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Dün Gece Yarısı Bir Vapur 
Büyük Bir Kayığı Parçaladı 

Kayıkta Elli Yolcu Vardı 
Çarpışma Gecenin Koyu Karanlığında 

Feryatlar Arasında 41 Zavallı Can 
Oldu, 
Verdi 

Acı 

Dlln gece, yarı geceden sonra 
pat ilçe doiru Marmara denizin
(1.e çok korkunç ve ecıkh bir 
facia oldu. 

Benzeri 'pek az görülen bu 
facianm tafsilatına glriımeden 
evvel acıklı blinçosunu ıöyle 
yazabiliriz: 
· Bir vapur gecenin koyu 
liaranlaiında, içinde elH yo]cu 
bulunan bir kayığı parçaladı. 
lıayıkta elliden fazb yolcu vardı. 
Hepsi de denize dökllldttler. Ge· 
Ce karanlıiında bunları kurtar· 
mak mUmkUn olamadı, içlerinden 
41 zavallı acı feryatlar araaında 
bo§'ularak can verdiler. 

Faciadan Evvel 
Bize, birkaç. yıl evvel yine 

Marmaranın ortasında vuku bulan 
(Sevinç) ve (Marmara) vapurları 
fıciasanı hatırlatan dün geceki 
Çarpııma hakkmda malômat ve 
tafıillt elde etmek için birçok 
ıeIAbiyet tabibi makamlara baı 
~rduk, muharrirlerimiz bir hayli 
Uğra9tıktan, telefonlarlmı.1 ıaatlar
~· iıledikten ıonra ıunları 6fren• 
cllkı 

facia, dün~-;arısından ıonra dtıo gl\n°dllz köylerinden çıkarak 
Hat üçe doğru Marmarada Hey• Yalova iskelesine lnmiılerdir. 
beliadn açıklarında cereyan Maksatları bir motöre veya bir 
etmigtir. kayığa bJnerek lstanbula inmektir. 

Hadise lttanbuldan Izmite Akıam geç vakit Y alovadan 
doğru giden bir vapurun, içinde Hbze yUkile Istanbula "Afitap,, 
yolcu bulunan bir kayığa çarpa• f ıminde bir motör hareket edi-
rak parçalamasından ibarettir. yordu. Bu elli Uç kiti moföre 

Na•ll Oldu? binmek istediler, fakat motörde 
Yalovamn '' Kadıköyll ,, ve yer yoktu. Bunun Uzerine yolcular 

diğer bir köyll halkından 53 kiti ( Devamı 3 OncO yOzde ) 

lstanbulumuz Bugün Kurtulmuştu 

... 
~~ı;..~;.;.:_,........,_.................... , ... .._..........__. __ ........... 

Bu mtlthit va tüyler ürpertici İşgal Orduları 12 yıl önce bugilıı İıtanbuldan giderlerken 

' • 

DGn Fenerbahçeyl 2-0 yenen Bohemyan takımı bayraAtmı:ıı Hllmlarkea. 
Bu maçın ve dün geceki gDreılerln bOtOn tafailitı ıpor Hyfamı•dadır. 

Yırtık Kiğıt Paralar 
Nasıl Değiştirilecek? 

Merkez Bankası, Bir Hayli Eski Kağıt 
Paraya Karşılık Yenilerini Verdi 
Yırtık ve eıki paralarm lıtan· iptal damgası 

bul merkez bankasınca değiştiril- vurulmakta ve 
diği malümdur. Ancak, bu gibi yerlerine ye• 
paraların değiştirilmesinde veya nllerl veril· 
tedavülden kaldınlmasında gözö- mektedir ki 
nliiWe tü'fUlan"'bazı eaa•h noktalar &unlar tama· 
vardır. 

Ortadan ikiye bölUnmllş bulu- mile fersude 
nan kağıt paralar, numaraları leşen ve eaa-
uyiun olduğu takdirde tebdil ıen piyasada 
edilmektedir. ikiden daha fazlaya güçlükle geç· 
bölünmUı olanlar ise, her parça- mekte olan!ar-
nın üzerinde başlı baıına ya Uç dır. Bu hu· 
numara, yahut iki numara bir ı1Usta mevcut 
lmz.a bulunu11a değlıtirllebilmek· nizamname hil· 
tedir. Ancak, her şeyden evvel 
değiıtirllmeai iatenilen paraların, 

tedavüle 1alih olup olmadıkları 

kttmleri tama· 
mile gözönttn· 

-A f N QJ k ? 1
1 Kurtuluş Günü Yaso ya e aca • .. ......... . 

6 Birinci T•ıri• 921 sabahı gii-

' ayırdedf1mektedir. Bu ayırdelme 
iti için de, Maliye VekAletinln bu 
husuıta haxırlamıı olduğu tamim 
gözönünde tutuluyor. 

n•ş doğarken p~•l l•lanbul d• öz 
garda t•krar luıvuşugordu. Damla• 
pınarda Bügük Gari11in kamanda.ı, 
aziz '"' k11/vama11 M•hm.tçiği1& 
111ü 11gü•il• Jı.aza11ılan istilcltil zaf•rl, 
dünya incisi 1.tanhula da aJtagurda 
kaouıturmu,tu. 

de tutulduğu Merkez Bankası 

için feraudeletmit bir kıaım kAğıt 
paralarıo da Ankarada mllteşek
ldl bulunan ehli hibre komisyo
nuna gönderilmesi ve yapılan tah• 
kikat neticeaine göre, nokaamna Mabedin Tarihi Kıymetinin 

Canlandırılmasına Karar 
Daha İyi 
Verildi 

Ayaaofya camilnin müze l.allne 
~onacağıuı yazmııtık. Yapılacak 
tamiratın keşfine memur edilen 
heyet meaaiaini iler1etmlıtir. Varı· 
lan netice şudur: 
_ Mabedin yalnız cephe kısmanın 
ııva]arı tamir edilecek, önü güzel 
bir bahçe haline çevrilecek, Türk 
mimarisinin şaheseri olan ttırbe1er 
meydana çıkarılacaktır. Mabedin 
içer:siude her bangl bir tamir 
ılmdilik mevzubahs değildir. Hey• 
et beynelmilel mlltehasaıslarm 
aöıleri alınmadan cami içerisinde 
tamir yapılamıyacağını kararlaıtır
nıııtır. 

Ayasofyanın içindeki btıtnn 
etya olduğu glbi bırakılac~ktır. 
Ziyaretçiler üzerinde mabet 
tesirini kaybetmemek için de 
mabetliiine kat'iyen dokunulma
yacak ve içeride hiç bir eser 
teıhir edilmeyecektir. 

İçeride Türklerin mimari işl~ri, 
~Ymetli yazıJar ve renkli kafesler, 

atta top kandil biJe olduğu gibi 
bırakdacaktır. Yalnız mabedin 

Ayasofya camiine bir bakış 

nartekslerine Bizans devrine ait 

lahitler, sütun baılıkları, heykel

ler ve diğer eoya konacaktır. 

Mabedin önüne açılacak olan 

bahçede de yine Bizans devrine 

alt bUyUk sütunlar ve heykeller 
m.Uz~den getirilerek teşhir edi:. 
lecektİr~ 

lıgal yıll•rının facialarla geçe11 
günlerinden bugün e6edigıuı uzak
tagız. it.tart bul "" Tiirk yurdu, 
artık '6tllti muhteri al erin ln çılgıra 
•m~ll•rine •ahne olmıgacaktır. 
Çü11kü Gazi orda$unu•, Türk gıl
mazlığını11 kurtardığı bu gıırt fi• 

b• millet saraılmaz ""' gÖç11tez bir 
/dikltil• kavuşmuştur. Cimlıurlg•t 
Tiirklg•sl sulh goluntla kendisi fi• 

dünga m•d•1tlg•tl için yenilikler 
gar•tıgor ve daha da yaratacaktı,.. 

* Şehrimizin kurtuluş bayramı bugün 
büyiik merasimle kutlulanmaktadır. 
Şu dakikada kahraman ordumuz bir 
geçit ıesmi yapmaktadır. 

L.----------------~ ... . ... .......... 1 ' ....... ' ••••• 1 •••• 

Artık Evlenecekler 
Londra 5 (A. A } - Bukfn

gam 'larayında kral birçok sene· 
lerdenberl bu kadar temsili bir 
tarzdı yapılmaııına tesadüf edile· 

l'mlyen bf r hususi konsey içtima· 
ında Prens Jorj ile Prenses mari
._na'nın evlenmelerine kat'ı mUsaa• 
deıini vermiıtir. 

Tetkik neticesinde teda vUJe 
elveritli olmadığı anlaşılan paralara ( Devamı 11 ine i 7ilsde ) 

Kafesler kalktıktan sonra göreceklerimiz! 5 



2 Sa' {a 

(Ha·/ kıra Sesi) 1 

Güreşte 
Kazandığımız 
Zafer •• 

Balkan güre, şampiyonluğu mil· · 
tabakalarının ilk günilnc.le giireı· 
çilerimiı yedi müeabaka yaptılar 
yedisinde de kazandılar. Güreşçi· 
lerimiz, atletlerimizin ve futbolcu
larımızın akııine olarak, ecnebi
lerle giri~tikleri bütün müsabaka
larda galip gelerek yüzümüzü 
daima ak etmişlerdir. Belliki iyi 
çalışıyorlar. Acaba diğer ıporcu· 

larımıı niçin muvaffak olamıyor· 
)ar~ lşte bu suali sorduğumuz 
kimseler hizd şu cenpları verdiler. 

İhBe.n Bey (Tophane, Boğazkesen) -
ben aporcu detiJim, fakat spor 
müaabakalaranı yak·ndan takip 
ederim, alik:ıdar o!urum. Tenisten 
bı tka be men her maça ilderim. 
Evvelki ırece glireıçilerimbln 

ıröderdifi muvaff .. kiyet beni çok 
aevindird:, Ben onları ıeçen .ene:!en 
•tan·rım. Eminim ki bu sene kendi'.e
tin :fe terakki hiıaettim. Demek çab
ıan kazanır. Atletlerin kaybetmele· 
rine sebep, çalıımamalarıdır ka
ıanmak iatiyor111k çalıtmalıyız. 

* Cemil Hulki Bey) İlkmektep muallim)-
Bi:ıde bütün ıpor aiatemleri nasın
da fıergiln biru daha ilerleyeni .a• 

dece ırüre9tir: Güreıçilerimiz seneden 
aeneye kuvvet kazanıyor. Fakat diğer 
ıpor şuleleri, bilhassa atletizm gün
den güne ıreriliyor. Bugiln, eaefle 
ıöyliyorum, muntazam bir atletizm 
takımı ç ıkaramayız. Bunun sebeple
rin· ıoruyorsunuz. Bana kal na, başta 
ehil ve erbap kimaeler yok, at'etler 
çalııtırılmıyorlar. Baıta bu'uııan·ar da 
ıeyahat ıevduıoa dOşmüıler. Mem
Jeket gezmek, iyl hoı amma, •onunda 
matlübiyetle dönmemek ıartile. 

* Ali Ahmet bey (Türbe caddesi) 
Aferin güreşcilerlmize.. Varolıunlar, 
yaı aınlar Her girdikleri müsabakada 
g alip gelmek ısuretlle mil'.ete z::fer 

SON POSTA 

Meyva Ve Sebze Ucuzluğu 
•• 

Tren Ucretlerinde Yapılan T enzi-
littan Çok istifade Ediliyor 

Devlet D~miryolları idaresinin meyva ve sebze 
nakliyah için kabul ettiği aon ten.zilitJı tarife biı: 
aydanberi tatbik sahasında bulunmaktadır. Anado
ludan gelen meyva ve sebze nakliyatının mevsim 

dolayısile azalmış olmasına rağmen yapılan tenzllAt 
çok iyi neticeler vermektedir. 

ceviz ve llzUm ıelmektedlr. Allkadarların verdikleri 
malumata göre, b.ı tenzilattan asıl gelecek mevsim 
için mtistahsile epey menfaatler temin edilebilecektir. 

Bununİa beraber bazı mıotakalarda deniz yolu 
daha kArlı olduğu için tercih edilmektedir. Mesela, 
tenzilatlı tarife ile Amaayadan bir ton elmanın 
nakli ~çin ( 33,6 ) lira tren navlunu verilmektedir. Yeni tenzilatla, meyva ve ıebze nakHyab için 

ton baoına bir kilometre için 2 kuruı alınmaktadır. 
Mevıim sonuna ermit olmakla beraber bu ten:z:i-

Halbuki, Amasyadan •evkiyat deniz yolile yapıldığı 
nakliye masrafı ( 22 • 23 ) lirayı geçmemektedir. 

llttan iıtifade ederek muhtelif Anadolu vilAyetle· 
rinden hergün 200 kap kadar elma, armut, kuru 

Fakat tenzilat umumiyetle sebze ve meyva nakli· 
yatım müstahsilin lehine olarak birhayli ucuzlatmıştır. 

Bir Hırsızhk 
Arabacın1n Cebindeki 50 

Lira Ntreye Uçmuş? 
Sirkecide oturan Mustafa adında 

da bir arabacı, evvelki gün kara· 
glimrükte oturan akrabalarından 
Kadriye Hanamın evine misafir 
olarak gitmiştir. Bu sırada Kadriye 
Hanımın komşufü Emine Hanım 
da eve misafir gelmiş ve biraz 
oturduktan sonra çıkıp gitmiştir. 
Bir müddet sonrll evine dönmek 
için ayağa kalkan Mustafa Efendi 
duvarda aınlı olan ceketinin cebin· 
deki 50 J;raaıo yerinde yel:er es
mekte olduğunu görünce soluğu 
karakolda almış ve Emine Han:m· 
dan şikayet etmiştir. Zabıta Emi
ne Hanımı bularak sorguya çek
miştir. 

lf Naciye adh bir kadın da 

Ticaret ı Fidancılık 
Mektebi Memleket Dahilinde Umu-

. .. . . mi Bir Tetkik Y apıhyor 
Eır Mutehassıı Getirılme- VilAyetln BDyDkderedeki meyva 

sine Karar Verildi fidanları ~nıtitüsU daha ziyade 
Ynkaek ticaret ve lktısat mek· yerli meyvalarıo çoğaltılmasına ve 

tebinde yapılan son değişiklikler Uretilmes:ne karar vermiştir. Bu· 
va ıslahat dolayısile, bir ecnebi nuo için enstitü mlidürüyeti Ana• 
mütehassıs getirtilmeıi takarrür doluyu Uç mıntaJ,aya ayırmıı ve 
etmiştir. Bu mütehassıs, mekte· buralardaki meyvaların tetkikine 
bin iste .ı ilen iyi neticeyi verebil-
mesi için bir sene kadar burada lüzum görmüştür. 
kalacak, tedr~sat ve ders program· Müdür İbrahim Bey birinci 
larile yakından alakadar olacaktır. mıntakada bir ay kadar sürecek 

Öğrendiğimize göre; İç ticaret bir tetkik ıeyab.tine çıkmışbr. 
umum müdürü İsmail Hakkı Be· Samsun, Sivas, Amasya, Tokat, 
yin !sviçreye gidişi bu mütehas- Niğde, Kayseri, Ankara meyva 
arsın celbi meselesf e alakadardır. ağaçlarım tetkik edecek, ziraat 
Veri' en malumata göre; mütehas· memurları vas, tasile intihap ettiği 
sıa T eşrinevvel sonlarına doğru cinslerin aşılama fldanlarımn ve 
memleketimize ge:eceklir. kuandırmıt oluyorlar. Öteki •r.orcu

larımız, gllreşçi!erin bu yükıek var
lıklanndan ibret almıyorsa yazıklar 
olıun onlara. 

KUçllkpazar Halil Efendinin 
· dükkanına girerek öteberi çalar• 

ken yakalanmıştır. 

GümrUklarde yahut aşı dallarının ilkbaharda 
lstanbula günderilmesini temin 
edecektir.EnstiUide yakında yalnız 
köylü çocuklarmı okutacak bir de 
leyli mektep açılacaktır. 

Galata ve lstanbul gümrükleri 
anbarlanoda elektrik tes 'ıatı yap
tırılmasın karllr veriJmiştır. Bu 
hususta gelecek Cumartesi gUnU 
bir münakasa yapılacaktır. 

Azizim, insan yediği ekmeği hak 
etmelidir, Mil et öteki sporculara, 
meseli atletlere, gürefçilerden çok 
daha faz'a fedakar davrand ığı halde 
biç bir it göremiyorlar. Kabahat on
larda mı? Hayır, aa l kabah1't batta 
bulunanlardadır. Çünkü çalıımiyorlar, 
ufrafmAyorlar: 

Tohum 
Enstitüsünde 

Yeşilköydeki tohum ıslah ena
titüsü faaJ :yet:ni arttırmıştır. Ens· 
titü, bir çok tohumların- ıslahı 
hususunda milhim istifadeler te· 
mln etmiştir. ş ·mdi de müessese, 
bazı kısımların ilAvesile genişlet
tirilmektedir. Burada yedi bin lira 
sarfile bir ahır ve bir de Hman
Lk yaptırılacaktır. 

Kendini Kaybetmiş 
Galatada oturan Besim adın

da biri kendhl bilmiyecek dere· 
cede sarhoş bir halde sokakta 
ötekine berikine taarruz ederken 
yakalanmıştır. 

'Jf Bir mliddet evvel Fenerde 
Hat:ce H&nımın evinden öteberi 
çalan Artin ile Mustafa yakalana-
rak Adliyeye verilmişlerdir. 

Gözünü 
Patlatmış I 

KaragUmrllkte oturan HUseyin. 
adında biri cvvekl gün, her za· 
man yaptığı gibi boyalı spirto iç
tikten sonra ıağa sola çatmıya 

başlamış ve bu sırada sokakta 
önUne çıkan oğlunu dövmiye 
başlamıttır. Osırada sokaktan 
geçmekte olan Arnavut Cavit ia· 
minde birisi: 

11 
- Birader ayıptır. Bu ka .. 

dar çocuğa böyle dayak atmak 
günah değil mi? ,, Demiştir. 

Arnavut Cavidin müdahalesin· 
den fena halde cam sıkılan HO· 
seyin hiddetle bağırarak: 

" - Oğlumdur. istediğimi ya• 
par.m. Sen ne karışıyorsun. De· 

GayrimUbadiller 
Gayrimmübadiller takdirikıy· 

met komisyonu çalıımaaına devam 
ediyor. Bugün 1074 numaradan 
1213 numaraya kadar, yarın 1214 
numaradan 1420 ye, öbürglln de 
1421 den 1640 numaraya kadar 
olan alacaklılara para verecektir. 

Ekspresin Marifeti 
Sabıkalı ekspreı Mehmet, 

YUkoekkaldmmdan geçmekte olan 
Hüseyin HUsnU Efendinin cebin· 
den parasını çalarken ci.irmUmeı
hut hainde yakalanmışbr. 

·;-,;:·- ao~;~d~ -;kk;Iı-bi;-kuiü;-
ıavurmuştur. 

Kend.sine küfür edilmeıinden 
fena halde kızan Cavidln gözleri 
kararmış ve savurduğu bir yum• 
rukla Hüseynin gözünU patlat· 
mı ıtır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Pangaltıda oturan Lutfi efen· 
dinin 4 yaşındaki oğlu Salahattin 
evin içinde oynarken merdivenler
den düşerek muhtelif yerlerinden 
yaralanmıttır. 

'Jf Şoför Cemalin idaresindeki 
2063 sayıh otomobil köprüden 
geçmekte olan Ahmet adL birine 
çarparak muhtc::lif yerlerinden ağır 
surette yaralamııtır. 

lf. Fındıklıda dökümhane kal• 
falarmdan Faik efendi dün ha· 
mallarla bazı makineleri naklet
tirmekte iken kazaen bir eli bir 
makine altında kalarak ezilmişti. 

Bir Olum Tehdidi 
Nuri adında biri, Hürriyette• 

peıinde oturan Tası'yı ölümle 
tehdit ettiğinden yakalanmıttır. 

1
( Gliniin 

Belediye 
Hararetli 

Tarihi J 
Seçimi 
Gidiyor 

DOn tatil olduğu için t•hrin hir 
tarafında Belediye aza aeçim;ne ha• 
raretJe devam edllmittir. Tahmlıı 
edildifine aöre, dnn atılan reyler 
bundan evvel dört gün zarfında atılaa 
reylerden daha fazla olmuştur. 0011 
sandıkların bulunduQ-u yerler tunlardırs 

EminönO Befe:Hyesinin Nitand 
mahallerinde eaki karakol binasında. 

Fatih mıntaka.ıoda öğleye kadar 
Rasni, öğleden ıonra Otakçılar kara• 
kolunda. 

Üıküdar mıntakasında ıabahtaa 
akıaına kadar lakele camilnde. 

Kadıköy Belediyesinin sand ğı ka• 
rakol kartıaında, Beşiktat Belediy .. 
ılnin sandıtı Ortaköy bahçesinde, 
Beyotlu Belediyeaioin sandıj'ı Kurtu• 
luı karakolu aıraaında. 

