştı. 

- Aılen nereli miyim?.. Bu 
ıuale verilecek cevap, pek uzun 
olur ... Yalnız ıunu arzedeylm ki; 
pederim, ıarklı lmif. Sebebini 
unutmaya mecbur olduğum bir 
111eseleden dolayı ltalya ve Fran
aaya geçmiı. Ben, Fransada doğ· 
muıum. Uzun zamanlar, İtalyada 
da bulundum. Onun için ıizfnle 
ltalyanca konuımaya muvaffak 
oluyorum. 

Zeki İbrahim Paıa karıısında
kl adamın, her halde mUhim bir 
ıır perdesine bürUnmllf ehemmi· 
yetil bir şahııyet olduğunu anla· 
mıt·· Fakat Yaziyetini hiç bozma
mııtı. 

- isminiz nedir? 

hissiyatımdan baıka hiçbir tarik 
tanımıyorum. 

- Her halde onun için biraı 
fazlaca mağrursunuz? .• 

Şövalye, İbrahim Paşanın söz• 
lerindekf manayı derhal hiıset· 
mİfti. Sadrazam bu ıöılerile, ken· 
dini toplamak ve huzurunda bu· 
lunduğu padiıaha kartı daha 
miltevazı bir tavur almak lAzım· 
geldiğini ih98ı etmek lstemiıtl. 
Fakat buna rağmen Şövalye ayni 
vakar ve pervaıızlığım muhafaza 
ederek şu cevabı vermiıti: 

- Kendi varlığına tamamen 
sahip olan.. Ve en tatlı hayatı, 
hiç kimseye esir olmıyarak bürri· 
yet ve latiklll içinde yaıamaktan 
ibaret tanıyan bir adaman mağrur 
olmaıı IAzım gelmez mi? 

lbrahim Paşa, fena halde 
bozuJmuıtu. Bu tok sözler, koca 
Oımanh lmperatorluğunu adeta 
bir hükümdar gibi idare eden bu 
emsalsiz sadrazamın gururuna 
dokunmuıtu, Eğer bu sözler onun 
huzurunda baıka bir zaman söy· 
lenmit olsaydı, söyleyen adamın 
kafası, hiç şüphesiz bir kıhç dar• 
besile uçurulurdu. 

lbrahim Paşa, Şövalyenin ma• 
neviyatmı sarsmak ve bu suretle 
intikam almak için sordu: 

- Bu söylediklerinizi aynen 
zatııahaneye tercüme edebilir mi· 
ylm? .. 

Şövalye, büyllk bir zarafetle 
eğildi: 

- Bunu.. BilhaHa zatıiliniz· 

den rica ederim. 

Dedi. 
İbrahim Pata, batını Sultan 

Stlleymana çevirdi. Şövalyenin 
sözlerini tercümeye batladı. Pa· 
dişah, hem Sadrazamı dinliyor, 
hem de ara eırn göz ucu ile 
Şövalyeyi süzüyordu. Fakat bu 
mağrurane tavırlardan onun da 
öfkelendiğl hiHediliyordu. 

Mutadı olan süktinetle ıonuna 
kadar lbrahim Paşayı dinleyen 
Sultan Süleyman, Şövalyeye aon 
bir nazar fırlattı: 

- Bir acayip adama benzer. 
Diye mırıldandı.. Ve sonra, 

bir mUddet elindeki altın hilAl 
ile diılerini karıttırdı. Zihninde 
garip bir dllıünce vardı. 

- lıtanbula ne zaman gelmif .• 
Ne zaman gidecek?.. Giderse 
hangi canibe azimet eyleyecek? 

Sultan Snleymanın bu ıualinl 
lbrahim Pata Şövalyeye aynen 
tercüme etti. Şövalye, birkaç sa
niye düıUndtikten sonra cevap 
verdi: 

- lıtanbula geleli, birkaç 
gUn oldu. Gezmek llzım olan yer• 

SON POSTA 

Takma 
Saç 

Beyefendi takma aaçını böyle 
tıraş ettirir!. . ............................................................• 

D1Jn11a llctı•al H•h•rl•rl 1 
1 

Küçük itilaf 
lktısat Toplantısı· 
Çalışıyor 

Belgrattan yazılıyor: Eyl61Un 
Hususi an- yirmi dördünden· 

beri çalışmakta 
laşmalara olan kllçllk ltillf 
elıem_"!lget iktisat toplantısı 
uerılı!lor hararetle çalıııyor. 