Sarıyer Belediyeıinin ıandıtı Yeni• 
köyde, Adalar BelediyHinln ıandıgı 

da Burgazdan lıkele gazinoau rıda idi, 
Yarın bütün reami dairelerde memur• 
lal'A rey atmalarını · temin için izlr 
verilecektir. 

lzmlrd• Hayvan Sergisi 
İxmir, 4 - Yarıt ve ıallh eacO• 

meninin ehli hayvan ıergiai Burno•• 
siraat mektebinde açtlmııtır. Sergide 
144 tay n k11rak ile kırk iki öküı 

vo inek• teıhir edilmiıtir. Hakem 
heyeti bua-ün bunları tetkik ile meı• 
i'uldOr. İyi dereceyi kannacak hay• 
vanların sahiplerine verilecek ikra• 
miye mecmuu üç bin albyüz liradır. 

Sergi yarın akıam kapanacaktır. 

Halkevl Çahşmalar1 
Ankara, 4 - Ankara Halkevi Köy• 

cnlilk şubesi idare komitesinin latifaaı 
üzerine KaycillQk şubesi azaları Halk• 
nlnde toplanarak Ev reiıi Nafi Atuf 
beyin, istifanın sebepleri ve yeni idare 
heyeti aeçilmeal hakkındaki izahatım 
dinledikten aonra yeni idare heyetine 
Dr. Kerim Ömer, Dr. Celil Kemal, 
Rıza, AYni, Nihat Beyleri seçmiıtir. 

Neler MUsadere Edildi 
Ankaradan haber varildiğine glb 

27/9/934 tarihinden 4/10/ 934 tarihin~ 
kadar 37 kaçakçı vak'ası olmuşturc: 

Bu vak'alarda 69 kaçakçı Ye 113~ 

kilo gllmrilk ka~ağı, 1818 kilo inhiaaf 
kaçafı, 180 gilmüt mecidiye, 1300 
çakmak tatı ile 209 koyun, 36 ka• 
çakçı hayvanı tutulmuıtur. 

Prlna Fabrikası 
Ayvalık, 4 - On ıenedenberl 

metrOk ve harap kalan prlnç fabrika• 
ıını teoekklil eden bir ıirket almıt• 
ıon ıiıtem ve yeni aanayl uıullerile 
bunun ihyasına karar vererek mem• 
leketimiı iktı11adlyatının yeni bir dir• 
lifine veıile olmuftur. 

Fakir 
Talebeler 

lıkmekteplerdeki fakir talebeye 
her sene olduğu gibi, bu sene de öğl~ 
.yemeği verJlıneai için lmkinlar .araJ< 
tırılmaktadır. Henüz ne miktar talo• 
beye ne tekilde yemek nrilebileceli 
tesbit edilmit değildir. Para temio 
edildiği takdirde ıehrimtıdeki bOtOn 
ltkrnekteplerde bulunan fakir talebeye 
yemek yardımı yapılacaktır. 

'-.'on Posta 'nın Resimli Hikage$i: Pazar Ola ff a5an B. Diqor Ki : 1 

- Bu iki ayın hemen hergün 
ıiasan Bey bir kurtuluşun yıldö· 
dmDne tesadüf &diyor •• 

... Izmirii1, Buraanın, Mudan
yamn, bütün Anadolunun kurtuluı 
2tinlerindea ıonrL. 

... Bugün de lstanbulun kur· 
tuluş bayramını yatıyoruz. Dedim 
ya iki ayda hermen hergUn 
bir kurtuluıun bir yddönümüne 
teaadUf ediyor .• 

Hasan l:>. - Yanılıyorsun dos
tum, iki ayın hergllnü değil, ıe· 
nenin hergllnU bir kurtuluıun yıl• 
dönUmUdür •• 

•.. Çünkü büyUk zaferden 
sonra, hergün yapılan yenil.kleria 
hepai birer kurtuluı hamlesidir. 
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Ve itap 

Mekteplerde ay baımdanberl 
934 - 935 dera yılı başlamıı bu
lunuyor. Sokaklarda, caddelerde 
her aabab yüzlerce talebenin 
çantaları elinde mekteplerine 
doğru cıvıldaıa cıvıldaıa yUrll· 
düklerini gördHkço göğsümüz ka· 
barıyor, içimizde iıtikbale alt 
ııüzel ümitler beliriyor. Buıllnün 
okuyan yavruları, yarının kUltUrltı 
ve bilılll büyükleri olacaklar 
diye aeviniyoruz. O büyükler kİ 
bu yurda yenilikler, yeni ilerleme 
hamleleri kazandıracaklar. Bunun 
böyle olacağına hiç ıllphemiz 
yoktur. inanıyoruz ki buglinUn 
okuyan çocukları yarın bUyUyUp 
etraflarına feyiz aaçacaklar. 

Eski devirde llaelerin ıon 
sınıfları bomboı dururdu. Çünkü 
0 köhne idare zamanında mektep 
ve talebe himaye görmezdi. Bu· 
gün liıeler her sene yüzlerce ba· 
tölye yetittiriyor. Bu cömert netice 
eski devrin ihmaline karıılık cum
huriyet idareainin "Maarif tıinl 
k~vvetli bir iç slyaaet der;cesine 
ylikseltmeaile doğmaktadır. Eıkf· 
den kupkuru bir Maarif Neza• 
reli vardı. Bugün fıe irfan siya· 
ıe~ini baıarmıya çalııan bir Ma· 
arıf Vardır. Fakat Cllmhuriyet 
Maarif idaresinin gözönUnde 
ehemmiyetle tutmaıı, Uzerinde 
durması lıizımgelon mühim bir 
meıelo vardır: 

Kitap. 
Maarif VekAletinlo «kitap» 

meselesile uğratmadığını söliye· 
cek deiillz. HattA bu yolda dev• 
leAt bütçesinden bir hayli feda
karlıklar da yapıldığını biliyoruz. 
Ancak blıt bugün kitap fiyatının 
pahalı olduğunu görUyorz ve öyle 
talebe velileri biliyoruz ki çocuğa 
ki~ap tedarikinden aciz bulunuyor. 
Kıtapt inkar edilemez ki, talebe
nin iyi okuyabilmesi ve iyi ötre
nebllmeal için bir vaa1tadır. O va· 
ııta talebenin önUnde ne kadar 
çok ve bol olursa okuma ve öğren• 
me nlsbeti de o derece artacaktır. 
Bu da kitap fiatlarıoın ucuzluğile 
mUmkUndUr. Vekalet ne yapıp 
yapmalı kitap ücretlerini ucuzlat• 
mah: ~ğer bu it için bütçe fe· 
dakarlıgı yapmak IAzımgeliyorsa 
0 ?dan da çekinmemelidir. Hele 
kıtabın lhtikAr vasıtası olmasına 
hiç meydan verilmemelidir. 

B_u yolda alınacak tedbirlerin 
~e gıbi feyler olacağını alika
~rlar bizden daha iyi bilirler, 

dıyor ve bekliyoruz. 

Veliaht Hz. 
Bursada 

Buru, 6 (Huıuıt) Bllyilk 
misafirim.iz İıveç Veliahtı Güıta~ 
~dolf Hz. refikaları ve kerimeleri 
ıl~ baraber dün Karaköy tari• 
k~le gelerek şehrimizi oereflen• 
dırdller, tarihi yerleri gezdiler. 
Şehri çok beğendiler, Gazi köı· 
künde miaafir edildiler. 

Prenı Hz. bugUn Uludağı geze
cekler, öileden sonra Mudanyaya 
ve oradan da Ertuğrul yatile (1• 

tanbula döneceklerdir. 

Vergi Borçları 
Af/edildi 

BUyUk Millet Meclisi 14 Tem· 
~uz ~arihinde (2566) numaralı 
vergı bakayaıının taafiyeıine 

ve affına dair., yeni bir kanun 
kabul etti. Bu kanun 14 Temmuz 
danberl tatbik mevkiioe konmu, 
bulunuyor. Yeni kanuna göre 
h!rç~k eski vergi borçları affe~ 
dalmış, bir kıımı da kanunda yazıla 
zam.anda müracaat edilmiş olmak 
tartıle Y~rı ~arıya ve daha aşa· 
iıya indırllrnıştir. 

Kanunun birinci maddesine 
göre Cümhuriyetin ilan edildiği 
1339 mali senesi ıonuna kadıtr 
seneler için devlete, hususi ida· 
relere, belediyeler~ ait tahakkuk 

' Devamı 9 uncu yüzde ) 

M~ıhur bir fıkradır; Birkaç milyar altın eahibi olan bir 
Amerıkalı,. met~lik haroıımaz, zeytin ekmekle yaıarmıı,. Bu 
hasla zengın günlln birinde kocaman kasasının içinde para• 
larını sayarken hafif bir zelzele olmuş, bu zelzele teairile 
ka111nın kapısı örtulmüı, ve milya:-der cenapları, haroamıya 

kıyamadığı altınlarının araıında açlıktan ölüp gitmiv. 
Hayatta emellerine knuştukları halde gözleri doymıyan 

ve gözlerini başkalarının mallarından ayıramıyanlann aon• 
ları da böyledir. Bunlar, içlerinde kaynaşan ihtira111 yatııtı
ramıyanlardır ki sonunda felaket uçurumu onların akıbetidir. 

SON TELGRAF HABE7lLERİ 

Marmarada Bir Facia Oldu, 
41 Kişi Boğuldu ) 

/ 

( Baıtarafı 1 inci yllzde ) 

bUyUk bir kayığa bindiler. "Afi .. 
tap., motörll de kayJğı yedeğine 
aldı ve Istanbula hareket etti. Bu 
motör Yalova iskelesinden gece 
saat on bire doğru kalkarak 
lstanbul yolunu tuttu. 

Heybell Açıklarında 
"Afitap,, motörU önde, içinde, 

53 yolcu bulunan kayık yedeğin· 
de... sakin ve yıldızlı, fakat 
ın~htapsız ve karanlık bir hava 
içinde latanbula doğru ağır ağır 
yol alıyor. Etraf yakın 1&hil 
olduğu için kimsenin aklından 
bir facia ihtimali geçmiyor. 

Saatler böyle korkusuz ve en· 
dlşesiz ilerliyor. Vakit iki buçuğa 
yakmlamıştır. Motör ve yedeğin· 
deki kayık adalar açığında ve 
Heybelinin blraı ilerisine kadar 
varmıştır. 

Bir Vapur GörUndU 
Iıte bu sırada, yani saat iki 

buçuğu geçtikten ve "Afitap,, 
motörü Heybeli açıklarına gel· 
dikten sonra lıtan bul tarafından 
gelen ve lzmite doğru giden 
bir vapurun fenerleri beliriyor. 
fakat aradaki mesafe epeycedir 
ve bir kaza vukuu ihtimalini 
hatıra getirir bir vaziyet te yoktur. 
Fakat aradan on, on bet dakika 
henüz geçmiıtir ki, belki de sula· 
rm akıntısının tesirile olacak, 
motör ile vapur biribirlerine çok 
yaklaııyorlar. Buna rağmen saha 
bir manevra yapmıya mllıait 
olduğu için facia vukuu akıllar· 
dan bile geçmiyor. 

Saat 2,45 
Saat gece yarııından sonra 

tam ikiyi 45 geçiyor. Heybeli 
açığmdau lzmite doğru giden va· 
purla "Afitap., motörU birbirine o 
kadar yaklaşmıştır ki aksi iıtika· 
mette yol ald ıkları için gerek va· 
pur gerekse motör kaptanının ıi· 
binlerinde bir müsademe ihti· 
mali şim41ek gibi çakıyor. Motör 

\ 

ile bu korkunç ihtimalln önll- ı 
ne geçmek istiyor. Fakat motör 
ile vapurun birbirlerine yaklaş• 
masa burun buruna gelmedlerl o 
kadar ani olmuttur ki bu vazi· 
yette bir müsademenin önüne 
geçmek için hayli soğuk kanla 
ve maharetli olmak lizımdır. 

Fakat kaptanlar bu ıoğuk· 
kanlılığı göıterememi9 olacaklar 
ki motör ile vapur arasında 
şiddetli bir müsademe vukubul· 
muıtur. 

ikinci Çarpıtma 
Şu dakikada nezaret altında 

bulunan motör kaptanının ifade· 
ılne göre, hadisenin bu ilk çar· 
pışmadan sonraki safhaları ıöy· 
ledir: 

Motör kaptanı bu çarpışma 
esnasında yedekte ve içinde 53 
yolcu bulunan kayıj'ı kurtarmak 
için hemen kıç tarafa koşuyor ve 
kayığı motöre bağlıyan ipi kesiyor. 

Kayık motörden ayrıldıktan 
sonra Uk hızının tesirile biraz 
daha ilerliyor. Bu sırada vapur da 
kendi hızının tesirlle aksi istika· 
mete ilerlediği için olduğu gibi 
kayığın üzerine bindiriyor ve işte 
bu ikinci çarpışma çok ılddetli 
ve netice itibarile çok korkunç 
oluyor. 

Kayık Parçalandı 

Vapurun motörden ıonra 
ikinci defa olarak kayığa çarp· 
ması netiseıinde kayık param· 
parça oluyor ve içindeki 53 
yolcu hep birden gecenin koyu 
karanlığı arasında denize dökU· 
lilyorlar. 

Böyle korkunç bir akıbeti 
kimıe aklına bile getirmedi için 
ortada bir ıaşkınlık ve bir panik 
bütün dehıetile kendini gösteriyor. 

Artık ana baba günü olmuı· 
tur. Karanlıklar arasında feryat• 
lar ve imdat haykırmalarl kulak· 
larda ölüm akis!erlle çınlayor. 

41 Zavalh Boğuldu 
- C11n kurtaran yok mu? .• 

,:::::===~===~~========= 
[STER iNAN . 

kaptanı belki ani bir manevra 

/STER 

- Boğuluyorum.. imdat! 
- imdat.. imdat!. 
lıte.. ikinci çarpıtmadan 

sonra koyu karanlık denizin Us· 
tünde can havlile çırpınan 53 
zavallının hançerelerinden akse· 
den imdat seıleri, facianın tüyler 
Urperten ve sinirler geren deh· 
ıetini bliabiitUn arttırıyor. Fakat 
müsademe ortalığa o derece 
geni, bir şaşkınlık vermiıtir 
ki hayat llmidile çırpınan bu 
53 zavallıyı kurtarmak fçin 
girişilen hareket maalesef yU· 
rekler acısı neticeyi önleye· 
miyor ve yarım aaat gibi 
kısa bir zaman içinde ancak 
l 2 kiti kurtarılabiliyor. Bu 
12 kişiyi de kayığı parçalayan 
vapur kurtarıyor ve alıp lzmite 
götürüyor. 

Geriye kalan 41 zavallı imdat 
feryatları ve hırıltılar arasında 
boğulup Marmaramn derinlikle· 
rine ebediyen kaynıyorlar. 

Kurtarılanlar 
Son dakikada aldığımız mallı· 

mata göre, çarpan vapur tarafın
dan kurtarılan kazazedelerden 
bir kısımının isimleri şunlardır: 

Mevlfıt oğlu ishak, Haaan, 
değirmenci Mehmet, Harun, Safer, 
Hasan ve Salih Efendiler. 

Geriye kalan ve maalesef 
kurtarılamayan 41 kişin isimlerini 
öğrenmek, bUtUn gayretimize 
rağmen mümkün olamadı. Çünkll 
faciadan en evvel haberdar ol· 
maıu lazımgelen en salahiyetli 
makam bu korkunç hadiseyi biz· 
den ıonra haber almışb. 

İstanbuldan dün gece yarııı 
lzmite kalkan, cesametine naza· 
ran bir tilep olduğu söylenen 
ve Heybeli açıklarmda şu 
korkunç faciaya ıebep olan vapu• 
run ismini öğrenmek te mümkün 
olamamıştır. Çünkü vapur mtlsa· 
demeden sonra deniz UstUnden 
toplıyabildiğl 12 kazazede ile 
kimseye hUviyetini bildirmeye lü· 
zum görmeden lzmit istikametine 

iNANMAI 
Bulgarlıhnd:t, Bulanık ıuda balık avlamak iıtiyen 

bir takım macera meraklılan "Trakya Cemiyeti" iaimll 
bir komite kurınuılar. Trakya bizimdir! Diye bağırıp 
çağ •rm1ya baılamıtlardı. Bir palavra kadar bile ehem· 
miyeti olm•yan bu yaygaraların para etmediğini ken• 
dileri de anlam•t o1acaklar ki geçenlerde cemiyeJlerini 
dağıttılar, bundan ıonra uılu duracaklarını söyliyerek 
eahneden çekildiler. Fakat komite daQ'ıldıj'ı halde 

fikirlerini netreden gazete kapanmadı. Henüz çıkıp 
durmakta ve eakiıi gibi bağırıp çatırmaktadır. Bu 
kAğ.t parça11 ıon nuahasında tunları yazıyor: 
uTrakya milliyetçileri mevcut oldukça Ye Trakya bu
günkll gibi esir kaldıkça, Trakya cemiyetleri de mev• 
cut olacak ve yaııyacaktır. Biı, biıim olan ve yarın 
lla bizim olacak olan gilzel bir ülkenin çocuklarıyıa. ,, 

JSTER iNAN 

Ne diyelim; aç tavuk rüyaa ında, kendini arpa 
ambarında görürmOtl 

iSTER iNANMA 

L-----------------·----·--------------------------~ ---------- ·~----.J, l 

Müjde: Komisyon 

işe Başlamak Üzere 
A. E. 

Ölçüler kanununun tatbik 
mevkiine konulduğu günden 
bı.JgUne kadar bir aeneye yakın 
bir zaman geçti, buna rağmen 
dün gazetelerde aynen ıu fıkrayı 
okudum: 

" Okkanın kiloya tahvilinden 
ıonra başlıyan ihtikAr hakkında 
tetkikat yapmak llzere bir komis• 
yon teıklllne karar verilmişti. Bu 
komisyona belediyeden lktııat 
mUdllrlUğU kııım amiri Hikmet 
Bey tayin edllmiıUr. Komisyon 
yakında içtimalarına baılıyacak• 
tır .,, 

Sekiz ay evvel hidls olan bir 
vaziyetin tetkikine memur edilen 
komisyonun a:ı:ası aeklz ay sonrs 
tayin edilirae, işleri ne vakıt 
hatlar ve ne vakit biter keıtire· 
miyorum, fakat farzedellm ki baı· 
ladı ve hakikaten fhtikArın yapıl• 
dığını tasdik eden bir raporun : 
yazılması lle bitti, haydi hllsnn- r 

~iyette biraz daha ileri giderek . 
ıliYe edelim: j 

lhtikirın da önü alındı, diye• 
lim. Jhtikirın baıladığı günden 
bittiği güne kadar muhtekirlerin 
cebine giren fazla para milyon• 
ları bulur, bundan kim mes'uldür, 
ve meı'uliyeti nasıl tahakkuk 
edecektir? Bilinmeıl lizımgelen 
mesele budur. 

Dün akşam köprll Uzerinden 
10 kurutluk ıam fıstığı almak is· 
tedlm, satıcı yliz gram verdi, ki· 
loıu yüzdendi, halbuki ieçen se• 
ne ayni paraya okkaıını veriyor• 
du, hatırlattım. 

- Ne çıkar, dedi, ha okka, 
ha kilo, ikisi de birdir. 

Az ilerde küçük kulübeden bir 
paket çıkolata aldım, daha geçen 
güa bu pakete 12,S kuruş veri· 
yordum, bu defa satıcı 15 kurut 
istedi. 

- Sebep? 
- Hükumet kilo başına 30 

kuruş müdafaa vergisi koydu, 
kumpanya (1) da fiatı (15) kuruşa 
çıkardı. 

- Bir kiloda kaç paket vardır? 
- 24! . 
- O halde kumpanyanin pa• 

ket başına 45 para zammetmesl 
lazım değil mi? 

- Evet amma. işte (55) para 
da kendisi kazanmak istiyor! 

- lhtikAr var mı yok mu? 
Bu sualin en iyi cevabını mu· 

tat üzere ahı veriş ettiğim bakkal 
verdi: 

- Bu faıulyenin okkasını ge• 
çen sene 26 kuruşa alıyordunuz, 
bu sene kiloıuna 28 kuruı veri· 
yorsunuz, bu pirincin okkası 30 du, 
bu sene kilosu 32 dir. Neden 
yUıelmiştlr. Benim geçen ıene 
temin ettiğim kir niıpetl neyae 
bu aeneninki de odur. İşio başını 
mlltevassıtın dükkanında değil, 
bllyUk tüccarın yazıhaneıindo 
arayınız. Komisyon teşkil edlldl. 
Arattıracak diyoraunuz, buna ne 
lüı.um var anlamıyorum. Tek bir 
adamın, tek bir bakkala gidip 
faturalarını gözden geçirmeıl ve 
elde edeceği izin üzerinde yilrll· 
mesi kifidir • ., 

····························································• yol almıştır. 
Poliıten, Denlzyolları idare· 

sinden, Akay Mildüriyetinden, 
Liman Re:s:iğinden ve sair ma· 
kamlardan aorup soruşturduk. 
Kayığı parçalayan vapurun ismini 
onlar da henüz öğrenememişlerdi. 
Bununla beraber alakadar makam 
ehemmiyetle tahkikat yapmakta• 
dır.IÖlen öldllkten ve kalan kal• 
dıktan ıonra « Afitap » motörll 
Heybeli iskelesine yanaşmış, kap• 
tan Faik Efendi motör içindeki 
sepze süt ve tereyağı hamulesini 
Heybeli iskelesine çıkarmış, ora• 
dan bu ıabah ilk poıtayı yapan 
.. Moda,. vapuruna binerek ha• 
mulesile beraber Istanbula inmiştir. 

Faik efendi vapurdan lstan• 
bula çıkarken bulunmuf ve facia 
hakkında ifadesi alınmak UHre 
karakola götUrUhnU9tür. 



4 Sayfa 

~M-t.Ut Man•arasrt: 
Malatya da 
Kış 
Hazıriığı 

Malatya (Husuıi) - Malatyada 
EylulUn l 5 in den ıonra Kinunu· 
evvele kadar geçen günlere gtlz 
mevsimi derler. 

Bu mevs"mde her ev kışlık, 
yakacak, yiyecek, giyecek mas· 
raflarını görmiye ve tamamlamıya 
başlar. Yerli halk hemen bütün 
kış ihtiyaçlarım tuzlarına ve ıa· 
bunlarına kadar toptan alırlar. 

Kış için bir Mal atyalr yerlinin 
evinde odunluk, bulgurluk, yar
mnhk, dömelık, nişastalık buğ· 
daylar hazırlanır, değirmenlerde 

l 
öğUtülUr, ağaçtan birkaç göılU 
f>Cyük ambarlara yerleıtirilir. 
Beyaz nohtt, kara nohut, merci· 
mek, maç, fuulyeiçi, bakla, ha~· 
lamak ve kavurmak için mııır, 

phriye gibi ıeyler de çartıdan 
toktad alımr tem"zleair 1'0 haur
lanır. 

Burada kıtın kuru ıebze ye-
t mek te mutattır. MeselA patlıcanın 

içini oyar, kabuğunu soyar "Gll· 
lah,, adile kurutup kışın bunu 
haılar pathcan dolma11 yaparlar, 
diğer, domateı, hıyar, yeşil bi· 
berden de ayni tekilde gülah ya• 
parlar. Yeı·ı fasulyeyi doğrar 
temizler korunur kışın auda taze-
ler piıirirler. Tarhana, soğan, 
patates, peynir, yağ, tuz gibi ihtl· 
yaçlarda bu mevsimde toptan 
alınır ve tamamlanır. Evde mu• 
hakkak birkaç çeıit te turşu ekıik 
değildir. Diğer yiyeceklere gelince 
domates ezmesi, erik ezmeai, 
kayısı reçeli, üzüm, erik, elma, 
kabak, viıne kızılcık aihi meyva• 
lardan her evde beı altı çeıit 
çok nefia yapılmış ve hemen hep
ıi de dut petmeıile balledilmiı 
aefia kokulu reçeller de bulunur. 

Kıt meyvalarıoa gelince: Her ev 
ntlfus ve varlığına göre kıt için 
yaf ve kuru meyvasını zamanında 
ucuz olarak sandığında, dolabında 
evinde bolca bulundurmaya çalışır. 
Meseli duttan peıtil, kesme, 
dut dövmesi, dut kuruıu, ıiyah 
kuru OzOm, cevizli ıucuk, köptikltl 
peltil, kayısı, tatlı çekirdek, ba· 
dem içi, ceviıiçi, elma, armut, 
ayva, nar gibi kuru yq her çeşit 
meyva bulundururlar. Diğer taraf• 
tan yazdan odun kömürünü, gi
yecek iç dıı elbiselerini ve evin 
bDtnn nokaanlannı tamamlarlar. 

Bu mevsimde evlerde kadmlar 
earşıdan her gün hamallann poıta 
posta yetiştirmekte oldukları kıt 
aıJarını temizlemek, ha11rlamak, 
tenekesine, kutusuna, torbasına, 
küpüne, aandığana yerli yerine 
yerleştirmekle uğraıı p çırpınırlar. 

Tekirdağmda Esnaf Birliği 
Tekirdağ, ( Huıuıi) -:-- Şehrf. 

miı esnafları aralarında bir top
lantı yapmışlar ve bu taplanhda 
.. Esnaf birliği cemiyeti " teşki
line karar vermişlerdir. Karar 
derhal ttıtbik edilmiş, ve faaliyete 
başlanılmıştır. 

Burdur Valis;nin Tetkikleri 
Burdur (Huıuıi) - Vali Saip 

B. köylerde tetkikat yapmakta
dır. Köylfinün bilhassa mektep ve 
ıu ihtiyaçları tetkik edilmektedir. 
Bozuk olan yolların tamirine der
hal bqlanacaktar. Şehre de civar 
yaylalardan au getirilecektir. 

Somada Bir Kaza 
Soma, ( Huıuıi ) - Durgut 

Alp köylinde Ahmet Beyin fab
rikasında un öğütmeye gelen 
Bergamadan Kadıköy ahalisinden 
Şaban ağa geceyleyin değirmen 
çarkının arasına dfişen çakmağını 
almak isterken çarkın ditleri ara· 
ımda kalmış, kaburgalan lorılmıı, 
Maniaa hastanesine kaldırılmııtıl'. 

SON POSTA 

L 
Diyarıbekir Ve Havalisinde Bu Sene 

Zahire Satışları Çok Ucuz 
DiyarıDekir , larandan biraz 

(Husuıi) - Buğ· fazlaca fiata 1&tıl· 
day ve arpa bu 
ıene yine nisbet· 
ıiz bir derecede 
ucuz ıatılmak· 

tadır. Fiatlar ıu 
ıekilde teabit 

maktadır. Zahire 
pazarı mahıer 
kadar kalabalık .. 
tır. Sabahtan ak· 

~ ıama kadar sabt 
muamelesi d .. 

olunabllfr ı Buğ· vam etmektedir. 
dayın yirmi ki· Ticaret ve Zahire 

Josu yirmi ile i borıaaı buraya 
kırk, arpanın on tarb için koydur· 
sekiz kiloıu on ~ doğu basknltın 
iki ile on Uç, • başına bir de me• 
mercimeğin kırk 1 mur bırakarak 
dört, nohudun buğdaylan tart• 
yirmi ile yirmi tığı zaman karar 
ıeki:ı, çekilmlt Dlgerıb•ldr zaltir• pH•rıntl•• tır görii11iı mucibiace binde 
bulgurun kırk Ue eUi, çekilmemfı ile de bu ıatıı buton maaarifat iki kuruı reıim almakta ye 1&tı1ın 
bulgurun elll ile altmıı kuruı çıktıktan sonra bankaca köylünUn da intizamına dikket ederek köy-
arasmda aablmaktadır. Halbuld borcuna mahıup edilmektedir ki IUnlln zarar etmeaine meydan 
köylüntin buğdayının yirmi kilosu bura ıatııından daha aıağı dOı· vermemektedir. 
altmıı gOmUş kuruıtan aşağı aa• mektedlr. Zahire pazarımız her Zahire pazarmdald gedikli 
tıldığı takdirde kaylU hiçbir vakit yere niıbeten daha fazla faali· hamallar hemen hemen imtiyaz· 
emeğine mukabil para almıı yette olup gUnde yllz elll hin ki· lıdır. Her hangi bir zahire alan 
sayılmaz. loya yakın buğday ahnıp sabi· müşteri mutlaka bu hamallarla 

Diyarıbekir ve havalisl Ziraat maktadır. Günde 56,800 kilo iki buğdayını naklettirmek mecburi· 
bankasının köylUden borcuna mu- fabrikası 12.000 kilo tren yolu yetindedir. Hariçten hiçbir hamal 
kabil buğday alımı mmtakasından kısım müteahhitler l 2,000 kilo buraya gelip te nakliyat yapa· 
hariç bırakılmıı olduğundan köylU fmncılar 24,ooo halk, 45,200 kl· maı:. Buğdayını mUnaıip bir Hat 
b ·h d b bulup ta aatamıyarak akşama 

u c ı etten e ir ıey elde ede· lo da Van, Muı ve Bitlis ahallıi kalan k5yltl ya Zahire paıarında 
memektedir. Her ne kadar Ziraat t f d b ti k l ara ın an uraya ge nere a ın· yatmak ve yahut oradaki dUkkin· 
bankaaı köylOye bir iyilik olmak maktadır. Piyrsaya gelen Mardin, cılara ucuz bir flatla aatmak mec· 
llzere buğdaylarını buradan Mer· Derik, Viranıehir, Siverek ve buriyetinde kalmaktadır ld bu 
aine kadar ıeYkettirip orada gO· Urfa bavaliıi buğdayları daha son ıatıı artık hiç bahasına gibi 
nOn piyaıaıı mucibince 1&thrmakta iyice oldukları için bura buiday• birşeydir. 

Hendekteki 
Cinayet 

Katil Bir Kan Davası 
Güttüğünü itiraf Etti 
Adapazarı (Huıuıi) - Hend ... 

jin Karadere . köyünden dayı11 

abaza Yusufu tarla.ında 6ldürlip 
kaçan 18 yaşında Servet jandar• 
malar tarafından yakalanmııtır. 

Senet lfadeainde cUrmllnU iti• 
raf etmiıtir. Bu itirafa nazaran Y u
ıuf daha Uç yaıında iken Servetin 
babaaını öldürmüıtnr. Servet bU· 

·yllytipte babasım arayınca dayı· 
ıının öldOrdilğUnft öğrenmlt ve 
o gilnden itibaren Yuıufu öldUr• 
mek için fıraat kollamıya batla• 
mlf, nihayet dayıaım öldUrmUıtUr. 

Adapazarında 
Üç Çocuk iki Torba Esrarı 
Kına Diye Satacaklardı 

Adapazarı (Huıuıi) - Bet 
altı yaılarında Uç çocuk lata ... 

yonda keresteler araıında yonıa 
toplamaktalar iken Jıtlfte bulunan 

kereatelerin araıında iki torba 
earar bulmuılar ve bu earan da 
kına zannederek çuvallanna ko
yup satmak üzere Y enicaml avlu• 
ıunda bakkalhk eden Aıım Efen• 
diye götUrnıUılerdir. Çocuklar 
Aaım Efendiye : 

- Bizde kına Tar alır mı
sın demltler, bakkal da tor
baların muhteviyahm muaye
neye baılamııtır. Bu 11rada dllk· 
kAmıı önünden bir delikanlı geç• 
mit ve bunlar esrardır, bunları 
nereden buldunuz demlı. Asım 
Ef. de bu sözll iıitince korkmuı 
ve doğruca zabıtaya giderek me• 
seleyi poliae haber vermit ve ea· 
rarları da teslim etmiştir. Zabıta 

eararlarm aahibinl aramıt Te lı· 
mail iıminde birisini yakalam1ftır. 

Bigada Biçki Ve Dikiı Dersleri 

Bigtıd• •P•U tl•f'•laare•ıl• çalı1•11 lta1111rtltır 
Biga (Huıuıt) - Seyyar biçki Hoca Hanım tarafından hep-

Ye dikit usta11 Fehlme Hamm ılne ayrı ayn itler yaptırUdı ve 
buraya geldi Te kırk glln ilk· cUmleal çok ıtızel muvaffak ol-
mektebin bir odasında arzu eden dular.Hoca Hanım, nakıı ve dikit 
hanımlara bilmedikleri ıeylerl makinelerinin tamir edilme tekil· 
öğretti. Elli alb hanım bir araya lerlnl dahi kendilerine g6atermit 
toplanarak tllrlU nakıt ve makine ve birçok makineleri dahi nez .. 
ile halı itlemek Teıair el bilgileri dindeki makinlate meccanen 
öğrendiler. cnartmışbr. 

Emelle Memurlar Mahfeli 
Emet (Hususi) - Yeni Kay· 

makam Raıit Bey gençlerle çok 
yakından allkadar olmaktadır. 
Gençler Birliğinin bir odasım lf" 
gal etmekte olduiu fırka bina· 
ıında bir de memurin mahfeli 
tasla edilmiftir. Bllttin memurlar 
vazife zamanlan haricinde bu 
mahfelde toplanmakta, haabnhal· 
ler ve &z Türkçe konuıma tec
rUbelerf yapmaktadırlar. 

Emetlilerin Hamiyeti 
Emet (Hususi) - Emet halkı 

memleket mUdafaaıma bUyUk bir 
kıymet vermekte ve bu alaka ile 
tayyare cemiyetine elden gelen 
yardımı eıirgememektedir. Tay• 
yare cemiyeti merkezi umumiye 
Emetln ikinci tayyare alacak va• 
zlyette bulunduğunu blldirmiıtlr. 

ElbUstanhlar Halkavi istiyorlar 
ElbOıtan (Huıuai) - Maraı 

C. H. F. relıl Halit Bey buraya 
gelmlı, Gençler evi tarafından ıe
refine 30 kitilik hir ziyafet veril• 
mittir. Hasblhal eınuında genç· 
ler Halkevl ihtiyacı Ozerinde te· 
mennllerdo bulunnuılardır. Halit 
Bey 19 Şubatta ElbUıtanda da 
beı kolu ihtiva edecek olan bir 
Halkevi teaiılne çalııacaklanna 
ıöz vermiılerdir. 

lzmit TUtUnlarinin Nefaseti 
İzmit, (Hususi)- lzmitin Kar

ııyaka tDtUnleri bu sene pek ne· 
ffı olmuıtur. Nefaset timdiye 
kadar görülmemiş bir derecede
dir. 

Emette Ave1lar Bayramı 
Emet, ( Huauai ) - Buradaki 

avcılar da bir bayram tertip et .. 
mitlerdir. Bayrama 100 avcı itti· 
rak etmlı, Eğrigöz dağı etekle
rinde hep bir arada avlanmıılardır. 

Münakaşa 

Darte'ge 
Dair 
Bir Kitap l•J 

Nurullalı Ata d 
iki Hne evvel Petrarca hak' k 

kında bir kitap yazan Ntishet 
Haıim Beyin bu senede Dante'y• 
bir kitabı çıkh. ltalyan edebiyatl r 

memleketimizde pekaz tanılır; bun 
için NUshet Haşim Beyin biz l 

onu öğretmek husuaundaki gafı 
retl elbette alkışlanmağa değetıj 
Şimdi} e kadar intihap ettiği şal~ 1 
ler de isimleri ile yalnız ltalyd 
milletinin değil, bütün lnsanhğıd 
iftihar edeceği adamlardır. Bur! 
dan başka her ikisi de, yani Pet" j 
rarca da, Dante Alighierl de b~ ı 

gUn biıim için en çok bilinme 
IA.zım g"len ıairlerdir; çllnkll o 
lar ıadece bir takım ılirler yaı• 
makla iktifa etmemişler, o ıiirled 
yuarken bir dil yaratmışlardır. 
Petrarca ile Dante Alighieri h~ 
kın dilini ilim, sanat dili mertebe-ı 
sine yUkseltmlı, ölU dillerin h~ 
kimliğini yıkını§, mllletlerlne hl~ 
lerinl de, fikirlerini de en a1Aylf4 
ıh hAll ile ıöylemek imkanını 
vermiş adamlardır. 

Fakat NUshet Haşim Beye, bll 
yeni kitabı için, bir kaç site 
edeceğim. Dante'nin hayatını an 
latmak iyi; fakat bu şair kimdir 
niçin bUyUktUr? MRdemki bi 
onun eserini bilmiyoruz, bllyük• 
ltığtıntl ancak bllenlerir ağzmdallt 
yani bir rivayet kabilinden duyu
yoruz, onun hayah ile de pelt 
allkadar olamayız. Petrarca'nı• 
aonelerlnin, Allghleri'nin " Dividll 
Commedla,, ıının dilimizde bir_. 
ten:Dmell oı..ydı, elbette 
NUshet Haılm Beyin kitapla 
bizi daha ziyade celbederdi. 

Kitabımn önıözllode Dan'teyl 
bilhaasa liae talebelerine anla~ 
mak lıtediğinl ıöylüyor, talebeylj 
eserini bilmedikleri, bir tercil'f 
m .. lnl bulup tetkik edemiyeceiı' 
leri bir ıair hakkında malumat vert 
mek lazım mıdır? Zararlı de~ 
midir? Bizde 6teden beri calf 
görülen, teıvik edilen bu usulllO 
fenalıkları olduğuna kaniim; gen~ 
lerlmizl blzut tahkik etmedikletl 
hOktımleri kabule, eaki lptidaiy ... 
lerde 27 peygamberin adedi ıa• 
yıldığı gibi birtakım Avrupalı ıalr, 
filoıof ismini eıberlemeğe sevk• 
ediyor. Kıaaca11 onlar kendilerin• 
bahıedilen bUyük muharrirleri bil
miyor, onlar hakkında umalümat,, 
ediniyorlar. 

Hem niçin mektep talebeal 
için yazıyor? Bir bilginin mektep-

ten cemiyete değil, cemiyettell 
mektebe geçmeıi lazımdır. Gar 
bin bllyllk eaerlerini memleketi• 
mize tamtabllir, kabul ettirebili,.. 
Hk mektep talebesi de onları 
anlıyarak, severek öğrenebilir. 
Ha11h bence bir bilginin toplu, 
tam ıekll, o iıten iyi anhyanları 
alakadar edecek tekil hulasaıın• 
ıından, herkeıin anbyabileceğl 
ıekllnden daha evvel alınmalıdır. 

Maamaflh bu busuıta benim gibi 
dUtllnenlerln pek az olduğund 
biliyorum; mllnevverlerimizin d• 
ekaeriıi knlttlrlln mektep vas:ta"' 
ıile yaydmaıına taraftar ve bit 
bilginin ancak yavaı alınabilecr 
ğine kanidirler. Böyle dUşUnUldU
ğll takdirde Nüshet Hatim Beyi .. 
kitabı çok iyi ve kusurrnzdur. 
Zaten bu neviden kita!Jbrıll 
ıüphesiz ki en eyilerindendır. 

[1] Dante ve Divina Comuıedia 
Devlet Matbaası, 106 S. 35 K. 



6 Blrind teırln 

Fransız 
ltlifak Sistemi 
Çözülüyor Mu? 

LehiıtanJa Franıa arasında ittifak 
zincirinin kopmok alimetlerl sıöater-

k" ditirıi bugün değil, daha çok evvel 
a t kaydetmiıtik. Bu alametler, iki deYlet 

e mtlnaaebetinln ıeker renk bir hal al· 
'yf maınndan sonra bir bayii iatlhale ge
atl çirdi ve niha}·et buaflnldl inkıta teh

likesine dayandı. 

I• 

ı 

ı, 

1 

• 
1 
• 

1 

O aurctle ki bazı Franı1z ıazete-

l•ri bu ittifaka ntık bir nihayet veril• 
meaini iatlyecek kadar ileri gidiyorlar. 
Bunların batında Ön vardır. 

Ön gazeteal, eaaaen aaker[ ittifak. 
lu ıiıteminin aleyhindedir. 

Fakat Fransanın harici ıiyaaetini 
böyle bir ıiıteme dayattırdı tı için o 
da bu emrinkil kabul etmlıti. Şimdi, 
~u. 1.incirden Leh halkaaımn kopmak 
J•tıdadını g6dermeai üzerine askeri 
ittifaklar sisteminin fenalıfına iıaret 
ediyor ve diyor ki: 

Siyaaette minnet ve tlilusn 
aibi duyguların yeri yoktur. Bi
naenaleyh biz, Lehı.tan için yapbk· 
larımızı sayıp dökmlyeceğ"z ve hele, 
Alman • Franaıa anlaıma1ına Lehia
tanın vaziyetinin eaaalı M en
wel tetkil ettlti {lzerinde de durma
yacağız. O, nuıl ki Berllnle yaptıj"ı bir 
anlaıma ilzorine bizden yüz çevirdi 
lıe, biı de yarın Almanya ile koouı· 

• tuğumnz zaman Lehiatanın vaziyetini 
kale almadan hareket edeceğiz . O 
Lehiıtan ki iktlaaden yGkselmeainde 
Franıız Hrmayealnin bnyUJı hizmeti 
olmu9, fakat Fransız fabrikalarını, 
~evci Leh amc'enin logallne kartı 
hınıay~ etmemitlir. Ayrıca, Franaanın 
~elıJatan için hiç blrıey yapmadığı da 
ıddia edilmektedir ki buna kntı söy-
llyecek bir al>zOınllz yoktur. Yalnız 
b
1
iz, bizim b8yle jttifaklara ihtiyacımız 

o madığını ıöyleyor Ye bu işe bir 
tekil verilmeainl iıteyoruz. Franaamn 
Lehiıtaula olan IWf akı bir ittifak ol
anaktan çıkmııtır. 

~ 
. ~u _hadiae,_ yukarkda İfaret edildiği 

gıbı biltün bır ittifak ıistemlnin hal
kalarında çözUklill'e iıaret ed·yor. Bu 
noktadan Alman dlplomaalıi milhlm 
'bir muvaffakiyet temin etmiı sayıla· 
bilir. - Süreyya 

Batmaktan Kurtuldu 
Londra, 5 ( A.A ) - Ainderbi yük 

Yapuru tayfa11n n, geminin bir kıs
mına dolan suyu tu 'umbalarla boıalt
maya muvaffak oldularını, vapurun 

Kardif viıya Kuinston limanlarından 
birlıine gelebileceğini bildirmiıtir. 