Bu devrede konuıulmıya baıhyan 
birçok mühim meHleler vardır. 
Bilhassa yolcu ve seyyahların gl· 
dip geJişlerindeki muameleler ve 
bunların adetlerinin artırılmaıı 
çareleri; poıta tasarruf kasaları· 
nın ltilaf a dahil memleketlerde 
teırikimesaial; iuna üzerindeki 
nakliyatın daha verimli bir ıekle 
sokulmaıı; posta ve telli irtibat• 
ların Uç memleket arasında daha 
sıkı bir ıekilde yapılması imkan• 
lannm araştırılması; Uç memleket 
dahilinde çalışanların mükerrer 
vergiye tabi tutulmalarını temin 
için maliye iılerinde bir ahenk 
teaiıi gibi umumt itler olduğu 
gibi sanayi, nafia, ticaret ıaha· 
ımda husuıi birleımelere fıraat 

vermek iıl de görUtUlmektedlr. 

* Vinipeg (Amerika) 4 - Buğ· 

Amerikada day piyaıasında 
bu~dag piga- mh lihim dUş~klük 

" .. aber verıliyor. 
sası duşük Vadeli satıı piya• 

saları, dün şinik baıına, yüzde 
3,5 düımUştür. 

* ingiliz deniz ticaret şirketleri• 

lngiltere nln ve bllhaHa 
vapur yapan tez· 

deniz ticareti gAhların büyük 

ikhaadi sıkıntı içinde olduklarıoı 
ve bunlara yardım olmak üzere 
hükumetin para verdiğini ve iki 
bUyllk tirketin birleştirildiğini vak· 
tile bu sütunlarda yazmııtık. 

Londradan bildirildiğine göre 
hUnftmetin bu yardurıile baılıyan 
VApur lnıası faaliyeti ilk eserini 
vermlıtir. Gunard ıirketi tarafın• 
dan yapılan ve Britanik lımlnl 
alması kuvvetle muhtemel olan 
büyük transatlantik vapuru bu
günlerde denl:ı.e indirilmlıtlr. Ye• 
ni vapurun hacını 70 bin ton 
sDr'ati de ıaatte 34 mildir. 

lngiltere Muhafazakarları 

- ismim mi?.. Bilmem ki ne-
dendir?.. Beni muhtelif yerlerde. 
muhtelif lılmlerle tesmiye etmit· 
lerdi. Fakat küçüklUğUmdenberl 

Şövalyeler arasında bulunduğum 

için ekseriya aadece ( Şövalye ) 
d iye hitap ederler. 

Brlıtol, 4 (A.A.) - Muhafaza• 
kir fırkanın kongre1i bu sabah 
Mis Regina Evansin riya1eti altm
da açılmıştır. Kongreye iki bin 
murahhas ittirak etmiıtlr. leri gezdim. Görmek icap eden 

şeyleri gördüm. Avdet zamanımı, 
benliz bilmiyorum. Ve buradan 
döndükten sonra, evveli Fransa r 
ve lapanyaya.. Oradan da ltal• 
yaya gitmek iatiyorum. 
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- Şövalyelerin hangi tarikine 
mensupsunuz?. 

- Kendi kafam ve kendi 

[1] lbrahim Paşa, kendi ana liııanı 
olan rumoa, ve çocuk yaşıoda eıir 
olduktan ıonra öğrendiği türkçeden 
başka farisi ve italyancayı da çok eyi 
bilir ve telaffuz ederdi • 

- Avdet için bir mecburiyeti 
yok ise, burada kalım. Kendisine 
rikibıhümayunumda bir hizmet 
vereyim. 

Şövalye, bu teklife karıı gü· 
IUmsedl: 

(Arkuı var) 

- Arabi Rumi 
24 Cem.ahar llH 2l • EylQl • 1111 
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Birinci teşrin S 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 

Mukaddema lıtanbulda Abut Ef. hanında mukim iken elye'f• 
ikametgahı meçhul Güveli zade Hafız Yahya Efendiye 