"ti!!! - --====- s 

Aşk 
Oen ı 
No.38 

6 - 10 - 934 
Bu bir çılgınlıktı. 
Leyla yalnızlığın duyurduğu 

heyecan içinde ona biraz daha 
IOkuldu: 

- Ne iyi olur Reşit. 
Dik aıağı iskeleye doğru iner· 

lerken bu saatte sandal bulmıya· 
caklarını bile dütünmeden Adeta 
koıuyorlardı. 

Gittikçe enginleıen deni% on· 
ları bekliyor gibi ayaklarına doğru 
yaklatıyor, sertleşen rl\zgar bu 
yuvalarına sığmıyan genç ruhları 
ıahlandırmak ister gibi kamçılı· 
yordu. 

iskelenin tlstn ve rıhhm bom· 
boştu. 

Solda birçok kotralar, motör· 
ler demirlemiıler. Birçok sandal· 
lar kumlara çekilip bağlanmış· 
lardı. 

Kimselar yoktu. 
Leyli bu gece gezintisinin 

ıevkini tatmıı fak at kanamamış 
ıibi sabırsızlıkla söyleniyor: 

- Ah bir 1andal bulsak! 
Diye etrafını araıtmyordu. 
Reı,idin batırma geldi. 
Arkadaı,larandan Fener bahçeli 

B 
Kardeş Iranda 
Firdevsi 
ihtifali 

Tahran, 5 ( A. A. ) - Flrdevıi'nin 
bininci doğum yıldönUmtı bayramı 
baılamııtır. Konireye birçok ecnebi 
ve lran ıarkiyatçıları ittirAk ediyordu. 

Açılma celaeıi ba,vekil Fun•gl 
han tarafından yapılmıştır. Baıvekll 
bütün miaafirleri hararetle aelimlamıt 
Ye dehası itibarile beynelmilel edebi· 
yata mal olan Firdeuinin bininci 
yıldönOmCln beynelmilel mahiyetini 
kaydetmittir• 

Bir nutuk söyleyen maarif nazırı, 
lranın ıadece tarlht bir edeb1 g ayeyi 
tahakkuk ettirmek istemekle kalma
dığını fakat milletler arasında ideal 
bir anlaşma yapmak lıtediğini söyle .. 
miıtir. 

KOlistan 1arayında baı·vekil tara• 
fından f nkalide bir ıuvare verllmlf• 
tir. Bugün ve öbGr gGn Tahran tlyat
roıunda Firdevıinin esatiri ve tlirlc .. 
rlne ait gala temsilleri verllecektlr. 

ita/ya' da Bir 
Geçit Resmi 

MilAno, 5 ( A. A ) - M. Muaaollni 
buraya ııelmi9, halkın coşkun teza
hGratı lle kartılanmıthr. Duçe, Nor• 
mandiya'nın 15,000 köylüsüne geçit 
resmi yaptırmııtır. Bunlar, buğday 
vesaire gibi yerli mahıullere ait 
manzaraları gösteren arabalarla 
Duçenin anünden ır•çmiflerdir. 

ltalyaKırah MU•temlekelerde 
Roma, 5 ( A.A > - Gazeteler 

ltalya karalının yakında İtalya Soma• 
ll'ainl gidip ziyaret edeceğini bildir· 
mektedirler. Buramı ltalya luralının 
benilz görmediği ycglne mnatemleke
dir. Kıral TeıriniaanJ sonunda dan .. 
cektir. 

Kim kaçırdı 
Lindberg'in Çocuğu Mese

:leai Uzadıkça Uzuyor 
Boıton, S ( A .A ) - Lindberg 

meselesine alt yeni malumat gelmiı
t ir. Ru11el isimli ve halihazırda mev• 
kuf bulunan bir adam, Ha•ptman'un 
1930 seneıinde Vestçester hapiıhane .. 
ıinden kaçmasına yardım ettiğini 

ıöylemlıtir. Ru1ael HaYptman ile 
Fit'in .amimi dostu olduğunu bildir
miş, f aknt, herhangi bir taarruzdan 
korktuğu için baıka bir ıey söyle• 
memlştir. 

Burhan Cehit 

fbsnn iki çifte ıandah daima bu
rada bırakırdı. 

Tekrar geri dönüp iskelenin 
solunda, kumsala çekilmiş sandal· 
ları dolaımıya başladılar. 

"Sevgi,, , ihsanın sandalı ora
da idi. 

Biraz açıkta demirlenmiş ve 

karaya da iple bağlanmıştı. Re§İt 
tahta iskeleye çıktı. Oradan vll· 
cudünftn bütün gerginliği ile san• 
dalın içine atladı. 

Leyli hemen iskeleye bağlı 
ipi çözmiye hazırlanmıştı. Ikisl de 
ıuurauz, adeta kendilerini sabır· 
ıızhkla bekleyen bir cennete ka· 
vuımak ihtiyacı ile kıvranıyor· 
lardı. 

Reşidin kuvvetli kolJarı iki Uç 
hamlede demiri kumlardan ko
pardı. Sandal o hızla karaya doğ· 
ru kaydı. 

Ve Leyli umulmaz bir çevik· 
likle içeri atladı. 

Yakın akrabalarına gittiği 
zaman bile evde annesinin nasıl 
endişe ile kendisini beklediğini 
bilen v0 bunun için teliş eden 
Leyli bu iece kendini kaybetmit 
gibiydi. 

SON POSTA 

TBLI 
ispanya' da Buhran 

--------
Kabine Teşekkül 

Bir Grev 
Madrit, 5 ( A.A ) - Umumi a-rev 

gece yar111 başlamııtır. Ekmekçile~ 
çalıımamaktadır. Garsonlar, tak11 
ıoförleri ve vatmanlar itlerini bırak
mışlardır. Şimdiye kadar bir sıreYcİ 
aımn1, yedi kiti yaralanmış. lki ynz 
kişi te•kif edilmittlr. Polis, birçok 
yerlerde greYcilerle atet teati etmiıtir. 

Kordu Valanı SeviJ'de de umumi 
t t -

grev yapıldığı ıöyleniyor. Orfi idare 
ilin edileceği fayiası dolaımıı.ktadır. 
Biltiln ispanyada aansBr il8.n edilmiı
tir. Mürettipler iılerloi bırakmıılardır. 
Yalnıa bu sabah, aağ cenaha mensup 
iki üç gazete çıkmıttır. 

Birçok nazırlar toplanıp vaziyeti 
garütmfiılerdir. Dahiliye Nazırı, _hO· 
kümetin her ihtimale kartı yazıyet 
almıt olduğunu bildirmiştir. 

Baraelon'da umumi grev ıaat 4 de 
ilin edilmiftir. 

8ansör ea,ıadı 
Madrid, 5 ( A.A. ) - Miisellah 63 

grevci tevkif edilmiıtir. Po!la, Madrl
din dıı ve lıçi mahahallelerinden 
birisinde toplanan bir kalabalığı 
dağıtmıya teşebbllı etmiş, atılan bir 
kurıunla bir poliı CSlmüştür. 

Matbuata aansör konulmuttur. 

400 Mevkuf 
Madrid, 5 (A.A.) - Ceman yekun, 

Madrid'de ve bütün İıpaoyada um~: 
mi grev illnı yüziınden, 400 kıtı 
tevkif edilmittir. Biıtün gece, polis, 
ıehirde yaya gezenlere evlerine dön
melerini ıöylemif, itiraz edenler tevkif 
e limittir. Polis, Proııperidal maballe
ıinde tabarriyat yapmış ve hakiki 
bir ailAh Ye mühimmat depoıu keş

felmif, buradan silih almağa gelen 
200 kiti tevkif edilmiıtir. 

Sütçüler müstesna, Madrid'de bll· 
tiln dükkanlar kapalıdır. 

Grev Umumile,tl 
Badrld, 5 (A.A.) - Birçok yj)Ayet

lerde greY umumidir Sevil ve Bar•e
londa milhim karıııklıklar olduguaa 
dair şayialar dolaımaktadır. Bu fayi
alar teyit etmemiştir. Aıtınlaa vilaye .. 
tinde telefon muhaberatı inkıtaa 
uğramıştır. 

Yeni Kabine 
Madrit, 5 ( A.A ) - Yeni İspanya 

kabinesl fU suretle teıekkiil etmittir: 
Betvekil: Lerru, Hariciye: Snmper, 

Dahiliye: V ı;ıueiro, Harbiye: Hidalgo, 

Denizin aydınlık yUzllnli buruş• 
turan serin rllzgar ince elbiseleri· 
nl vücudüne yapışhrdığı halde 
üşUdüğilnU hissetmiyordu. 

Ve bir dakika içinde kilrek· 
leri iskarmozlara takan Reşit kü
çük limanı dolduran motorlar. 
Kikler, kotralar arasından sıyrıldı. 

Sahil, deniz, her taraf insan• 
Iar tarafından terk edilmiş gibiydi. 

Gittikleri istikamette fener 
aralllra ıuıka bir ıııkla bu aydın· 
lık gecede sırnaıık bir sokak kö· 
peği gibi gözünü kırpıyordu. 

Açıldılar. 
Leyli, on dokuz yaşına kadar 

gece hayatında bir haıarılık gö· 
rUlmeyen, mektepte bile çapkın 
arkadaşlan arasında Madonna 
i11roi verilen genç kız bu gece 
başında tam yr. şının rüzgarı esti· 
ğini ilk defa hissetti • 

Kalbi heyecandan, •evincin, 
zevkin bUyliklUğünden adeta du· 
racak gibi oluyor. içinden haykır· 
mak, şarkı söylemek, bu susan 
tabiatin ortasında sevinci göklere 
duyurmak arzuları kabarıyordu. 
Ay, Kalamış koyuna doğru kıv· 
rılan sandalın içine döküldü. 

Le}la bu btyazhk içinde bir 
gelin gibiydi. Siyah saçlarını 
rüzgar dağıttıkça parça parça 
ylizüne göziine serpiliyor, boy• 
nundaki ipek mendil dalgalanı· 

yordu. 
lskeledenberl ausan, yalnız 

Etti, Fakat Kanlı 
Başladı 

Yeni Başvekil M. Lerru 

Maliyeı Marrako, Ziraat: Jımeneı Fer
nandeı, Ticaret ve Sanayi: Orozko, 
Bahriye: Roba, Münakallt: Jalon, 
Adliye: Aizpun, Maarif: Villalobes, 
Na fıa: Sid, İı: Evgerra Desojo, Dev
let Nazırları: Romero ve Martineı 
Develuko. 

K abinenin teıekkUlll haber alınır 
alınmaz umumi IP'•V emri verilmiştir. 

Bir Saray Mahvoldu 
Uzbon, 5 ( A.A ) - Portekiz Ver• 

say sarayı demek olan Kuelu:ı; Hrnyı 
dGa akıam sebebi meçhul bir yangın 
çıkarak tamamen yanmıthr. Sarayda 
çok kıymetli tablo ve heykel kolek· 
aiyonları da harap olmuıtur. 

Yugoslavya K1rah 
Fransada 

Belgrad 5,(A.A.) - Kıral Aleksandr 
ile kırııliçe Mıı ri, Dalmaçya sahille· 
rinde bulunan Zelimıkaya hareket 
etmişlerdir. Oradan Dubrovnik krava• 
zörile Fransaya hareket edeceklerdir. 

büt~n kuvvetini kollarına veren 
sandalı kilçUk dalgalarla çarpış .. 
tıran Reşit birdenbire durdu. Ve 
kendi hallerine bıraklan kürekler 
denize çarparak tatlı bir ıu sesi 
çıkardılar. 

Yer ve gök ıusmuş, onları 
dinliyor gibiydi. 

Delikanlı tabiatin gizli ve 
kuvvetli bir elile itilmiş gibi ye· 
rinden kaydı ve Leylanın ayak· 
larınm dibine düttU. 

Şimdi başı genç kızın dizle• 
rinde idi. 

Leylanın, hu gece rUzgarının 
hile soğutamadığı ateşli dudakları 
delikanlının saçlarına karııtı. 

Ve sandal bu gece taşıdığı 

ada layık olduğunu anlatmak 
ister gibi; göğsündeki sessiz, 
hareketsiz, fakat içli aşk sahne
sini alemden saklamak ister gibi 
dalgaların yardimile açıklara 
doğru akıyordu • 

Atkı ilk defa duyan ve ona 
hürmet eden genç gönllllerin bu 
ayini uzun sürdü. 

Başları ve kolları ilk defa 

biribirine bu kadar karıştı. Aşka 
kanmamış ruhların ihtirastan kor· 
kan arzularını yalnız dudakları 

teskin etti. 
Reşit Leylanın okadar sevdiği 

saçlarını ilk defa bu akşam doya 
doya kokladı ve ayın her şey 

vadeden aydınlığında gözgöze bir 

( Gö~ül işleri ) 

Sevmekten 
Usanan 
Bir Delikanlı 

" 18 yaşındayım, elan tahsili· 
me devam etmekte olduğum halde 
aık denilen (beli) birçok defalar 
başımdan geçti. Az ağlatb, çok 
glildUrdü. Hepsinden nasibimi 
aldım. Az seYdlm, çok sevdim, 
buna rağmen daldandala konma• 
nın zararım çok gördüm. Sıhha• 
timden, derslerimden kaybettim. 
Şimdi kalbimde maziden kalan 
ne kadar yara varsa hepsini unut• 
mak ve çok sevdiğim mektebime 
canla, başla aarılmak, tahsilimin 
ıonuna kadar "aıkın UzllcU hiçliği,, 
ile alakadar olmak istemiyorum. 

Bana öyle bir tavsiyede bulu
nun ki bUtUn sevdiğim kızlardan, 
hatta sevmeyip sevmek üzere oı.. 
duklarımdan vaı:geçeyim. -

I.ımir: A. S.,, 
Çocuğum ıu mektuba göre, 

ıen sevmemiı•in, sevilmişıin. Fa• 
kat bütün bu sevgileri gönül 
eğlendirmek yolunda kullanmışsın. 
Sen "aık belAsı,,ndan bahsediyor
ıun, fakat aşk sevgisile, eğlence 

ıevglsl birbirinden çok farkh 
ıeylerdir. Eğlence sevgiıl de 
aşk ıevgisl gibi, hazan gônftl ıız• 
lamr, fakat bu acı çok muvak
kettir ve çabuk geçmez. Anlaıı· 
lıyor ki seneler geçtikçe uslanma 
ihtiyacını duymuşsun ve ılmdl 
uslanmak, gönlllnll dinlendirmek 
istiyorsun. Fakat yavrum senin 
gibi fena halde alışmıı olanlar 
için uslanmak kolay değildir. Bu· 
nunla berabeer bu işin bazı yol• 
ları vardır. Bir kaçını sayayım: 

1 - Kendini mektebine ver
mek l!zımdtr. 

2 - Gönliln eğlence istediği 
vakit hemen eline kitabt el ve 
yoruluncaya kadar başını kitap• 
tan kaldırma. 

3 - Sevebileceğin ve seni 
yolundan alıkoyacak vaziyette 
olan kadınların muhitinden uzaklat 

4 - Kendini aile ocağının 
muhabbetine bırak. Aile ocağı 
çok samimidir. Ve sen orada seni 
Ulküne göttirecek bağları kolayca 
bulacaksın. Zannederim ki buka· 
dar yeter. 

HANlMTEYZE 

ebediyet kadar biribirlerini sey• 
rettiler. 

Bu hayal alemini andıran ge· 
cenin koynunda taşmıya hazırla· 
nan heyecanlarını zaptehneye ça• 
)ışırken Leyla ona Mühürdar ga
zinosunda verdikleri bllyUk karan 
hatırlattı. 

O zaman içi Umlt ve emniyet 
dolu delikanlı Leylanın hummalı 
gibi yanan ellerini dudaklarına 

götürdü: 
- Hakkın var Leyli.. Bek· 

llyeceğiz. 

Leylanın ıesJ bir musiki gibi 
geldi: 

- Bekleyeceğiz Reşit.. bu 
bekleyiş sevgimize kuvvet vere
cektir. 

Kürekler hareket etti. 
" Sevgi ,, parlak dalgalan 

ezer gibi sulan yardı ve ay onlan 
kapılarına kadar geçirdi. 

* Talimden gelen yedinci bölük 
istirahate çekilirken nöbetçi 
zabiti Reşide lıaret etti: 

- Alay kumandanı seni aradL 
Talimden gelince beni görslln 
dedi. 

Delikanlı toz toprak içinde 
olduğuna bile bakmadan, talim 
kıyafeti ile taş koridorları geçerek 
yukarı kata çıktı. 

Alaykumandanı doktorla ko
nuşuyordu. 

( Arkaaı var ) 
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Odun Ve 
Kömür 
Fiatleri 

t 
Franıızlarla lngilizler Sene1erdenberi Almanlarda Kalan Rekoru Almak latiyorlar 

Bugünlerde Pariıte yeni bir 

1 
Bi j gündelik gazete 

6~0 Kilometr~ Uzunluğunda Çivi ile Yapılan iki Gemi 
Bırkaç glin evvel lnııliz Kı· · · . 

z m teais edildi. Adı 
_c_e_d_d_im_lz_. matbuat manuı• 

raliçeal parmağını kUçUlı bir _ _ ---,...., _ _._._._ ıı temın etmith. T atiJ ediliıl bu 
elektrik düğmeıiae baatı ve bu l .......,, ikinci noktadan ayrıca bir teea· 

Köm&rlln altı, odunun dart 
yüz kuruıa aabldıA'ı yazılıyor. B11 
haber pek mübaliğalıdır. Be• 
kömürcü ve oduncuyum. KömtirBll 
fiati toptan 3 buçuk, perakend• 
4 kuruıtur. Odun da 240 kurut• 
tur. Bu mübalağalı haber halkı 
eanaf aleyhine tahrik edece'4 
cihetle tashihini rica cderiw. 

na gelmek üzere La pressa'dir. Bu 
isim bize hemen hemen btıtln 
dünyada ilk tesis edilen havadis 
gazetesini hatırlattı. Onunda adı 

La presse' di. İlk nllıhası 1836 ıe· 
nesinde çıktı, sahibi Emil de GI· 
rarden isminde bir muharrlrdi. 

O vakte kadar çıkarılan bl· 
tUn gazeteler hep birer fikir naec• 
muaaı halfode kaldıklan itin bu 
yeni gazete çok rağbet ıördU, 
fakat aym zamanda da ıahiblni 
pek çok yordu, o dereredo ki, 
Emil de Girarden elinde bulunan 
hiıse 11enetleriııJ satmayı düıUndO, 
o ıırada çok zengin bir maliyeci, 
kendi heaabına bir gazete sahibi 
olmayı istiyordu. Bu tasavvuru 
itilince gidip Emil de Girardın'i 
buldu. 

- Hi11enlzl satmak l11tfyor• 
muııunuz, münasip gördüğünüz 

fiat nedir? Diye sordu. 
- 825,000 fra11k 1 
Banker hemen çeki imzalaya

rak verdi, Emil de gazetecilikten 
çekildi. Sözde gezecek, dinlene· 
cek, kitap yazacaktı. Fakat iki 
ay geçmeden matbaa mürekke· 
binin kokusu burnunda tütmeye 
batfadı ve Parise dönerek yeni 
bir gazete tesis etti. 

Gazetecilik daima yorucu, 
hastalandırıcı ve çok tehlikeli bir 
meslektir. Üstelik, - ticaret ve 
ıiyaaet yapanlar tabii bahis harici· 
inıanı zengin de etmez. Fakat 
bir defa alışddı mı terkedilmesi 
çok gllçtUr. 

* Sarı tehlikeyi hUıblltUn ma· 
naıız bir söz telakki et-

B/r Japon meyiniz. Japon fJ .. 
amlralının loıu baıkumanda• 

sözleri nı Amiral Suetru-·-----...1 gu pek eski za• 
manlarda deiil, geçen EylülUn 
23 UncU günü ıöyJediği bir nu· 
tukta demiıtir ki: 

"Dünya buhranı beyaz inaanlar 
Ue renkli inıanlar arasında mev
cut lhtilAfın neticesidir. İngiltere 
ile Amerika hak11ız muahedeler 
ile bUtUn cihana tehakkUm et· 
mektedirler. Sarı ırk, Allahın 
arzusunu yerine getirmeye hazır· 
lanmalıdır.,, 

Bittabi bu söz kat'i değildir. 
Temyize tabidir. Fakat ne de 
ol1a Japon Amiralınm bahsettiği 
A ... llah arzusunun ne olduğunu 
ögrenmek merak edilecek bir 
feydir. Mamafih profeıör ( Ri
fO ) nin geçenlerde yapbğı bir 
tahmini unutmıyalım. Bu Franıız 
aliminin iatatiatlklerden çıkardığı 
neticeye göre doğum nlabotl bu· 
gUokU tekilde devam ederse, on 
ıene sonra, yani 1944 senesinde 
dünya nüfusu ıu ıekilde artacaktır. 
Avru~ada 20 milyon zfyadeleıecek, 
Amerıkada 40 

" " Asyada 120 ,. ., dır. 
Bu miinasebetle hem ilim hem 

de ıair olan bir Şarl Kros isminde 
bir Fransızın geçen aaır sonunda 
yazdığı bu fıkrayı hatırhyaruz: 

.. Bir asır sonu Cermenler 
Utinlerl mahvedecekler, az 11onra 
kendileri de Slavlar tarafmda 
yenip yutulacaklar, Slavlar ise 
aarıla~ tarafında yok edilecekler. 
Bu, nıhayet 100 senenin itidir 

Ç k 
,, 

ocu farımız Fransız Aliminin 
tahmininde yanılıp yanılmadıjını 
elbette ıöroceklerdir. 

_küçük hareketi ile dünyanın en 
büyük gemiılni kızak üzerinde 
tutan sonuncu bağları kesmiı 

oldu. O dakikaya kadar " tezgl• 
hın 534 numaralı gemiıi ,, iımile 
anılan bu yeni transatlantik va• 
puruna hangi adın takılacağmı 
hiç kimse bilmiyordu. 

Bu ad, geminin denize indi
rilme merasimini seyre gelen yüz 
binlerce halka Kıraliçenin seıile 
ilin edildi, Kıraliça radyo verici
sfoln yanındaydı: 

- Yeni gemiye Keen Mary 
adını veriyorum, dedi. .. 

Bu hadiseden birkaç ay evvel 
Fransıı:Jar da aynı derecede bil· 
ylik bir transatlantiji denize in· 
dirmf.şler ve Normandie adile 
anmışlardı. Şimdi bu iki gemi 
Manı denizinin karıalıklı iki kı· 
yısmde iç kııımJarının hazırlan
masına bırakılmışlardır. Birisi ilk
baharda, öteki sonbaharda se• 
fer~erine başlayacaklardır. 

Bir gemi kızata nasıl konu• 
lurt nasıl yapılır, nasıl denize, 
indirilir, birçok defalar yazılmıı· 
tır, daha da yazılacaktır. Fakat 
biz bugiin bu meseleyi bir kenara 
bırakarak, dünyanın en büyük 
iki gemisini yekdiğerlerile muka
yese Gtmeye çalışacağız. 

~ 

Keen Mareyn translantik va· 
purunun yapılmasına 1931 sene· 
sinde batlanmıftı. O zaman dünya 
ticaretinin en şiddetli devriydi, 
fakat İngilizler bö~ 1 ~ büyük bir 
teşebb~ıe atılmakla bütün dünya· 
ya bir nikbinlik dersi vermek is· 
tiyorlardı. Yalnız maaraf o vak· 
tin teraitine göre o derece ağır 
geldi ki inşaatı uı:un müddet tatil 
etmek mecburiyetltıde kaldılar. 
Bu; lngilizJer h~sabına elim bir va
ziyet oldu. Çlinkü o zamana kadar 
verilen emek, 1arfedHen para, 
havaya gitmek tehlikesine maruz~ 
du, dUşününliz biı· defa: 

Geminin ilk plAnlarının yapıl· 
masma daha 1926 senesinde baş· 
lanmıştı. Ve bu plinların üzerin· 
de do ( 1930 ) senesine kadar 
tam dört yıl ça1ı9ılmııtı. Daha or· 
tada yerine çakılmıı tek bir çivi 
bile yok iken mUıtakbel geminin 
ne olacağı en kUçtık teferruatına 
kadar tamamen bilinJyordu. Ya· 
pılacak gemiye tamamen muvafık 
olmak ıartile bir model yapıl· 
mııtı. Bu model 360 kilo ağırJı· 
ğıadaydı. Adeta biiylicek bir ge• 
miydi. Bu model ltu1U1i surette ! 

1 aUre ıebep teıkil etti. lnıaata 
tekrar devam edilmeıi dUıUnUldö, 
alelbuıuı kendi haline bırakılan 
teknenin eıkimeıinden de korku· 
luyordu. Hükumet vapuru yaptı• 
ran kumpanyalara yardım etmeyi 
kararlaıtırdı ve inşaat batladı 
ve nf·hayet az evvel ıöyledliimiz 
gibi gemi bir ka~ gün evvel kı· 
zaktan denize indirildi. 

* 
Keen Marynfn ağırlığı, bittiği 

ıaman 73,000 ton olacaktır. Uzun· 
luau 31 O metredir. Yani kıçüıtü 
oturtarak havaya dfk1eniz bizim 

"~ ~ .... :t1 Y••gın kulesini dört defa geçer. 
- f! il Dibfaden direğine kadar yUk· 

Kömüroıi O .. tınars 
[Son Poıta - Bu kömlifcii 

kariimlz haklı olabilir. Fakat bal 
ıene kıtlık odun tedarik edenlet 
meyanında kuru meıo odununu 
320 kuruıtan, iyi cinı lğnead• 
kömü.rttniln kilosunu da toptan 
4 buçuk kuruıtan aıaA'ı almıf 
~lrkaç caalı şahit göstermek 
mllmklin müdür?] 

yapılmıı bir havuzun lçiade bir· 1 sekllğl İle 77 metredir. Bizim 

çok tecrübelere tabi tutuldu, muh• _ [ • 
telif cereyaelara . . 

Cevapl~w.~ 
maruz bırakıldı ~ 

Tabii hacmi ile .. ·ı;···:-: ;~I' · <'. 
mlitenaaip bir ..... 
niıpet dahilinde ~f,l: . ~ 
k . t~~'~\·:'( ' 
atırgaJara, fır· · · " ·· 

tınalara, coıkun 

dalgalara kartı ko· 
nuJdu, ne derece 
mütaeHir olduğu 
gayet dakik he· 
sap aletleri ile 
ölçUJdU. DUnya• 
nın en ıiddetli 
fırtınalarının bü
yük gemi de ya
pacağı tesir gö· 
rüldü, hesap 
edildi ve alınan 
neticelere göre 
plan tadil ed J. 
di, tadil edilen Normartdl Tr••Htla•tilinden ilci manzar• 
pllna göre yeni bir model ya- J Ayasofyanın kubbeılnden çok 
pıldı. Bu yeni model ile eıki fazladır. 
tecrUbeler tekrarlandı. Tabii bu Bu gemiyi yapmak, mulıtelif 
kAğıt üzerinde de olsa dört bet ıaçlarmı yekdfğerfne eklemek Jçin 
ıenelik çalışmaya heaapıız para 10,00'0,000 çivi kullanılmııtır. Bu 
gitmitti, geminin e&Bi tezgaha çivilerin, uç uca tutturuJıa, uzun• 
konulduğu zaman da epeyce mas· luğ'u 600 kUometreyi bulur, latan• 
raf ihtiyar edilmiıti, in9aabn tatil bul ile Edirne arasındaki meaafe-
edilişi bu noktadan lngiliderl nfn fki mfılidfr. 
müteesair etti. Bundan başka Keen Mary'nln baılıca kısım• 
geminin yapılması binlerce ame· larının ağırlığına gelince: Vapu• 
leye ve birçok fabrikalara run dört pervaneainden beherinin 

ılkleti ( 35 ) tondur. Dümen ise 
,. ................................... _,_ .............. ~ 140tooo kilodur. 

Son Posta 
Yevmi, atyaıt, Hnadiı ve Halle aaeteti 

Esli.jJabtiye, Çatalçeşme sokağa. 28 
l&TANBUL 
~ ... 

Cuetenıiz<le cıkan )'&I' 
ve reainıl~ria bütün haldarı 
cııehfuı ve gazetemize aittir. ......... 

ABONE FIATLARI 
1 8 3 1 

Seoe Ay Ay Ay 
Kr. kr. kr. Kr 

TCRKIVE J400 750" 4001Sö 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 27G 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone. ~edeli peşiodir. Ad ree 
değ&§tirmek 25 wrlı~tur. 

Ce/en efJrelt geri fle,.Umez. 
Hlnlarda11 moa'ulfyet ahnmaa. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilnvesi lazımdır. 

Posta · kutusu ı 741 lttanbul 
Telgraf : Sooposta 
Telefon :20203 

Bu vapurun aaatte 32, hatt& 
33 miJ surat temin edeceği tah· 
min edilmektedir. Çlinkll mazot 
ile ııman 27 tane kazanı vardır, 
makinelerinin kuvveti iki yüz bin 
beygirdlr. 

* Franaız)arın Normandie adını 
veı dikleri yeni Tranıatlantik vapu· 
runa gelince, bu vapur lngilizlerin 
kindan cüz'i biiyüktllr. Uzunluğu 
lngilb.lerinkl 310 metre olmaaına 
mukabil 313 metredir, tonllitoıu 
da (2) bin f azlasile (75,000) dir. 
Bu vapurun muhtelif aksamının 
eklenmesi için (11,000,000) çivi 
kullanılmıştır, uzunluğu 650 kilo• 
metredir. Yani lngiliı:lerinkinden 
'fazladır. Fakat makine kuvveti 
eksiktir, ancak (J 60,000) beygir 
olacakbr. 

Fransızlar bu vapurun 30 mil
den fazla sür'atle ıeyredeceğini 
tahmin etmektedirler, lngilizler 
iıe aksi kanaattedir, demek ki 
Okyano• iizerinde bir aUr'at 
müaabakası yapılacaktır. 

"'" Bugün en seri vapura malik 
olmak ıerefi Almanlarındır. Bre-

Adapazarında Ahmediyede Hasan 
oğlu Bekir efendiye; 

- Mahkemeye müracaat edi .. 
nlı, dava ettiğiniz adama lllneo 
teblfgat yaparlar efendim. 

* ~aıımpa§ada Kulaksızda M. Al&ad· 
din beye; 

- Mektubunuzdan birıey anJa .. 
yamadık. Daha kııa ve daha va• 
nh yazınız efendim. 

* Bir mütekait a•ker im1&eile mektup 
gönderen karleı 

TaV1iyeniıi aynen takrar odl .. 
y~ruz efendlmı Biraz terbiyeli v• 
nezih olalım. 

Çeımede dava vekili Ramazan 
Beye: 

Eczane mes'ul mUdUrUn mes'u• 
liyetl tahbndadır. Yapılan ilaçlar 
kalfalar tarafından yapılır, bunlar 
meyanında mektepten mezun 
olmlyanlar, hatti mUnhaııran re• 

çete dllinden anlayıp okuma yazma 
bUmeyenler de vardır. 

* 
Eııkiıeltlrde trıküplü bakkal Cem-1 

Efendiye: 
Bahıettiğiniz avukatın ruhsat"' 

namesi olup olmadığı hakkında 
bizce bir kanaat hasıl olması 

mUıkllldür. Bu mtlnaaebetle ıizid 
Adliye Vekaletine bir istida il• 
müracaat etmeniz daha doğrd 
olur efendim. 

* 
Kütahyada Abidin Çolak c . ı 

Beye: 
Her teıekkülün kendi hor; ' 

içtima ve kongrelerinde rey ıahibi 
olabilmeıl için azaaının atdcatını 
ödemit olması ıart koıulur. Bu., .. 
lar o taıekkültin dahili nlzamııa• 
meai fcabatındandır. Binaenaleyh 
mlltallanız varit değildir. 

• Takıılmde Necmettin Gün Beye: 
lier ticarethane ilAn ettiği 

fiat üzerinden satıı yapmak mec"' 
buriyetindedlr. Bu ilim bir ihtiklt 
ve&ilesi aJdediyorsa zabıtaya ve 
Ticaret Odasına şikiyet etmek 
lazımdır. Eğer bir netice alama • 
sanız bize yazınız efendim. 

·························································· ... 
men transatlantiği saatte 27, 
mil sür'ati ile hlitiln diğer mille 
lerin transatlantiğlnl geçmiıtir 
Fakat timdi anlatılıyor ki bu ftrL " 
Fransızlara, yahut İngilizlere ge'" 
çecektir. Bakalım, Almanlar v• 
Amerikalılar buna muvaiakat 
edecekler mi? 



1 
!Futbol 
Şilt Maçları 1 

Sırtı yen ptiıilemiyea Qoban Mehmet el GM Y&Ziyetinde 

Balkan Güreılerinin ikin
cisini de Kazandık 

Bu Sene de Balkan Güreı Şampiyon
luğu Büyük Bir Farkla Bizdedir 
Dnn ıece devam eden Balkan 1 

ıtır.. ıamplY.ona11 mlıabakala
nnda pehlivaalanmız yine Jlzl
•Bzll agartlar. 

Yedi aıkletln muhtelif rakıp
lerlni 1enerek ıimdiye kadar 1a• 
pılaa yapbldan oa clart ml8aba
kanın hepıinl kuam .. 1110.
lerlmfz f&mplyonaDID IOD pce
abadekl neticeler natıl çıkaraa 
pkma ıimdiden ,.mplyonluta 
ıigortalamıı vaziyette balunu
rorlar. 

Olaı~~--r-llitlıli1l· 
olarak Balkan gir.. ..mplyonu 
elduğumuzu bugllnden mlljdell
rebUlriz. 

MU .. bekalaran Teknik 
••tlcelerlı 

ilk ıtb'et: 58 kilo filli aıldet 
lçla He..Jin ( Tlrk ) Y oruıef 
( BallU ) araaında ldl. 

HIHyln baflanğlçtan itibaren 
faildyetlni hiuettiren bir ıttreftea 
10nra 4 dakika 46 aanlyede ha .. 
minin ıırbnı yere ıetirerek pllp 
ıeldl. 

ikinci tlreı; Fıllz •klet için 
Şlııeyberıer {Yaıoela•) Blria 
(Y unaolı) arasında idi. 

Yunaııb Biria 11 dakika 23 
aaniyederaklblnla 11rbnı rere ,.. 
tlrerek ıalip ıelcU. 

Oçllnccn gir .. ; 61 kilo (Ha
fif •klete) mO..bakL Bulgar 
MOfaiof ile Yuıoalavyah tot ara-
11nda ldL Yuıoalayah Tot 2 da· 
kika S aanlye de tufla ıalip ıelcli. 

DördlncO tGl'efi hafif alld•t-
tn Yqarla Y•anh Salia ....... 
da ldL 

75 Daldka 6 1aniyede Yqar 
Yunanlının arbaı fere ıetlrmek 
auretlle galip ıeldl. 

Betinci ıtlreş; Yuıoaiay S.luka 
De Bulgar Peter Naydanof ara• 
11ndaki bu ıtreıte Bulıar Yugoa
Javı hııla yendi. 

En teknik a11r•Kimiz Saim 66 
kiloda Panaroploa ile tututtu ve 
bir hamlede rakibim albna alarak 
3 dakika 47 aaniyede tatla salip 
ıetdL 

72 kilo olan:Hn.eyinle Yunanb 
Zaharya çıktılar. 

Htııeylnin bir ııece enelld ti
rette baıı yarıldıtı için aartıb Ye 
Jaralı bqla çıkanıb. Bu hal ço
cajaa 1Grejladeki •ll•nbjl ~ 

Çobammız halkı Hlimb7or 

teren bir alma•• ldL 
Sapma yara11na rair en yirmi 

dakika rakibine muhtel;, oyualar 
takarak tllrete• Hünıiai hakem 
heyeti ittifakla raUp llb etti. 

Ynıoılav Yaııeı ile Yunanh 
Zamut karflhlfblar. Yugoıalav 20 
dakikada hnkmen ı.ıtp ıetcli. 

79 kiloya Nuri ile Bulıır 
Koıtantlnopl çıkblar. Nuri raki• 
bial tlç dakika otus iki •Diyede 
ıırt yere getirerek kazandı. 

Nuriaia plibi1etinden aonra 
mindere Muıtafa Ue Bulıar Gor
ıtYef çıktılar. Muıtafa adeti •eç
lalle ha1minl bir kapııta hubrcb. 
Ve bir dakika yirmi d6rt 18Diy .. 
de arkam Dattl çevirclL 

Birber Yuıoall•la Truudalda 
Yuaanh mindere çekdiler. Ya
goılay Yuaaahnıa ıırtım yere 
ıetİl'erek plip ıeldl. 

Atar aıklet 11nıfının m&aaba· 
kalar, .. Yunanlı Galaala Yug-. 
lav Naıi'nin alrefi ile bqlanclı. 
Yuıoılav Yunanbyı lufla yenclL 

Bu ıtıreften IODra pcenin en 
IOD aOr .. ine Çoban Mehmet le 
Bulıar Dimitro ar-.da bar 
landı. 

Çoban Mehmet humman ka-
faıım kapınca yere nn:li ve bay. 
lece Tllrk takımımn aon ıaUbt
,yetilal 13 IU17ecle temla e_.. .... 

Netice•i 
Dan Kadıkly, l"akalm ve S.. 

pktaıta Şeref atatlannda futbol 
Şilt maçlanna devam edUdL 

Eylp takımile Karatlmrllk 
takımı ara11nda yapılan mlaba· 

kada Eyllpltller daha caah •• 
bulan çıkarak haaimlerial 3 • 6 
rendiler. 

Galatuaray ile J>oiaa Spor 
takımları araa111da 1apalaa mlu· 

bekayı da l - 7 pbi çok qlon 
bir laJI farldle Galatuaray 
lruancL. 

Bunlardan bqka Topkapı 

De Kaaımpqa talomlan araapda 
yapılan maçta, Topkapıhlar daha 

iyi oynayarak Kuımpqayı 1 • 3 
yendiler. 

Vefa ile F eneryılmaz takımları 

araıındaki mUaabakayı da vefa· 

lılar 1 • 8 kazandılar. 

Uşakta 
Şeker Klüp 
Teşekkülleri 

U .. k, (Huıuıi) - Ttlrk ıpor· 
•ulannın Zaırepteki feci mağl6· 
blyeU Ye bu huıuıtaki pek haklı 

Ye dojra Jazdannız bütftn Tllrk 

apora meralıh Upk pm:Utw de 
mlteeuir etmit ve bu tee111lr 
u .. k gençlliinin daha laıla çaht
maaına 101 açmqtır. 

Bu mektubamla bltla apor 
meraldılarAm aevlndirecek bir t .. 
,.kklltın Ufakta vlcuda ıeldl
iinl bildirecetlm. 

Upk ıeker fabrlkaaı memur-

lan bir içtima raparak faluibda 
bir kultlp t•kklllnl bir karara 
alarak Upkta futbol, voleybol, 
teııia. abc:ahk. binicilik, ylzldllk 
ıporlarını tqıyaa J.U bir klip, 
bir ( Şeker klip ) tetkil ettiler. 

Ş.k• kallp heyeti idaresi Dk 
tefatilL iWnd•belt Çok ciddi 
çalııma ile futbol, binicilik, toley
bol ve teala tubelerlnl açta, Her 
hafta Cama tlnleri kaclınh erkekU 

Şeker kultlp azalan atlarla rufn. 
tller, tenİI Ye Yole1bolcalar mlaa

bakalu yapıyor ve n...U lflbıler 

ı•çiriyor. Hallaa reçlik kab•e
lerde dejil milli Yarhjı ytlbeltecek 
apor hareketlerinde çalqıyor. 

Pek laaa bir ıamancla a•al
mıyan muYaffaloyetler elde eden 
ıeker kulllpclllerlmlzln bu faali
yeti cidden kayda pyanchr. 

Tllrk ıporunu, mWt Yarhjıau
a temlil eden latanbul, lmair, 
Ankara ıporculan çalıflDIL Bize 
artık ...... , •ajl6blyet.1.W 

ıa.termeJiaf:z. 

Upk ıençlitl, at.,U ,.ker 
kullpçller ele• adıml.U• ylrl
Jor, çahfıyor n Zasnp mail8-

Wyet1"'8ia Mllial duı.llMll'lk icla 
• ... lllt-

F enerbahçe - Bahemgan 

Sarı - Licivertliler Dün 
2 -O Mağliip Oldular 

Dtıa alb bin kitiJi ıeçen bir 1 

aeyird ktıtlesi 6ntbıde Kacbka- J 
yllnlln F enerbahçe aahuında ya• 
pılan Bobemyan Fenerbahçe maçı 
Çek takımının 2 • O ıaliblyetl ile 
neticelendi. Daa 6ğle llzerl fimen
diferden çıkan Bobemyan oyun
cuları biraz dlnleamiye •akit bula
madaa aahaya pdilderl halde 
alclıklan bu netlcec:lu çok ....
nm olmalıdırlar. Çlül OJUD• 
Uk bqlaclıi dakikalarda Fen.,.. 
bahçeWer aerl akıılula miaafir. 
lerl mltemadt IQl'ette tuylk ede
rek blr iki aayı çıkarmak fıraat• 
lanm elde etmiıterdl. Oalarm 
futbola metlek ecllnmit olmaları 
ve daimi idmanlı bulunmalarına 
inzimam eden uzun tecrlbelerl 
oyun de•am ettikçe tealrinl ,&.
tererek miaafir takamın daha alk 
oynamaıma ve maçın 10nlanna 
doğru daha ağır baımaıına sebep 
oldu. Saat dôrtte hakem Adil Giray 
Beyin idaresinde oyuna bqlandı. 
Çeklerin formaaı koyu yefildi. Fe
nerbabçelller kendi formalarile 
ve ıu tarzda tertip edilmiı bir 
takımla aahaya çıktılar: 

Beclü • Yaıar, Faul • R ... t, 
Mehmet Ali, Eaat • Niyazi, Muaf. 
fer, Namık, Fikret, Şaban. 

F enerbahçeliler gtineıe kartı 
ba,ladıklan halde gtlzel ve nri 
bir oyun ıiıtemi tatbik ederek 
llerlemlye baıladılar. Sa; açık Ni-

Cf =:e\.1: r',!:.9'~ 
muhacim laatb birkaç m&him far.. 
aatı tellf yldnclea kaçırdı. 
Bohemyan takımının mldafaa ile 
utraıbiı bu malarda aol mllcla
flleri nazarı dikkati celbeden ma
kabeleler yapb. 