EmlAk ve Eytam bankaıının zimmetinizde matlubu bulunan25/9t933 
vedeli ve (500) beı yUz liralık ve 15/ 11 /933 vadeli ve yene (500) 
bet yllz liralık va 15/12/933 vadeli ve (567.54) beı yllz almıı yedi 
lira elli dört kuruşluk Uç kıt'a emre muharrer senetle her Uç ıe
nedln proteıto ma1rafı olan (16. 72) on altı lira yetmit iki kuruı ki 
cem'an (1584.26) bin beı yüz aekHn dört lira yirmi alb kuruıun 
senet vadeleri tarihinden itibaren % 9 fals % 5 Ucreti vekAlet v• 
mesrafı icraiyenin haciz yolu ile tahsili için alacaklı bankanın vu• 
kubulan takip talebi üzerine tarafınıza gönderlleıı ödeme emri ika• 
metgihınızın meçhuliyetlne bineen tebliğ edilememlı Ye bu kerre 
ilanen tebligat lfasma karar verilmft olduğundan tarihi llAndaa 
itibaren yirmi gün içinde itbu borcu ödemeniz veya bir itirazını• 
vana yene bu müddet zarfında dairemizin 934/219 numaralı doı• 
yasına mllracaatJa dermeyan eylemeniz akıi takdirde muameJAta 
lcralyeye devam olunacağı ödeme emri tebliği makamına kaim 
olmak Uzere ilan olunur. (532) 

* ""' lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 
Mukaddema Bltliste 18 inci alay 16 ıncı bölükte birincl mU.IAzim 

iken elyevm ikametgahı meçhul Fuat B. varisi Vehbi beye: 
Murisiniz Fuat beyin Emllk ve Eytam bankaıına KAnunuevvel 

933 ili Şubat/1934 aylarına ait maaşını lakonto ettirmek suretile 
iatikraz eylediği (49,50) kırk dokuz lira elH kuruıun Mal mildUrlllğUa• 
ce verilmemeal üzerine iıbu mebllğın tarihi mezkurdan itibaren % 9 
falı ve %5 ncretl vekilet ve icra masrafı ile birlikte ve haciz yola 
ile tahsili zımnında alacaklı banka tarafından dairemize vuku bulao 
takıp talebi Uıerine Fuat beyin varisi bulunmanız dolayıslle tara• 
fınıza berayl tebliğ gönderilen ödeme emri lkamet"Ahınızın meçhu• 
llyetlne binaen tebliğ edilememlt ve bu kere llinen tebliğat lfa11 
kararglr olmuı olduğundan tarihi ilindan itibaren 20 glln zarfında 
lıbu borcu tamamen ödemeniz veyahut bir itirazınız varsa bu mild
det zarfında 934/570 numaralı dosya Ue dairemize müracaatla 
bildirmeniz ödeme emri tebliği makamına kaim olmak Uzere illa 
olunur. (532) 

• • lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 
Mukaddema Edirnekapı Çakırağa Tekke sokak 48 No. da 

mukim iken elyevm ikametgahı meçhul Şaziment hanıma: 
Emlak ve Eytam bankasının zimmetinizde 2/11/933 tarihli (60) 

liralık bir kıta senetle matlubu bulunan bakıyye (55) liranın senet 
tarihinden itibaren %9 faiz %5 ücreti vekalet ve masarifi lcralye 
ile birlikte haciz yolu lle tahaill için alacaklı banka tarafından 
vuku bulan takıp talebi üzerine tarafınıza gönderilen ödeme emri 
lkametgihınızın meçhuliyetine binaen tebliğ edflememit ve bu kerre 
ilanen tebliğat ifasına karar verilmit olduğundan tarihi lllndan 
itibaren yirmi gün zarfında işbu borcu tamamen ödemeniz veya 
bir itirazınız varsa yene bu mtlddet :z.arfında dairemizin 934/492'7 
numaralı doayaama bildirmeniz ödeme emri tebliği makamına kalm 
olmak llıere llAn olunur, (532) 

lf * 
fstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 

Mukaddema Taksimde Kımaz oğlu apartimamnda 3üncü katta mukım 
iken elyevm ikametglhı meçhul olan bakkalbaşı zade Refik Beye 

Emlak ve Eytam bakasının Üıklldar birinci sulh hukuk mahkeme
ıinin 19/1/33 tarih ve 932/303 numaralı bir kıt'a ilAmı mucibince 
zlm.metinizde matlubu bulunan cem'an (31, 15) otuz bir lira on bet 
kuruıun masarifi lcraiyo ile birlikte tahsili için dalreml1e vuku• 
bulan takip talebi üzerine tarafınıza gönderilen icra emri ikame~ 
gahlnızm meçhuliyetine binaen tebliğ edilememiı bu kerre illnen 
tebligat icrasına karar Yerilmiş olduğundan tarihi ilandan ltibareıı 
yirmi gthı zarfında iıbu borcu tamamen ödemediği veya imhAI 
edildiğine dair bir itirazınız vana tetkik merci hlkimliğine mil• 
racaatta bulmanız aksi takdirde muamelAtı lcraiyeye de'fam olu
nacağı ica emri makamına kaim olmak Uıere ilin olunur. (532) 