Oyunun ylrminc:l daldkaaandaa 
10nra Çeklerin muhacim hatlan 
oldukça ıemereli iflemiye bafla
cla. Bilbaua aol açıldarile yapbk
lan blc:amlar buaa pek tehllk.U 

tekWer -:ti=:.D y aJms Uf içleri 
•e •at a ayaldanaa p 
çen toplar iyi idare edllemlyenk 
botlara wnduyorda. Bu aebeptea 
Çek talama yakalaclıis birçok fuı. 
aatlan role pYinmeclea ..,. 
d6n~yordu. 

Yirmi lkind dakikada Çek ma-
hacimJerine faal yapan FeaerBler 
ale7hine bir firlldk ft1111fU ftdlclL 
Çekler bu cga Wl'UfUDU çektik• 
leri 11rada top F eaerli bir oyun-
cunan ayatma dokuarak yoluna 
detlftirerek Fener kal..me girdi. 
Belr.lenmlyea bir zamanda ola..
rea bu ilk rolden ..... F._. 
bahçe takılllUllD maaenyab bira 
......ıc1ı. Çekler de daha liJad• 
apldılar. Fakat San-Llcl'ftl't ml
dafllerin .. ,...ta o,..... blrlad 

Kalecinin bir kurtanıı 
uevrenin aonu.. kadar mluflrl .. 
rin bir daha aayı yapmalanaa 
lmkb Yermedi. 

Birinci devreyi O • 1 mail6p 
bitiren F enerlilu lkind devre 
bqlanpcında ala bir iki hlcua 
yapblar. Hlcumlarm bir tuealn-

lllr ~·-- - ettler. Dktln çekilen konerı Çekler 
mllfkO lltla kurtardılar. 

Ondan. 110nra hlklmiyet Çek
lere pçti. Oat&ate alnnlar yapa
rak Feaer maaYİD Ye mldafaa 
hattım epl hırpaladılar. 

O.vreaia OD befincl claMka-
11nda ortadan laea Çekler •I 
içlerinin ayatlle tatol mu bir ıol 
daha yaptılar. 

Gollerin adedi ikiye çılaaca 
miaafir tak11nm pyreti daha 
fazlalqtı. Bwıa mukabil Fea• 
oyuncalara yorulmlJa baflacblda
nndan YUiyete hAldm ola•yor-
lardı. 

De.....U. bltmeaine oa c:laJd. 
b kala Feaerüler aoa bir ıay
retle parladılar. Niyad mlhim 
.. fınata. kaleci blealnl hopltmıf 
•niyette iken ple çe........_ 

8a IOD gayretten acmr alllJd. 
mlret Jlae Çeklere latikal ed..
OJUD IODUD& kadar deYam etti. 

Maç bittiti zaman •' ... 
fatbolcalar O • 2 pllptll•. 

Fenerbahce taimal 1ana ta
nyell hlr .-ııc1e eo•e•yaa ta
kım Ue ikinci " aoa ..... 
., .. , .. 1mr. . 
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SON POSTA 

İTTİHAT ve TERAKKİ 
S inci kısım No. 79 

Her hakkı mahfuzdur. 

Nasıl Doğdu ? .• 
Na•ıl Yaıadı? .. 

Nasıl Ôlda? 6 - l (l - 934 =======· ıiya ~akir c:============================~ 

Muhtelif Şekilde Sulh 
Ağızdan Ağıza Do aşıp 

Beyoğlu ve Bogaziçl snhlllerinJn 
(bitaraf mıntaka) addolunmasına 
dair muharip devletJer nezdinde 
tevassut etmeleri rica edilmişti. 

* Çanakkale bombardımanının 
ılddeti arttıkça sulh sözlerinin 
kuvveti de teznyilt ediyordu. 
İtalya Ye Amerika safirlerinin 
vesatntile lngiliz ve F ranaulara 
sulh teklif cdilecefiııe.. Amerika 
aeflri Morgan TaY ile Ayan Reiıl 
Rıfat Beyin Çanakkaleye giderek 
dDşman amkallerile bir mUlikat 
icra eyleyeceğine dair ıayialar 
deveran eyliyordu. 

Halk bu ıaylalarla aYUDup 
dunırkcn ( 24 Şubat 33 l gtinll ) 
lntitar eden (Sabah) gazetesinde 
bir havadiı göze çarpmıı.. Bu 
havadisin, sana~rlln gözllnden 
nasıl kaçtığına herkes ıaııp kal• 
mııtı. Beş satın geçmlyen bu yazı, 
fundan ibarettir 

[ Efkan ahraraneılle maruf 
olan Prens Sabahattin Beyin, sulh 
lehinde bazı teşebbüaatta bulun
mak lbere Atlnaya geldikleri ve 
alakadar zevat ile milzakerata 
girittilderi, Atinadan bildirilmek
tedir .J 

Bu haYadisln lntlıan, bir 
dedikodu uyandırmııh. Sulha 
lefne olanlar, derhal Sabahattin 
Beyin cazibesine kapılmışlardı. 
ittihatçılar f ıc: 

- Mel'un muhalifler!.. D..
manlarJa blrleıtiler. Yeni maneY
ralar çeviriyorlar, vatan ve milleti 
fcllket uçurumuna ısllrilklemek 
latlyorlar. 

Diye bağırmıya başlamıılardı. 
Meselenin içyllztinU, Talat Beyle 
bir iki arkaaaıından baıka kimse 
bilmiyor; herkeı bir tnrJO zan ye 
zehaba kapihyordu. Halbuki - lt
tfhat ve terakki tarihinde pek 
mühim bir hadiseye aebep olan, 
ve hakiki alAkadarlonndan ancak 
birkaç zattan maada bugftne ka· 
dar hemen herkesçe meçhul 
kalan - bu mesele ehemmiyetli 
bir esaaaıa iıtinat ediyor.. Ve 

ıu ıuretle başlıyordu. [1) 
Harbiumumt zuhur ettiği za

man Pariste bulunan Prenı Sa
bahattin Bey, yine orada bulunan 
muhaliflerden ve kendi havarile· 
rinden doktor Nihat Re,at, Bah· 
riye Binbaıılarmdan HUanU Paıa 
ude Kemal, Şefik E1at, Ahmet 
Bedevi ve Mahmut Beyleri bir 
lçtimaa davet etmiş.. Osmanlı 
hUkümetinin harbe girdiği tak· 
dirde maruz kalacağı zarar ve 
ziyanları mUzakere e,Ylemişti. Şe
fik Esat Beyden maada diğer 
ıevat, Prensin fikrini kabul et• 
mesi üzerine Istanbula müracaata 
k~ar verilmişti. Sabahattin Bey; 
hırı Beıincl Sultan Mehmede, 

[l] (Yakup Cemi] • Ye - ıulhümün· 
ferit) meseleai diye ortaya koıkoca bir 
•faane çıkaran ve uzun uzadıya neıri· 
J&lta bulunanlar, bir bardak ıuda bir 
fırtına ye.ro.tmıya çalıımışlardır. Bu 
mcse!e o kadar mühim ve okadar 
i~~ullUdür ki, Y akup Cemil Bey bu 
hn~ıaede ehemmiyetıiz bir gölge dere
tesınde kalır. E l'an hayatta bulunan 
ve isimleri birer birer zikredile
eek olan zevatın karıitığı bu meıeleyi 
okuyan karilerimiz • bugüne kadar 
~e?l~ı~I kalan bu tarihi hakikati- olduiu 
ııbı ogrenmiyı muvaffak olacaklardır. 

Adllg• 11•zırı lbralıim 11•6 

diğeri do Talat Beye hitaben iki 
telgraf çekmiı, hükiimetn bitaraf 
kalma&ıD\ rica etmişti. Padiıah, 
malüm olan vulyetl hasebi!e 

bu telgrafı m&nuubaha bile ede
memişti. Talat Beye gelince, bu
na cevap vermek lüzumunu bile 
hiueylememiı.. Nihayet Oamanh 
hükumeti de harbe glrmifU. O 
esnad> Pariae tekarröp eden 
Alman erdulan her gün yem bir 
zaferle cihanın gözlerini kama.
bnaakta kli. •• Fakat .... ct.a bWaa 
zaman geçer ~· Alman or-
duları ilk hııını kaybetmif .• 
(Marn) de, kayalara çarpan bir 
deniz dalgaaı gibi geri çekilmişti. 
Buna binaen zafer ılmdi de 
F ranaız ve lngilizlerin ytbftne 
gülDmıemitti. 

O .zaman, bazı Fransız ricali 
ıiyaatsileı görüşen Pren• Sabahat· 
tin Bey bu zevattan aldığı ilham 
lizerine; Oımenlı htıkümetinin 

müttefiklerinden aynlma1JJ ve bir 
(ıulhfimOnferit) yapması izin tek· 
rar teşebbüaatta bulunmıya kanr 
vermif .. 

fstanbulla daha kolay ve ya• 
kından temaıta bulunabilmek için 
( Atina ) ya gelmiıti... Refakatin· 
de, huaust kAtibt Ahmet Bedevi 
Beyle Atinada yerleıen Prenı 
Sabahattin Bey, tefir Galip Ke
mali Bey vasıtasile latanbuldakl 
hnkümet ricalile muhabereye baş· 
lamışh. Fakat netice itibarile 
Talat Beyden aldıiı cevap, ıu 
çerçeve içinde toplanmıtbl 

[ izhar edilen endiıelere ma
hal yoktur... Jatlrahatikalp ile Ati· 
ye intizar ediniz... Arzu buyurur· 
aanu, lıtaabula da gelebiliralnU. •. ] 

T allt Bey tarafından dostla• 
Ye hUrmetkArane bir lisanla veri· 
len bu cevaplar, Sabahattin Beyi 
tatmin ebnemİf... Y aptığl bu ikin
ci tetebbUaün de akamete ujra
ma11 Uzerine prena, muhabereyi 
keamiıtl, 

Bu Hnada Atlnaya (Bopak 
Salih) namile maruf bir zat gel
miıti. Aalen Boınalı ve aon der .. 
ce mutaa11ıp olmakla maruf olan 

bu zat vaktUe (Halaaklran arupu) 
arasında temayUz etmlı bir yU1.• 
baıı idi. F edakirlıiJ ve inatçılığı 
llo tanınan bu Salih Bey her ne
dense bir müddet aonra cepheainl 

Rivayetleri 
Duruyordu .. 
değiştirmft··· ittihat ve terakki 
cemiyetine girerek fedakar itti-
hatçıların ön tafına geçmişti .•. 
Atinaya gelir gelmez, prensten 

husuıi bir mülil<at talep eden bu 
zat ile e~vela prensin katibihusu

ıiıi Ahmet Bedevi Bey mülakat 
etmiı, gerek ahvaliumumiye hak· 

kında verdiği izahattan ve gerek 

elinde bulunan tavsiye mektubun• 

dan fllphelenmemiş.. Prenai de 

keııdisile hususi surette iÖrüşmekte 
bir belı ıörmemişti. 

Arkası nr ) .............................................................. 
Holantse Bank • Unl N. V. 

Holantae Ban - Uni N. V. bankası 
MGdilriyeti umumiyeti tarafından 22 
Teırinlnvel 934 tarihinde Amster• 
damda vukubulacak hiuedaran heyeti 
umumiye.l içtimaında 3 % hiasel 
temettü tevıiJ teklif edileceti haber 
alınmıttır. 

Felemenk Bahrilefft Bankasile nki 
olan ittihattan dolayı beklenen seme
reler tama men elde edilmlttir. Blltnn 
tu beler nez.dinde muamelat adedi 
teıayfit etmiıtir. Malüm olduğu veçbile 
mezkur banka brafından ahiren Hayfa 
(Filialiıa)de yeni bir ıube açılmıf ye 
1 Tetrinievvelde icrayl faaliyete haı· 
lamııtır. 

Sayfa 9 

Vergi Borçl~rı Affedildi 
Fakat Müracaat Edenler Çok Az 

( Baıtarafı 1 inci yllı.de ) 
etmit bUtUn vergi, resim, harç 
ve bunların munzam kesirleri ve 
misil ve teahhur zamları ve vergi 
tezkeresi eamanı bakayaaının ka· 
yitleri tamamen silinmektedir. Yani 
bunların hesabı hiç sorulmayacak· 
tır. Yalnız 10 Şubat 1926 tarih, 
735 numaralı ve 13 Şubat 926 

ve 737 numaralı kanunlar 
ile 9 Haziran 926 tarih ve 
924 numaralı, 25 Haziran 
1927 tarih ve 1167 numaralı 
müzeyyel kanunlar mucibince ta• 
hakkuk ettirilmiş olan umumi is· 
t ihlak, eğlence, hususi istihlak 
vergileri bakayasile zam cezala· 
rından borçlu bulunanların: 

A - Yeni kanuna tevfikan 
tahakl<uk etmiı olan borçlarından 
vergiı.in aslına ait miktarın yüzde 
80 nini 1934 mali senesi sonuna 
kadnr nakten ödeyenlerin zam 
cezalarile birlikte ieri kalan 
borçları. 

B - Bu vergilerin aalına ait 
borçları 1935 mali seneıi sonuna 
kadar naklen ve tamamen ödemiı 
olanların zam cezaları. 

C - Bu ver~ilerin yalnız zam 

cezalarından borçlu olanlardan 
borçlarını .ı yüzde 20 ıini 1934 
mali seneai ıonuna kadar ödeyen-e 

lerin geri kalan borçları veya 
yüzde 30 nu 1935 ıenesi aonunı 

kadar ödeyenlerin de kalan borç• 
ları terkin edilecektir. 

Kanunda daha bunun gibi za• 
mania kayıtlı ve mllddeti bitmek 
(\zere olan birçok aff adilecek ver• 
giler ve cezalar vardır. 

Fakat ıimdiyekadar alakadı 
dairelere müracaat ederek borçla• 
rıoın af muameleainl yaptıranlar pelt 

azdır. Bu af kanununa göre mü~ 
bim bir miktarda vergisinin indf. 
rilmesi Jizımgelcn tanınmış bit 
tacir vaktinde müracaat etmediği 
ve kanunun teklif ettiği az 
parayı vermediği için ( 89 ) bla 

lira kadar borçlanmıı ve aparlı• 
manına haciz konmuıtur. 

Aftan iıtifade etmoal IAzım· 

gelen daha birçok kimıeler, itle
rini takip etmedikleri için borçlu 
kalmaktadırlar. Alakadar m_. 
murlar, mllracart edenlere kanu" 
nun bu inceliklerini anlatmak• 
tadırlar. 

Mağaza ve ticarethane memurlarına 
ı 

Saat 7 ve 9 dan sonra serbestsiniz. Bu fırsattan bilistifade 
ASRi BiR LiSAN öt;RENMECE ÇALIŞINIZ 
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Reddedilen Hizmet ! .. 
lbrahim Paşa, Şövalyenin Gururu Karıısında Git· 
tikçe Asabileşiyor. Haddini Bildirmek istiyordu .• 

- Zatııahanenin bu arzula· 
ranı yerine getiremeyeceğime 

pek tee11Uf ederim. ÇUnkU şl~ 

diye kadar hiç kimaenin hizme
tine girmedim. Ve girmeyi de 
aklımdan geçirmedim. Kılıcımı 

ve kuvvetimi, sadece dnıklinlerfn 
ve yerdıma muhtaç olanların hlz· 
metine hasreyledim. Onun için 
avdetime mllsaade buyurmalarını 
rica ~ylerim. 

lbrablm Pap, artık ha)'.ret Ye 
hiddetini yenemedi.. Şövalyenin 
bu sözlerini Paditaba tercüme 
etmeden evvel: 

- Efendi !.. S.n, çok garip 
IÖz ıöylUyorsun. Galiba, Rınn en 
bil ·ük hükümdarı huzurunda bu· 
lunduğunu unutuyoraun, Efendi-
min, seni huzuruna kabul etmeal 
bile bllyllk bir ıereftir. Bu ıerefl 
btıytık bir nimet ve devlet bilerek 
Efendimizin lfıtfUnden lıtlfade et• 
mek icap ederken, böyle ret ile 
cevap vermek senin ne haddindir. 
Bu sözlerini aynen Efendimize 
tercüme edersem, emin ol ki o 
mağrur batın, derhal keıllir. 

Demek mecburiyetini hi11etti. 
Şövalye, hiç tavrunu bozma· 
dan cevap verdi : 

- Size, henüz ne suretle 
hitap edileceğini bilemediğim için 
beni mazur görünüz.. MOıaade 
ederseniz, ben de ıizln bana bitap 
ettiğiniz gibi (Efendi) diyeyim .•• 
Efendi !.. Madem ki Efendinizle 
benim aramda tercümanlık vaz(· 
fesini deruhte ettiniz ; tU halde 
vazifen izi tamamen ifa ediniz .. V • 
ayni zamanda ıunu da flive et• 
meyi unutmayınız ki: Eğer ben 
do Pargeli bir eair olsaydım, bO
tUn iradelerine batımı eğer •. Emir 
lerine körll körllne itaat eden 
bendeginı arasında bulunmayı 

çok bUyllk teref tellkki eylerdim. 
lbrahim Paıa aaraıldı .• Sallandı .. 

Az kalım hayret ve hiddetinden 
dUşiip bayılacaktı... Şövaly.enin 
yüzüne dikkatle baktı. Bu çehre
de, o zamana kadar göremediii 
temiz Ye yükıek bir mana vardı. 
Paditahın huzurunda kılı kıpırda· 
madan azametle konuıan, kendi
ıinin Pargell bir esir olduğunu 
bllyUk bir cllret • ve ayni zaman• 
da zarafet• le yüzllne çarpan bu 
adam, biç ıüphesiz ki alelide bir 
adam olamazdı... Zeki lbrahim 
Pata derhal kendini toparladı. 
Sultan Süleymana dönerek: 

- Şevketli.- Sultanım. Anlq1-
lıyor ki bu garip adam, pek 
kendinde değildir. Biraz mecnu
na benzer. (Herhalde avdete 
azmetmitim, zatııahane mllaaade 
buyurıunlar) ; diye iıtirham eyler. 
Gerek ahvali ve gerek etvan da 
pek okadar mazbutca dejildir. 
Eğer mftsaadel ıahanenlz llbik 
olurıa, bir miktar ibıan verelim 
de kendi haline terk eyliyellm. 
Varıan, afiyeti ıeniyenizo dua 
ettin. 

Dedi... Sevgili vezirinin her 
ıözüne itimat eden Sultan Sllley• 
man, böyle cesur bir adamı mai
yetine alamamaktan mUtevelllt 
bir can ııkıntısı hissetmekle be
ra ber bu ıözlerl taavip etti. 

- Pekili.. Naaıl münasip İl• 
&yle yapılsın. 

Cevabını verdL .. 
'övalye, lbrahlm P•t• ile 

Kartı Kart•J• 
İbrahim Paıa, Şövalyeyi ahp ta 

J Padl,ahın huzurundan çıkarken 
adeta diıleri birbirine çarpıyor; 
kalbi intikam atetlerile yanıyordu. 
Kendisini okadar aeven efendisinin 
huzurunda maruz kaldığı hakarete 
ıtlkfıt ile mukabeleye mecbur ol· 
muıtu. Fakat, bunun acısını, ıö
valyenin burnundan fitll fitil ge
tirmek istiyordu. 

( Kubbealb )nın önllne kadar 
hemen biç ılSz ıöylemeden gel· 
mitler.. O zaman veziriazamların 
iıtirahatlne ve husuıi mllllkatla· 
rına mahsus olan • Kubbealtı da· 
lrHi ile ( Dolaplı kubbe ) araıın· 
da ve araba kaplıı yanındaki • 
knçnk odaya firmiılerdi. 

İbrahim Pqa, aedirln köıeıl
ne geçerek azametle yerleımiı, 
ıövalyeye kudret ve mahabetini 
göstermek istemişti : 

- Bakınız, Efendi !.. ilk defa 
olarak dır ki zati ıahanenin karşı· 
ıında mfttkUI bir vaziyette kaldım. 
Ben, ıevketlii efendlmden sonra 
bu koca Oımanlı lmperatorluğunun 
yegine imiri mutlakıyım. later· 
aem, en edna bir kulu kolundan 
tutar en yüksek mevki ve maka· 
ma Çlkarabilirim. lsteraem, kim 
oluraa olıun, en yllkaek bir mevki 
ve makam sahibini bir anda yer
lere geçiririm. Yabancı olduğu• 
nuı.. Belki de memlektimizin ah
valine dair henllz ·vukuf hatıl ede
memiı bulunduğunuz için gerek 
efendimin •• gerek benin huzu
rumda nasıl hareket etmek lizım 
geldiğini bilemiyonunuz. Sizi ma• 
zur görmek icap eder. Fakat 
efendimin ihsanını reddetmek.. 
Beniaı kudret ve mevkiiml iıtih· 
faf eylemek, açıktan açığa bir 
küstahlıktır. Bu kUstahlığınızı, size 
hayatınızla ödetebilirdim. Fakat ••• 

Şövalye, el1erini göj'ıftne ka· 
vuıturmut müstehzi bir nazarla 
lbrahlm Paıayı dinliyor Ye ıözie· 
rinin bitmesini bekliyordu. 