• 



Balkan 6iir:e, Şrtmpigonası 

Dün Gece Yapılan Yedi 
Güreşte De Galibiz 

bk gllreıl fi.iz ııklette, 
Balgarla Yugoılav yaptı Ye Yu· 
ıoalav tuf)a kazandL 

Fllizaen Hlıeyin Yunant. 
Biriae •1' lae1abile pllp geldL 

L hafif 

Öz TUrkçeyle 
Deneme 

'Cop Oynamaktan 
ilkin <•> 

Ne Gerektir 
Kot•ak, atlamak .. 1ti JHıt'•r• (2) 

neden•• az aldınyoru• ( 3 ). BIJrle bir 
J&rlf 1ap1ldıtı çat•• 1ar1ı1 r&••J• 
~eleideriD ••1••• beP, onu, ,Vm~y~ 
pçmiyor. Yarı .. ıireolerae kendllerıaı 
hiç l'lS.teHmlyorlar. Top oyunu olunea 
lı defi1i7or. Yanı yeri b·olerce, on 
bfnierea ki~~ ile c!o~u7or. Oyunc~lerm 
arada aıra a iyi oyunlar ılırterdıkler1 
oluyor. Çok dinim ( 4) ka .... lanaa 
~kan yat (S) ili 3rden (6) ıeJınit acllMı 
tanıam ı top oyuncularını altedlyorlar. 

iyi; ıu Tar ki, kot••k. atlamak 
~ini becermeli top oyn11maktan dda 
pk .. rektlr. 

Bir ad~m belki biti• 1qayı1 
çatında top oynam~ k bununu ( 1) 
duymaz. Bu olabilir. Olamaya nune 
bir Hüma kotmadu, ada•adan 
JataYaf:dtm•9iclir. 

X~diaatc> er.ek i_...., Pil;n~ · 
•=zl li~msyP, atla• f~ zorlar. Vapur 

t
ıçacak ın,ilalt ..... np•r-pjdr 
t, ... li ,. ... 1ı, r,ı, lorda pdyonaz; 
o ...... ~_. (8) alrbcltt Kopp 

1ca....-r,. prelr. Yol ylrOJonaı; bıw. 
... ~\"~ ~·~•ad•. atlamak ıere1c, 
Kotmak hilmHnk kaçıp Wrtvbaa· 
"( z, at amak bilmezsek ellaaia blfı'l
maıd• ne ;ı., ................ liatlı&: 
a. '1l: •1 

HerkHi kotmJ18, atl•••J& hen
lirmek ( 9 ) için top a,...ıuıadan 
'9°1Eı koıma, atlama 7arıtlanna aldır
~ak ıe ektir. 

ls•I Halhl 
ı - hkm. •••el 
'2 - Y arıt • mlaabaka 
s--~k-....._..,....., • ._ 
4 - Dinim•...._ 
S - Y t • eenebi 
6 - il • mem?eket 
7 - Bun • ihtiyaç 
• - c.;.ı. • h· , ... 

' __ _. Betlldll9' 4illlill 

Dikiş Yarda 

Ka~l Sf:" 
mlf.n4ıır• 
Safıa 
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Dün Ankara Ve lstanbulda Büyük 
Merasimle Kutlulandı 

D6I 'lltrtlrnf:-. Askı•• .., hıı/•NU ..,... •ırt.ıa il.al ... 
tr...a blflk ... FlrM..ı.lii 

(IOOO)W-,11 ~ı•ıma~ 
ratla te .._.al tı.a Ull•i .._. 
fer•- aaloaucla ..,..-ıe 
kutlulanuıtir .. 

lataabul 'Ôal•enitelindeld .... 
ralimde ı.tabul •aBal, Irama 
lstanbal jeM'Nl koDlolOSUt On~ 
••aite rekt&tl •• W•enite 
~ ....... ,, ..... , 
mubanlrler M tlaiv,..,._ talebe
leri ,. Dehiatam &im1an talebelil 
bulanm8fl8rdar. 

Oniversite re'kt1ftt Cemil Be1 
kOr18ye ı•lerek blJ,lk pirin 
1000 inci yJld&iliııiialD Maarif 
Vekili Beyefendinin lıimaJe
aiade Jataabul GniMniı.Mde 
kutlulandıtım alylemif •• doat, 
kardet Jqn milletinin bu ylkıek 
t•irl hakkuada Mlkrimin H.1il 
Beyin 1>1J' bitabede bulunacajlnt 
bildlrmiffir • ....... 

latan bul 
4·10•1884 
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12 Sayfa 

A V C 1 L A R 1 Size ilzam olan her9eyl ; ~ 
en e1kl avcılık ve ıpor levazımatı tlcarethantıi olan 

J. N i K i T i T S E R B E N 
tlcarethanealn :len tedarik edebiliuinl:ı. Bahçekapı Tat hanı altında 

(Hasan ecza depoıu yanında ) Telefon: 22876 
Yeni ve kelepir her nevi ıi1 lhların en iyi n tam çeıitlerl. meıhur 

'' WINCHESTER,, marka cep fener n pilleri. 
Toptan ve perakende aat19 ~ (3301) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

Olbaptaki ıartname Ye nllmuaHi veçbile Tıp talebe yurdu 
taleitelerl için diktirilecek "434,, takım elbiae bakkıada 23/T •trl· 
alevvel/93.f Sala ıünO saat 14 te aJent müoakaıa ıuretile muamele 
yapılacaktır. Nlhnuneyl g6rmek ve fazla izah.at almak lstiyenlerin 
mezkur yurt müdürlöiUne ve münakuaya gireceklerin de muayyen 
gün ve saatte komiıyonumuıa müracaatları. "6159,, 

TÜRK eski LONDRA 
Lokanta ve Birahanesi açılmıştır. 

Şehrimizin en maruf ve yükHk hanım ve ıııın'atklrlımm dinleyiniz. 

Saz tam saat 18 de bafhyor. 

lstanbul Posta T. T. 
Bat Müdürlüğünden : 

Y edl ili Sekiz metrelik 280 tane kestane Telgraf direği pa· 
ıarbkla ahaacaktır. Pazarlığa iftlrak etmek lıtiyenlerio muvakkat 
teıahııtlarlle birlikte 10/10/934 Çarıamba gllnll ıaat 14 te Beyoğlu 
Poıta T. Merkezinde mllteşekkU Bat Müdüriyet mtlbayaa komis· 
yoouna müracaat eylemeleri. "6314,, 

SON POSTA 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
fıtanbul AcentalıAı 
Uma• Han, T elefonı 1111999 

Trabzon 
TARI 

Yolu 
Yapuru 7 
TeırininHI 

Pazar .a.o ıaat 20 de Galata 

nhbmından kalkacak. Gldltt•ı 

Zon.uJdak, faebolu, Ayancık, Sa•
ıun, Ünye, Ordu, Gire1ua, Tirebolu, 
Göre!• Trabzon n Ri:ıeye. Dönilt· 
te bualara illveten, Of ve Silrme
neye uğrayacaktır. ' ,, 

Edebiyat Tarihi Dersleri 

TANZiMAT 
EDEBiVATI 

Liselerin on birinci sınıflanna mahıus 

Yazan: Agah Sırrı 
Dirkaç güne kadar çıkacaktır. 

Tevzi yeri: 
lıtiklal Lisesi talebe Kooperatifi 

~---_.Doktor~---~ 

HORHORUNi 
Eminönii Valide kıraathanesi yanında 
~--• Telefon: 24181 ._ _ _..,. 

lstiklAI Lisesi MDdDrlDğOnden: 
ı - HenUz kadroeu oln11yan birkaç aınıf için kız ve erkek leyll ve nehari 

talebe kaydına devam olunmektadar. 
~ - Kaylt için hergtın saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
1 - lıUyenlere, mektebin kayıt prtlannı bildiren tarifname g&nderilir. 

Adreı: Şehzadebatı, Polis merkezi arkası. Tel. 22543 

.... 

.DAQA 
~BiQiKTiOEN 
'2A~T-~Oc;Q 

Birinci t8fl'in S 

şarabı aım•udırıar. 

BOtDn Eczanelerde ehven 
fiatf a satılır 

T • k• Hanımlar Biçki 
eş VI 1 Dikit Mektebi 

Talebe kaydlne baş anmıştır. 
Sergimiz umuma açıktır. Duhuliye yoktur. 

Adree ı Çarşıkapı'da tramvay durak yeri karşısında yanan Fıyziati liı11i 
arsası üzerinde yeniden inıa olunan m"lrtep binaıında. Telefon : 22994 

Maden Kömürü Sobası 
Elaziz Vilayetinden: 
Villyet Daire ve mtleueHleri için Elli ili Yh tane muh

telif boyda maden kGmlrD ıoba11 ıabn alınacakbr. SobaI.na, 
Ereğli maden k6mlrn yakılmaıına mtlHlt olmuı llzımdır. Y erH 
malı olmak ıartile tip ve flatlarının 11 Tepialenele kadar VOl1et 
makamına blldirilmeal illa olunur. 