- Fakat •• Klmbilir, belki de 
Padiıabın sarayı önftnde bir göı
ter:t yapmak makıadile o iki ka· 
zazedeyi kurtarmak için ihtiyar 
ettij'iniz fedakArlık, ıu anda ıizl 
böyle ağır bir cezadan kurtanyor ••• 
Ukin ıah11nız, bence Ye htıkü
metçe ıllphelldir. Şimdi, kim ol
duğunuzu bana izah etmlye mec
buraunuz. 

Şövalye, hiç ta•nnı bozmadan 
Hkinetle ceyap verdi: 

- Şah11m hakkında ılze ma· 
l6mat vermiye mecbur olup ol
madığımı izah etmeden evve lize 
ıunu ıöyliyeyim ki; efendinizin 
karıııında aldıiım ta•ur, bana en 
yaklf&n bir harekettir. Damarla· 
rında mOıavl derecede kan tapyan 
lnıanlar, birbirlerine ancak bu 
ıuretle muamele ederler. Sizin 
mevki ve kudretiniz iıtlhfaf 
meseleaine g~lince: belki bu, 
berkeı için pek yftkHk görU-
lobillr. Ve onun için de önl
nllzde birçok baılar eğllir •• Fakat 
eğilmiyen Ye eğilmek imkinı ol
mıyan bir bq varaa, o da benim 
gibi bir Şövalyenin baııdır. O 
Şövalyenin batı ki: vaktile Papa 
Borciye'nın zındanlarında guru
runu hiçbir kuvvete feda etmeden 
ölilmü bekliyen Sultan Cemden 
dera almııtır. 

(Arkası var) 

SON POSTA 

Lassolar Ve Bir 
Safdil 

"Meklika karikatürü,, 

Bu ipi ne yapıyoraunuz?. 
Ne it• yarar?. 

- Ö~üzleri tutmaya?. 
- Peki, öküzleri tutarken tu• 

zağa ne yem koyuyorsunuz? .............................................................. 

Dl11.•11 llclı•al H111Hrlerl 

Romanya Hüku
meti Dahili Bir 
istikraz Yapıyor 

Bükreı'te çıkan Arguı adlı 

RomanfJa 
dahili 

iktııadi gazete ya· 
zıyor: Romanya 
bUkiimeti bir da· 

.___i•_t_ık_,_a_z_ı_. bili istikraz yap-
mıya karar vermlıtir. Fakat tim• 
dilik bu lstikrazın yalnız Uçte biri 
kayde çıkarılacaktır. Bu ilk para 
Romanya ordusunun iılahına ve 
hnlrumetin milli bankaya olan 
borçlanma taaflyeaine kullanı· 
lacaktır. 

ikinci ve llçllncll tertiple Ro
manya dahili ve harici borçlan• 

nın birleıtirilmHini ve faizlerinin 
dDtlirlllmeıi lılerinde kullanıla• 
caktır. 

latıkraz karııhğı tamamen 
alınmaktadır. Kaylt eına11nda 
huıuıi bir tenzilat yoktur. Yalnız 
tahviller ödınirken yllzde kırk 
fazlaıile teniye edilecektir. 

Pariate bulunan Romanya Ma· 
llye Nazırının oradaki alakadar 
makamlara F ranıanın Romanyada 
bulunan Bloke beyleri ile bu 
dahili latikrazdan alınmaıı yolun
da bir karar •erdirmeye muvaf.. 
fak olduğu haber verilmektedir. 

* 
Dllnyanın ilk Afında ıe-

1nıllterenln len bllyük tica• 
ret hareketinin 

ticaret . . en güzel anlaıdan 
vazıgetı yeri lnfiliz liman• 

larının vapur nakliyatı lıtatlatlkle
ridir. 1934 aeneıi ilk yedi ayına 
ait bu yolda yapılan bir istatiıtlk 
mevzuUD bUyllklftitl itibarile dik· 
kate deier bir vaziyet meydana 
koymaktadır. 

1934 Hnesl yedi ayı içinde 
20,828,000 tonu lngiliz bayrağını 
taşıyan gemiler olmak bere in· 
giltere limanlarında tahmil edilen 
vapur tonilltoıu yekilnu 35; 735,000 
dir. Bu rakkamlar bir yıl evyeJkl 
neticelerle mukayeıe edilirae va• 
ziyetin lngilterenin lehinde olduğu 
görftlllr. Zira bu rakkamlar 1933 
seneıl adetlerine kıyaıla Inglliz 
bayrağı tqıyan gemiler için 676 
bin ve diier bayraklar için de 
1, 193,000 ton fazladır. 

* 
Bulgariıtanın Karadeniz ıa· 

hillerinde bu ıene Balıaristan 
çok tuz iıtihıal 

kaga tuzu edilmlıtlr. Her ıe-
almıgacalc ı nekl istihsal ancak 

iç aarfl1ata yetitir, laay•ınata 

Birinci lefrln 8 

,, 

BIBAYB 
Ba lltaada •ırgla 

._, __________ Terctıme eden: Hatla Hallp __ .. 

HIRSIZLAR GiREBiLİR 
·--.. ············· .. ···········--··-· ..... 

ikinci lmperatorluk devrinde 
birçok asılzadeler daima lmpera· 
tora yaklaımaktan içtinap ediyor• 
lar, ılyaıi sebeplerden dolayı TU
vlleri aarayında verilen balolar 
daima tenha oluyordu. 

Bunun önllne geçmek ve ara• 
daki bu ıoğukluğu gidermek için 
yeni bir balo tertibine karar ve· 
rildl. 

Üçtıncll Napolyonun ana bir, 
baba ayn kardeıi olan Şarl dllk· 
dö Momy, mecliıl meb'uean reisi 
idi. 

Bu habere çok memnun oldu. 
Çünkü eğlence ve zevkuıafayı 
pek severdi. Hemen Burbon sa• 
rayında bu davete mahıuı olarak 
bUyOk bir bina yapıldL 

Bu yer her ne kadar bllytık 
yapıldı iıe de izdiham yine çok 
oldu. Çnnkn binlttrce dantiye 
yollanmıı ve h.rltes davete icabet 
etmiıti. Kalabalıktan kadınların 
elbiseleri yırtıldı. Kıyamet kop
tu. Balo bittikten sonra ıalon• 
larda ıezen Baron Y.. yerlerde 
yalnız çiçek, tUI, tlly deiil, bir 
ıllrll mücevherat buldu. Hanım

ların birçoğu mücevherlerini kay• 
betmlflerdi. 

Duk d6 Morny'nin kitibl olan 
Baron Y... Bntnn bu mllcevher
led bir ıepetln içine topladı. Ve 
Duk'a getirdi. Duk henOz yat· 
mamııta. 

- Peki doıtum, dedL T eıek• 
kllr ederim. Bunları ılz muhafaza 
ediniz. Gelenlere kendi elinizle 
teslim edersiniz. Herhalde bir
çok ~el kadın dyaretl 
kabul edeceksiniz halbuki güzel 
kadın ziyareti olmadı. Bu kadar 
yorgunluktan ıonra ancak iki 
ıaat kadar uyuyan kitip giyinip 
ıUılenlp bllroya ıeldiğf ıaatte 
ancak bir iki fam döıambr ve 
birkaç uıak ziyareti kabul etti, 
Bunlar hanımlanndan elmulan 
alabileceklerine dair kij'ıtlar ge
tlrmitlerdi. 

Akıama kadar kltip beyhude 
yere bekledi. Kimse gelmedi. Da· 
ha ıepet dolu idi. Katip: 

- Herhalde dedi dlln ıeceld 
ıtlzel dansözlerimiz benUz uyu
maktadırlar. Yann gelirler. 

Fakat ıece ne yepacakb? 
Bntun slln yazıhanede oturmuı 
blriai bu kadar mftcevherl çalar 
diye yerinden kımıldanmamııtı. 
Gitti ıeflne ılkAyet etti: 

- Rica ederim mücevherleri 
benden ahnız idi bir ya
zıhane çekmecesinde bukadar 
senet naııl aaklanır? Ya çalmlya 
kalkarlarıa. 

Duk dö Morny öyle mOıktl
littan korkar ıoyda bir lnaan 
değildi: 

- Bunun için mi telAt edlyor
ıunuz? Bir kaaa getiriniz onlan 
kaıaya killtleyllp iıtlrahatl kalp 
ile uyuyunuz. 

iki ıaat ıonra baron it oda
ıında bir kasaya bu kıymettar 
elmulan yerlettlrdi. Bu yirmi 
albn Lulye alınmıı çok gOıel bir 
kata idi. Hırsızlar bunu kolay 
kolay kıramazlardı. Baron açmak 
için IAzımgelen ltaretl ezberledi. 
EHıen ona bu itareti ezberlemiye 
bol, bol vakit bıraktılar ya. Çnn-

verilmek llzere memleketimizden, 
Romanyadan ve Sovyet Ruıyadaa 
kaya tuzu ithal edilirdi. 

Bulıarlar bu 1ene deniz tuz. 
lanm briket hallne ıetirmek •• 

kn bir hafta ı•çtltl halde bu 
çelik kapıyı açmiya vakit bula· 
mamıılardı. Baron: 

- Ah ıu Pariıll kadınlar! 
Diye dlltDnllyordu. Ne aeraem ve 
ne ihmalci ıeyler, okadar kıymettar 
mllcevherlerl muhafaza edemiye-
cek kadar ıeraem ve aramayacak 
kadar da lhmalcidlr. Olur 1417 
değil vallahi. 

Bu dnınncelerinl Morny'ye ılSy• 
lediği zaman bedbin ve mllıtehzl 
bir tebe111imle gtıldli ve o da 
uıaj'ana Jönerek: 

- Sen buraya bir kuyumcu 
ıetirtl dedi. 

- Kuyumcu mu? 
Baron hayretle ıeflnln yllz6ne 

bakıyordu. Ne yapmak lıtiyordu?. 
Mlicevherlerl Atacak ma idi 
acaba? 

- EYet kuyumcu diye cevap 
Yerdi. Ve baıka izahat yermedL 

Biraz ıonra gelen kuyumcu 
önllne getirilen mllce•herlere bak· 
bktan ıonra attı. Morny: 

- Hepıl eahte dehli mi? Di-
ye ıordu. 

- EYet. 
- Kıymetleri ne tutar? 
- Yüz lira ekaelina. 
- Baron kata lçla kaç para 

verdin? 
- Dörtytız frank ekaellnı. 
- GörDyoraunuz ya doıtumJ 

Tahmininiz yanht- Parisll kadın· 
lar böyle kalabalık eğlencelere 
gelirken hakiki mllcevherlerfnl 
takmıyacak kadar lhtiyatlıdırlar. 
Ve sizin zannettiğiniz gibi sersem 
degll. Eğer hakikilerlnl takarlaraa 
latemekte aramakta secllrml
yorlar. GarUyorsunuz yal Onları 
ihmalci telikld etmek te hak• 
aızhk. 

- Evet hakkına ~ar ekn
linı. 

Baron mllcevherata bakıyorduı 
- Burada iyiler gitmiı, fe

nalar kalmıı, Peki amma ben ba 
kadar camı ne yapayım. 

- Onları kaaaya koyunuz.. ve 
kaaada boı kalan yerleri de benim 
lktiaat yaparak biriktirecejlm 
paralarla doldururaunuz. 

Baron içini çekti: 
- Demek ki kaıa ebediyen 

boı kalacakbr •• 
- Peki bu ılze kifl ıelmlyo,. 

ıa ılmdlye kadar lyillk yapbiım 
insanlar minnet borçlannı öde
yince onu da bu ka1aya kilitler
llniz. 

Baron Dllkun önflnde ejildL 
- O halde ekHlau mtlıaade 

ediniz de dedi. Anabtan kal8lllll 
Dzerlnde bırakayım ••• Hiçbir 
korkum yoktur. Hıraızlar ıelebi

llrler. 

[htilAf Halledildl 
Karadeniz mıntakuına yapılan 

koli seYkiyab dolayıılle, poıta 
ldareıi ile DeYlet Denlzyollan 
ldareai araıında bir noktal nazar 
anlaıamamazlığı çıkmııh. 

Oğrendliimize göre, yapılan 
son temaılarla bu anlaıamamaı• 
lık ortadan kaldınlmııtır. 

S.vkedilen kolllerle beraber 
tiden potta memurlan için eski• 
den olduğu aibl muayyen Ucretla 
ödenmeıl neticesine varıldığı için 
eakl vaziyet avdet etmlftir. 

bunları hayvanlara vererek dıta• 
rıdan kaya tuzu ıokmamak nly .. 
tindedirler. Hatta bazı tecrftbeler 
yapılmıı Ye muYaffald1etll neti
celer de ahnmqbr. 
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Vitamin 
Kalori 
Gıda 
Kuvvet 
Kudret 
Kan 
Can 
Hayat 
Sıhhat 
Neş'e 
Nefaset 

Arpa 
Yulaf 
irmik 
TUrlU 
Bakla 
Nohut 
Pirinç 
Çavdır 

Nişasta 

Patates 
Bezelye 
Fasulye 
Mercimek 

SON POSTA 

Öz Türkçeyi• 
Deneme 

nzu ilerlemek 
özU f f. 
özu ıs ıgoruz 

Geçen glo çıkaa bir •ilence 
ÖZÜ gaa•teaiaio kabıada .Uadelilc •uete
K U lerden kullmlt beylik (1) bildirmeler 
uZ ( 2 ) din birkaçı bHılı idL Ef!ence 
özU gu•tHiaia l;ir etleace koap•u (3) 

olarak Hçtiti bn bildirmelerde bir 
tek Tlrkçe deyim ( 4) bul•ak için 
okuyucu, bulanık auda balık a•layaa 
bir balık ncıaı fibi uzua uzadıya 

öz O 
özU 
ÖZÜ ufraımak ea•i•ini (S) duyacaktı. 

EQ'lence razeteai bununla etlen· 
melde yerden rlSte detin gerçektir (6). nzu 

ÖZÜ 

özU 
özU 

Beylik it yerlerinde dil aava9.na 
kartı büyllk bir GykO (7) glSıe çarpıyor. 

Eline yaıraçı ( 8) alan yazıcı ( 9 ) 
aanki bu yurtta biç bir ~eAitiklik 
olmamıf. Sanki burün de Oamanh 
kanlıtının ( 10) kötn ç·tırı uzayıp 

8eyaz Mısır özU fidiyormut ribl bu yurdun brıından 

ÇCıcuklannııa yedir.niz. 1atediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak de· 
ğiıtire değiılire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mekemmel 
6ı.In unlarla yavrularımı. neıeli, a hhath, tombul, kanla canb olurlar. 
Çabuk bUyOrler, çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal ol
mazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARILE YAPILAN MAHALLEBI v• 
ÇORBALARIN ve tathlarm ve pllrelerin ve yemeklerin lezzetine pa• 
yan olmaz. Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden sakan nız. Ha~an mar
kasına dikkat. 

atmak için yurttatların elbirJij'i ile 
uğrıııtıkları yat deyimleri istekle 
birbiri arkaaına didyor. 

Bu yazı rBnlOk pzetelere guıyor, 
berkea oku1or. Büyük ülkGmiide (11) 
ae c'etin aynlık t 

Kafaaının ıçını detiıtireme•it. 
bugOoQ br nimıemeyen yazıcı yaı.ıyor 
diyelim. Böyle yazıları, yazıcıoın 

batında bu~unanlar ıörilp okumuyor-

l __ R_A_D_Y_O. ____ I 
7 Teşrinevvel Pazar 

latanbul - 1 ,30 plak, rn,20 ajans 
haberleri, 19,30 Türk mu ıkıai, kerna· 
nl Reıat, Maaut Cemil, Muzaffer Bey
ler ve Vecihe, Vedia Hıza hanımlar, 
21 A~ş • Güneş kuhibüuden nllkil, 
21.80 radyo caz n tango orkeıııtrası. 

Varşova 1345 m. - 18 danı mu
ıikiei, 18.50 musahabe, 20 hafıf musı-
ki, 20.45 musahabe, 21 popliler tagan
nili senfonik konser, 21.45 mu11ah01 h'", 
i2 Lembergteu neşeli ueşrıyat, 2:!,45 
muıahabe, 23.15 rekliiın ve koueer, 
23.50 llachııı eserlerinden senfonik 
konser, musahabe, 24,05 dans mu• 
aikısi. 

Peıte 1550 m. - 18,40 Sigaa mıı
ıikiııi, 19.40 musahabe Spor, 20,30 
Şnndor Potöfinen Janos Vites operası, 
21. ::ıo haberler, 23,50 dana mıısıkisi. 

BreJnu 316 m. - 19 Skeç, Ht2S 
Aktüalite, 19,55 ecnebi musahabe, 
20.85 haftanın yenılıkleri, 21 karı~ık 
ne .. elı ve musikıli neşriyat, 23 haber· 
ler, 23,80 danı muıııkiei. 

Viyana 507 rn. - 18,05 Otto Va
cek bandoıu, 19,25 Fıaus Verfel ken-
di e erleriııılen, rn.50 haberler, 20 
tıırkılnr, 20.45 .J olıann Sı rnueun, Zigı?-
uner baron opereti, 23 raılyoııun ha· 
kıki tarıhinden bahisl<'l', 2 .1,80 haber· 
ler, 23,50 klasik oda muzıkttııı opera 
takımı, 24,40 Schraııımel kuar~eti. 

8 Te,rinevvel Pazartesi 
İstanbul 16~ 1 w. - ı ,30 Fr. 

dP.ra, 19 konferaoıı, H.1,30 Turk musi
kıei, Ekrem, Huşen, Cevdet, kemani 
Cevdet, .• eref, lbrahim h P) ler, Vecihe 
llf·lma hanımlar, 21.20 aj nı ve lıor~a 
haberleri, 21.80 Bedriy.t! Hıı im hanı• 
rııın iştırııkıle tar go ve cıız orkestrıt!!ı, 

Vureovn 13-15 m. - lS keman 
konseri, 18,2:5 musahabe, 1 .3:5 tHJ!Bn• 
Dİ, lfl.10 muealıalıe, rn,15 hafif rnu~i· 
ki, 19,45 pliık vo muıahabe, 20 ede
bi~ at~ 20.20 musahabe, 21 hafif mmıi
ki, 21,45 haberler, 21.55 musahabe, 2~ 
Viyana konseri, kk.,feran"', 23 rekliimlt 
konser, 23.15 danı musikiııi. 

Peşte 550 m. - 18 radyo konseri, 
musahabe, 19,20 Bianko danı orkea
tnaı, 20,20 musahabe, ~1,20 llajterin 
idareıinde opera orkestrası, 22,40 ha
berler, 2 l Sigan muıiki i, 24 mizahi 
almanca neşriyat, 24.15 pıyano koneerı. 

Breılau 316 m. - 19,:?0 Leh u
ker tarkıları, musahabe, 21 kısa ha
berler, 21, 16 milli m·ıriyat, 22 tegan
ni, 23 haberler, 23 25 m111ahabe, 2~,40 
ıece konseri 

Viyana 507 m. - 1 ,10 plak nıu
•habe, 18.40 f ılharmooik. konsere dair 
ıözler, 19,20 musahabe ıler,., 20 haber
ler, 20,20 tekoik, 20,45 neıeli neşriyat. 
21,40 neşeli musikiııin devamı, 22,30 
piyano musikiei, 23 dans mu"'ıkısi, 
23,20 haberler, 23,50 dan ın devamı, l 
plak. 

9 Te .... nevvel Sah 
letaulml lli21 rn. - ı .ao plak, Hl 

Mesut Ceınil B. l'. çocuklara masal, 
l~, ıo 'fü k musikiııi, Studyo ııez he· 
yetı, Mehlih .. e NPdime hanimlflr, 
20,45 Miioir füırettinll. ve arkadaşları, 

21 .20 llJHDI ve boru haberleri, 21 30 
Studyo c •z orkestrası. 

Var:;ova 13t5 m. - 18 piyano 
kon eri, 1 35 plıik, 1 ,50 muaahahe, 
19 zıraa , 19, 15 popültjr konııer, 19,46 
t .rler, 20 ıko ı s~rıu devamı, 20,20 ınu-
aah ~be, ~o. O plak, 2J.50 muhtelıf ba
hisler, kıl• ışık. oeşrıyat, 23 reklam va 
konser, 2ti,15 dans mueikiıi, 23

1
45 

ecnebi dılıle korıferıuıs danıı. 
Peşte 5:i0 m. - rn, 15 taganni kon

seri, mu~,. lı ıhe, 21 Mac11r lııılk o ırkı-
ları, a2.20 kaberler, 22 40 ChZ UJU l· 

ki•i, ıuu~uhtlbe, 2 ı,40 Fridlin Uure
siode opera orkestra~1. 

Dr • l ııı 31 G m. - rn, lG maııdoliıı 
kouııerı, 19,~ mu .. .ahı&he, 20 Ballaıllar 
vo avcı 4 Lrkılurı harıç eki Almırnlar 

iç ıı, 21 guııun kı a lıuherlni, 21 10 
1 '> ınci a ra ait ope rtlerden parçular, 
23 haberler, 23,25 lt kuık, 28.35 daııs 
musikj,j, 

Vı~uull v07 m. - 18,30 p ymo 
koıı erı ıımlıtel f balıi lı·r, 20,30 op ·ret 
WL181kİJ1 llo zer id ıreııinde, !!l.45 mu
Balıntıe ve ruus kı, 2 i.30 habe rler, 
23 50 kııartet odıı mııs kisi, 24.45 H1:rt 
Silvıııg tukıuıı. 