Denizyol ları 
iŞ L 1 TM E Si 

AHateleri ı KarakGJ Kaprll~•t' 
TeL 421'2 - llrlı:Hl Mlhlrdarıade 

Haa Tel. nJ.tt ....... .. ..... 
KARADENİZ 

Cumartesi Postası 
ERZURUM Bi~:~uTe:rln 
Cumartesi 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gf dftte 
lnebolu, Sinop, Samıun, Gire
ıun, • Trabzon, Rize, Hopa'ya 
Dönfttte bunlara ilaveten Pazar, 
Sürmene, F atla ve Onye'ye 
uirayacakhr. "6376,, 

AYVALIK 
Sür'at Yolu 

MERSiN Birı::r;.r:,~ın 
Cumartesi 11 cı. Sirkeci 
nbtamından kalkacak ve Ay· 
vahk yolunun mutat lekelelerine 
uğrayarak lzmir'e gidip döne-
cektir. • '6440,, 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE Birr:%.0Te:rın 
Pazar 10 da Sirkeci nhbmın· 
dan kalkacak.IGidiıte Çanakka
le, lzmir, Kuıadaıı, Ktıllnk, Bod· 
rum, Radoa, Marmariı, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kq, Finike, 
Antalya, Meraine. D6nüıte bun· 
lara illvete Alanya, ve Gellbo· 
lu'ya uirayacaktır. "6441,, ... 

IZMIR SÜR'AT 
lskenderiye Yolu 
iZMiR vapuru 9 

Birinci T eırln 

Sah 11 de Galata nbtamın• 

dan kalkacak. Dotru lsmlr, 
Pire, lakenderlye'ye ve Portaaide 
rtdecek ve dinecektir. "6439,, 

DABCOVICH VI şareklll 
xeı. 44 7oa • 7 • 41aao 

A.vruı>a ve Şark llmanlan uuıncla 
auta.am polta. 

A.nnr1, Rotterdım, Hamburg ve 
bkandlnavya llmanlan loln 1almıda ~ 
llareket edeoelr npmlan Ye dtlnJAIWl 
baılıoa Umaıılaruıda tranabor dımen 

Yakında gıleoelr npurlaı 

Norburg np. 6 T. nnle doğru. 
Hensburg npuru T. enıl aonuna 
doğru. 

Yakında hareket edeoek vapurlar 

Norburg vap. ti T. enele dofru. 
Hanaburg vapuru S.5 T. ıanlye 
doğru. 

Fasla tafallAt loln Galata. Fıenkyan 
han umumi aoentellllne m\lraoaat 
Tel. '4707/8 • 41120 

~------~ (3046) ~ 

Gayrimübadiller 
Cemiyetinden ı 

20/10/1934 tarihine mOaadif Cuma...
te1i aaat 14 te aenelik konır• topl .. 
nacatından mukayyet aaaaın lıtanb.& 
Halk Eviae teırifleri mercuclur. 

Ruzname: 
Çahıma raporu, 
Jdare Heyeti Hçlml (3298) 

~ 

SiNEMAYA ARTiST 
ve fiıüran olmak lıtiyen 1rençler ye 
hevuklr hanımlarımıaın Calibe haa ... 
ma mlracaatları. 4 GncD Vakıf Ha• 
1 iaci kat No. 24. 

,. .. Dr. ibrahim Zati -ıı 
Catalotlu : Mahmudiye cadde1i 

Çatalçeıme aokatı No S 
Herıün ötleden ıonra haıtalarını 
kabul eder. 

latenbul ikinci lflla Memur
hılundan ı Mlfliı Hayım Kapla• 
efeadiye ait muhtelif çoraf.lar pa1a,. 
lık ıuretlle aatılacakhr. ıteyealerl• 

6/TeırininveV9S4 CumartHi flal 
aaat 8 den itibaren H Cnmada• 
maada btr.0• akıam ıaat 18 e kadal 
Mahmut pap alt batında klçlk ço
rapçı hanında S numaralı mataaa'' 
mlracaat etmeltri illa olunur. (8304' 

-·-~,-------------' 
So• Poata Matbaaı 

Sahibi: All Ekre• 

Neırlrat Mldlrlı T ablr 

• 