10 Teşrinlevvel Çarşaml;,a 
l~ıa ılrnl lG21 m. - 1 .30 Hr. dere, 

19 p ıık, l P,:m Turk mmııkı~i, Nccttti, 
Şe' kı, Fıu em, H.u,,en, Ct:vdet, Muetnfa 
beyler 'e \1 ccihe ile S •miha hanımlar 
21,:.0 Bjaus, borsa, Stüdyo Cif" ~e 
tango t.kımı . 

Y arvova 134;; nı. - 1 keman 
konqen musalıabt-, ı S/i5 plifk nıulıtelıf, 

1915 o·ke tra mu ahı:ılıı-. 20 e ııki p ya
no1 muıııkisi musahabe, 20,:jO :Soliıt koıı-
aeri, 20,45 musalınlu~, ~1 plak, 21,45 
h tbNler, U Çlıopiııin eserlerıudtın 
knııı=ıcr, 22.30 ecoelıi dilile kooferan 11, 

i!?.,40 tııg'uuu•, 23 rekfılw ve konser, 
2:u5 dıuı!I mu. iki i. 

J>e~te 550 m. -· 1 ,3fı ori:eafra kon
seri ""'"le neşriyatı, 20,30 opnadan 
oak;I, 23.30 S gan mue kisi. :!4,20 danı 
mııRıkıeı. 

Yıvana 507 m. - 1 05 Kuartet 
koıı'!e~i. 19 muaahııhe, ~0.20 Kaerntcn 
halk şenlıklerini nakil, 21,0.J Hichard 
V ıtgnPrio eserlerindP.n konser Arture 
'I'oıcauiuin idaresmıJe ve I .. ette Lf'h· 
maııu'm iştirakilE', 23 Aktüalite, 23.20 
EQperaotoca, 23,JO haberler, 23.50 
Şrammel ınu~ikısı, 1 plak. 

11 Te,rlnevvel Perşembe 
lstaıılıul lt)~ t nı. - 18 . .,0 pllik, 

19.20 aj ınıı, lH.:10 Tıirk mımkiıi Ke· 
oıal Nıyaıi, Azmi b•~) lt>r ile Hayriye 
ve Mıiz<'~ y •n lıaııııııla", 21 ~elim Sırn 
B. '1'. ko ıforf\luı, 21 30 radyo caz ve 
tango takı ını. 

Var~uvo U 45 Hl.15 piyan'> kouııeri 
19,4::-ı 111u ılıatıe, ~u ~ .hofon pliik 
nıuııalı ı ıc, :W,30 eııkı plaklar, 21 uıu
ıik lı 11111-1 lı ıba lıoi:ıerlt!r, 22 ."eııfcın k 
koııııer, 22,:ı5 koııferaoR, 2:i kou"+>r ~e 
rcklfım, 23.2?.5 dau. ınusikıeı, !!3 45 
koııfer rns ecutılıılt•re, 2!,05 dana wu
ıııkiııi. 

Peşte 550 m: - 18,35 cu, deri', 
19 ~ıO plıik musHlı dJc, 21 .10 piynııo, 
21.55 Çorouel iıimli mouolo.ı, 2S.10 

lar mı? 
Beylik it'er dilinin dOzeltilmek 

umanı ıe'mit hem geçmittir bi)e. 
Öz. Türkçeye ka"·uımak için ya

pılan billün çahımı:ılnrın yanmda bu 
biçim yaz farı yazmak, bastırmak, 
okutmak, dilde bir ıerillk yapmak 
lıteğin len bs tka lir nune değ~ldir. 

Biz g~rilemck istemiyoruz. ilerle
mek iıtıyoruı.. Bizd~n olmıyaalar 

çıkıın aramızdan 1 
ismet Hultui 

1 - Beylik - reami 
2 - B'ldirme • ilin 
3 - Kona-u • meYl.U 
4 - Deyim - lbar• 
5 - Ezgi • zahmet 
6 - Çerçek - h· klı 
7 - Uykü - lakaydi 
8 - Yazaaç - kalem 
9 - Y a cı - k•tip 

10 - K nhk - h8k0met 
11 - Ülkli - mefkure. 

··················································•··········· 
halı eri "r, 23.30 Peşte konser takımı, 
2·1.S) iynsi neşriyat. 

Viyana 507 m. - 18.30 hafif mu
musik·, IH musahabe, 19 20 Aktüalite, 
19.50 haberler, ~O, 10 Holzer orkeatra11 
ve Ç ırlı Gaudrio cazbandı. ~1.50 tarihi 
neşrıy11t, 2~,15 Anton Bruckner'in ta
nınmamış eserlerinden parçalar, 23 çift 
piyano konseri, 23.80 haberler, · 28.50 
p yauoyu Jevam, 24.05 danı WU• 

ıikiı1i. 
12 Tetrinevvel Cuma 

lstanbul H·21 m.-ı 2 30 plak. 1 ,30 
plak, 19,20 ajünı haberleri, 19.i!O '!'ürk 
musıkisi, Ekrem, Huıen, Cevdet beyler 
ve Vecibe Nazan Feridun, Şükran ha
nımlar ve' Ovrik Ef., 21,20 ajana ve 
borsa 21 30 caz ve tango orkeatrası. 

V~r~ova 1345 m. - 19.15 orkestra 
musahabe 20 konserin devamı, 20,iO 
Aktüalite.' 20130 :tJliik tııgauni muhtelıf, 
bshiıılttr, 21.l 5 ~enfonık koueer, 23.30 
Okrauya ,iirleri, 23.40 rekluuı ve kon
ser 24 05 kahvehane koııseri. 

İ">e 11te 550 nı. - 18.3) Flüt konseri, 
Spor, 19.20 Si~an musıkisi, 20,35 ka
rışık neşrıyat, ~2.40 haberler, Eduardo 
Bianko tango takımı, 23.50 Şsndor 
Bura caz h kımı. 

Viyana 60i m. - 18,20 ıarkılar ve 
bafıf havalar, 19 muıahabe, 20 haber
ler, 20.10 memlektıt neşriyatı, 22.80 
hafta11111 haber icmali, 23 Bar musikiııi, 
23.ıo haberler, 23,50 keman kooıeri, 
2~ geec muıilı:iei. 

13 Te•rinievvel Cumarteal 
lıtaabu (1621 m.) - 18.30 Franııaca 

dera, 19 ,_ilk. 19.30 Tilrk mualıı.lal (falırly-. 
Safiye Haaııalar n Refik H Fikret Beyler), 
21 H,ref Şefik 8. tarahndl\n konferaaa, 21.30 
Sılidyo c ı: •• tan~o oı keatraaı. 

Var.ova (1345 m.) - llt.20 piyano ken• 
Hrl, müıa ıabe, 19.15 hafif 111uaflcl, 19. 5 
ReJ,ortaj, 20 Popü'er, •arlular, müaahabf', 
20.30 p!Ak, (c • fa taıı: lıı ) , :.o.4S mulıte lf 
hah al er, 21 hafif muaik , 21.4 > habı: ler, :l2 
Popliler, konaer, konferana, 23 konaer ve 
rek Am, 23.15 danı ınuı klıl, müohabe, 
U4S ( llfll, 1 daal IDL8İklal, 

B•dape,te (SS!l -> - 19.40 Ha •p• l..on• 
ıer, 'ltl.10 mllıa abe, :l0.4J orı<eıtra, 21. IS 
haber er, 21.35 pllk, mUsahabe, 23.10 S J'lln 
m aikiai. 

Viya ıa t570 m.) - 18.25 h11flf muaikl, 
19.1!\ halk ••rkıl:ara. 19.45 hah• ler, '20 Ver
din' n eser.erinde• Alda oper ıı, 2J dana 
mu• k'ıl, nto haberla{, 23.5i dan••• d•••· 
aı. 1 l'•ce lııouaerl, pllk. 

Dııleriniırl kaplıyan kir taltaka11 

ıinek kitıtları l'ibl J•pııkıadır. 
Mikropları çeker, muhafaza eder 
ve bHler. Dilinid diıleriniı.in Oae
rlne gezdirirseniz ba tabaka1ı •İs 
de hi11ederainlz. 

• 

Sayfa 11 
-==-

T ehllke baı g8ıtermiı dem•k. 

tir. Bir lfGn herıe1 olup bittikten 
ıonra dlılerinizin donuk aarı bir 
renk aldıfım g8recekıiniz. Bunu 
dit atrıları, ve birçok Yahim baa
talıldar taki.D edecektir. 

• 

Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yeglne dit macunudur. Diıleriniıl 
temizler, parlahr, mikroplan &ldllrtlr, dif etlerini kunotlendirlr. 
Günde iki defa Radyolln kullanmakla pek kısa bir zaman içinde 

hakikaten beyaz, parlak ve temiz ditlere sahip olurıunuz. 

Endülüs Araplarının 
• 

Torunları Italyada 
Orta ltalya 

da SaracineakG 
adını taııyan bir 

köy vardır. Öte• 
denberJ halkın 
dilinde dolapn 

bir ananeye gö
re bu k5y\\n 

balkı, Endillilı 

Araplarının par

lak zamanların· 

da lıpanyadan 
kalkarak bu ha· 

valiye gelip yer· 

leşmiş olan arap
ların kUçük to
runlarıdır. 

... Bittabi tama· 

men İtalyanlaı· 
mıılard1. Mama· 
fih ıimalarınad~ 
bir huıuıiyet 

edilemz. Bu köy 
uğu da lnkAr r lanna fevkallde lıtidath olmakla 

halkı halk dan•· tanınmıılardır. 

Yırtık Paralar Nasıl değiştirilecek? 
( Baştarafı 1 İ.Dci ) üzde ) 

btr kıymet takdir edilerek değlı· 
tirilmeai icap etmektedir. 

Üzerlerine iptal damgaıı vu• 
rulan, ve ehli hibre komisyo
nunca yapılan tl\hklkat neticesinde 
kullanılmağa salih görtılmlyen 

kağıt paraların yerlerine diğerleri 

verilmemektedir. Esasen pi~ asada 

mtışkülAtla geçirilebilen bu gibi 

paralar tedavül kıymetlerini de 
kaybetmiı sayılmaktadırlar. Şim-

diyekadar, Merkez bankaaınca 

tepdil edilen kağıt paralar bir 

hayli miktarı bulmuıtur. 

lıtanbul Tramvay Şirketi: 

iLAN 
Jıtanbul Tramvay Şirketi 1 Teırinievvel 1934 ter.hinden itibaren 

Harbiye ile Aksaray arasında ve tecrübe o!mak üzere yeni bir aervia 

kurduğunu muhterem ahali:ye bildirir. 

Ll _____ ı_s~ta_n_b __ u_ı_e ___ eıe_d_i_Y __ §_i....-l_ıa_n~ı_a_r1-:-:-~~I 
Malzemesi mektepten veramek üzere Dumlu Pınar Yatı Mek

tebi için t()O,) çift iskarpin pazar;ık a yaptıralacakt.r. Talip olanlar 

artnameyi görmek fizere Levazım Müdür.üğ:.n .! , pazarlık ıçin de 
~ liralık teminat akçesı makbuz \eya mektubile 8/10/934 Pı zar-

teıi ııüuU uat 15 • kadar Da~mi Eucüme .ıe müraca - tlara. "6J58 .. 
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KAHVE 'MERAKLI ARINA: 
Keyif ve lezzetle içilecek en nefis kahveyi, halislyeti teminatı. olarak en ucuz 

Tlcaretbaaesiadea tedarik edebilirsiniz. 

YENİ FIAT KURUSTUR. 
Satış yeri · yalnız: 

~ lstanbul, Tahmis sokak, Kurukahveci Hanı altında 

raki'it saf. ~atl tesirli ~SPİRİN,_ EB m~rka· 
sım taıır~ A'ğr:ıları çabu" ve emnıyetle gıder. 
me~ ~n l>aıyuracagınız deva, dünyad~ 
~şfiur,,, ~ "müstahzacı olmalıdır. 

lıtanbul 

Ambalajlarda ve kompri
melerin üzeri"nde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik~ 
fcat ediniz 1 

Milli Emlak Müdürlüğünden; 
Muhammen bedeli 

Lira 
LANGA Şeyh Ferhat mahallesi Havuzlu bostan 

- · sokağında eaki 36 ve yeni 42 No. lı mün· 
bedim hane araaıı. 

98 Peıln 

KADIKÖYı Rasim Paıa mahallesinin Nemli zade so• 715 
kağında eski 10 ve yeni 18 No.lı hane• 
nln 217 hiaseai. 

ÇARŞIYIKEBIR Büyük Çarııda Keseciler sokağında eski 2~0 
ve yeni 114 No.lı dükkanın 4/16 hissesi. 

Kadıköy: Rasimpaıa mahallesinin Rıhhm iıkelesl 
sokağında eski 37 ve yeni 57 No. lı hane 

Kadıköy: Eski Osmanağa, yeni Hasanpaıa mahalle• 
ıinin Sarayarkası ıokağında 11 No. lı 
arsanm yarı hisseıl. 

1500 

83 

" 
.. 

Yukarda yazılı mahaller hlzalarındakl kıymetler üzerinden 14 
Teşrinievvel 934 Pazar günü saat 14 de açık arttırma ıuretile 
.atılacaktır. lste

0

klilerin muhammen bedeJln yti:ıdo yedi buçuğu 
niıbetinde pey akçelerile müracaatları. "M,, "5885,, 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
Havaleli Eşya Naklinde Tenzilat 

,_ ' 
Denizyol ları 

flLITMISI 
A•entelerl ı Karaköy KGprlbaf t 
Tel, 42162 - llrkeol MClh8r,daraacte 

Haa TeL 22740 
........ 4 ....... 

KARADENJZ 
Cumartesi Postası 
ERZURUM vapuru 6 

Birinci T eorln 

Cumartesi ıs de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Sinop, Samıun, Gire• 
sun, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
DönUıte bunlara ilaveten Pazar, 
Sürmene, Fatsa ve Ünye'ye 
uğrayacakbr. ..6376,, 

AYVALIK 
Sür'at Yolu 

MERSiN vapuru 6 
Birinci T eşrln 

Cumartesi 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak ve Ay· 
valık yolunun mutat iskelelerine 
uğrayarak l:ımir'• gidip döne
cektir. ''6440,, 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE . ~a~uru 7 

Bırıncı T etrJn 
Pazar 10 da Sirkeci rıhbmın
dan kalkacak. Gidişte Çanakka
le, İzmir, Kuıadaaı, Knllnk, Bod· 
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaı, Finike, 
Antalya, Mersine. Dönütte bun· 
lara il~vete Alanya, ve Gelibo· 
lu'ya uğrayacaktır. "6441,, 

IZMİR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 
iZ·MiR Yapuru 9 

Birinci Teırin 

Sah 11 de Galata rıhtımın· 
dan · kalkacak. Doğru fzmlr, 
Pire, İıkenderiye'ye ve Portaaide 
gidecek ve dönecektir. 416439,, " , 

Aile Geçimine Yardım 
Maarif vekAleti celilesinln ruhsatı 

re.miyHini haiz 

NEKTAR H..ZARUKYAN 

~·\AYAÖ.INIZA 
İTİNA EDİNİZ 

Bu ııcak ırGnlerde ayaklarınız terler, 
tiıer Ye ıstırap .erir. Ve baıaa da iltihap• 
)anarak srGçlllkle yilrü1ebiliHini.. Bununla 
beraber meıgaleniı: icabı olarak mtltema• 
diyen 7Grümek mecburiyetindeainiı:. 

Müsait aamanlarınııda 1af ban teneffOı 
emek ve biraz dinlenmek için bGyQk bir 
gezinti yapmak iater1iniı:. Fakat ayakları• 
nıı:dan mustaripıiniı: H arbk hiçbir yere 

. kımıldanmak iatemeı:ıinlz. Huliaa : ı.tıraph 
a:raklarmız haaebile hayatınız zehlrlenmıı olur. 

Buna da çare RADiO SAL TS tozu kullanmaktır. 
Akşamlan, ayakla.rınızı yıkayaoağınız ıu derununda kAfi miktarda RADIO 

SAL TS tozu ilave ederek mükemmel bir banyo yapınız. Ayakle.nnıı•n adaleleri 
ku Yvetlenecek, .sancı ve iltıhabı zail olacaktır. 

İlk banyodan itibaren müessir bir tedavi hitıedeoek n birkao gün zarfında 
kendinizi hafif ,.. faal bulacaksınız. Velhasıl yaıamak zevkini iktisap edecekelniı. 

Her eczanede satlhr. 

Zafiyeti umumiye, iştihuızbk ve kuvvetsizlill halatıııda büyük 
faide Ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

HULASASI 

l kullanınız.. Her eczanede satıhr. 

-------------------~ İstanbul Sıhhi Müesseseler Satın
alma Komisyonu Reisliğinden: 

Tıp talebe yurdu için ltızumu olan "800,, metre paltoluk ku· 
maı olbaptakl ıartname ve nllmuneıl veçhile ve 23 birinci Teıria 
934 Sah gtlnll saat 14 te aleni mUnakaıa suretiyle ıatın alanacak• 
tır. lıteklllerin müracaatları. "6273,, 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayeei Liret 700,000,000 
İhtiyat akoesi ,, 580,000,000 

Merkezi idare : M i L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Çekoslovakya, Yugosl~vya, 
Lehistan, Romanya, Bulgarıstan, 
Mısır, Amerika Cemahiri Mütte~ide.si, 
Brezilya, Şili, Uruguay, ArJantin, 

Peru Ekvatör ve Kolumbiyada. 
' Afilyasyon)ar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Kare.köy 

Palas ( Telef. 2641 /2/3/4/5 ) 
Şehir dahllindekl acenteler: 

I' VAPURCULUK' 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
lıtanbul AcentalıA'ı 
Uman Haa, T elefonı 88929 

Trabzon 
TARI 

Yolu 
vapuru 7 

T eırinievvel 

Pazar gOnO aaat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidlıteı 
Zo•ruldak, lııebolu, Ayancık, Sam .. 
ıun, Ünye, Ordu, Gireaun, Tirebolu, 
Görele Trabzon Ye Rizeye. DöoOı· 
te bunlara lllveten, Of ve Silrm•· 
neye uA'rayacaktır. 

· Havaleli oldukları için seyriseri ücrete tabi tutul
makta olan mobilya pamuk, banyo, fidan gibi 
maddelerden, aeyri hafifle nakledilmek ıartile, seyri 
hafif birinci sınıf ücretleri alınacaktır. Bu suretle 
ücretlerde yapılan tenzilat nlıbetl % 65 tir. 

lstanbulda: Alalemciyan hanında 
Telef. 2821. Beyoğlunda: İstiklal 
caddesi Telef. 1046.Kampiyo dairesi 
Borsada Telef. 1718. 

Bfçki ve djkltin bütün tef~rruat ve İz Mİ R DE şu B E 
inceliklerini nanri ve ameli olarak , .. ._ _________ _, 

Karabiga Yolu 
CUMARTESi, ÇARŞAMBA 

eaaalı aurette Oç ay ıarfında öAretir 
ve muuddak ıehadetname verir r 

Beyojfo, Altınbakkal Babil (le.diye) 
caddeai No. 63 

Bu tenzilat; mobilye nev'ine dahil eıya için 10 ve 
diğer havaleli eşya için 20 Birinci Teırin 34 tari
hinden itibaren tatbik edilecektir. 

,. ... or KEMAL NURi~ 
1 Cilt ve Zührevi hastalıklar mütehassısı 
1 BeyoQlu: Rumeli han 16 

,.,._•Ti FOBIL ._ .. --., 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo haatalıklanna tutul
mamak için ağızdan alınan tifo hap
larıdır. H19 rahatıızlık vermH. Herkes 

~-_.alabilir, Kutueu 65 Kr-.--~ 

, .. ___ .. ..,. Tel : 40153 
B E B E K T E ~ ..... ~ ,, .. · ... · ,, · · · · ..... · ·· · · , . ~ ... · · .. · .... _. 

AHnallr ...... k •uyu havi mo:J Son Post• Matbaası 
yalı ve mobllyaaıı . kiralık apartı· Sahibi: Ali Ekrem 
manlar vardır. Bebekte Ar1lanJı ı 

Konak. T•lefon: 36 • 86 Neırlyat Müdilrüı Tahir 

itapevi ve 
ağıtçılık işleri. 

AN KALAR caddesi 
Samd.n PazarL 

N K A R A Tel. 3377 

ıtnlerl .aat 20 de Tophane rıhtı· 
mından bir npur kalkar. Gldlf ve 
dlSnOıte mutat lıkelelere utrar. 

IZMIT YOLU 
Cuma, Pazar, Sala, Çarıamba, 

günleri bir vapur 1aat 9 dı, Top• 
hane rıhtunından kalkar. 

SiNEMAYA ARTiST 
ye figUraa olmak lıtiyen gençler ve 
heYeıkAr hanımlarımıaın Calibe hanı• 
ma mllHcaatları. ' Qncll Vakıf Haa 
1 iaci kat No. 24. 


