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• G• k · · t d•J Eski Kitaplarımız jiletle 

lıkla Lımana ırme Is e 1 er Tıraş Mı Oluyorlarmış? 
Sahillerimizden Kurusıkı Top Ateşi 

Yapıldı Ge_!i Döndüler 
Hadise Pek Dostane Bir Şekilde Halledilmiştir. Gemiler 

Perşembeye Limanımızı Ziyaret ~~~~~--

İzmir limanma gUm,k imyea Jl'ıauaz llarp pmilerindeıu Kuu torpidoıu 
Ankara, 8 (A.A.) - Anadolu kalul lnlbl• ıelerek körfeze air-

Ajanaıaın btihbarabaa nazaran mek lıteaHi lzerbae bu mınta• 
Ud Frauıı harp Hfineılnln lzmir itaba ecnelal harp afinelerlae 
Yi ı.tubul Bmaalanm ziyaret memau oldup ft biaaualeyla 

.................... 
iltimu edllmlt ve bu dostane te

febb&ae Yerilen cevapta hmlr lima· 
umn ecnebi harp gemilerine kapa· 
la olan memnu menabktaa bulun
•••• dolaylılyle o limana alt ml
.. adenln lta11na imkln bulunma· 
daiı bildirilerek gemilerin lıtan
ltulu ziyaretlerine maalmemnuaiye 
•uvafakat edllmlttL 

Bu ce•abın verlldlil eanada 
.. Framız torpltoıunun lzmlr 

• 
top ablmak auretlle bllclirilmit 
ve harp ıemilerl bunun 6ıerine 
ıeyrinl defiıtirerek k6rfezden 
uıaklaımııbr. 

Bu nk'ayı haber alan hariciye 
vekiletlmiz Fraoıız ıefareti nez• 
diade lltımıelea tetebbDalerde 
buluamuttur. 

Fra•.. blytlk elçlalnln bu 
.. bah Hariciye Veldli Beyefendi 
ile wkubulan telefon g6rllfmHioin 

( DHaııaı 3 lact ylzde ) 

Bulgaristanda Zulüm 
- ----

M. Y orgiyef, Acaba, Bu Hadise 
Hakkında Ne Diyecek? 

~ 

1111 waala•elr •kını ..., n• za••• 4.,acalc? 
Bulıarlatan T9rlderinln ıa•an bqıaa bir dert çıkanlaıtbr. 

ıaman utradıldan ıtlçltllder laak• Şi•dl Çerkukly&ade berber~k 
imada can aıkacı haberlerin akla- yapan bu mtllettatımı• Bulıarı .. 
lerl deYam ediyor. Bu arada, taclu TDrldyeye hl~ete karar 
me ı ._ ti · h k ( Devamı 9 uncu 1üsde ) m •ae mıze lcret etme latr ....... ~ . . ... - · ·-
yen millettaılarımızın çok fe11a . -~·~ip K•ndlll 
•uameleler karpaanda kaldıkları 1 ..,...., MUftUlllUntlenı 11 
da buıtın bir hakikattir. ~"el 9H Perşembe güntl •kt•· 

Şuaaau aancatuıın Eıklcuma · .mı~· ipd~ ~akla. akta•• • 
lıaaabaaıadan memleketiai&e ide· Cuma ,ec..ı • tw1leı Regaap > oWq-
ı.t ... Ali o-.. Ef.. .. ... 

Gazi Trirkiqesıner 

'!.~!!l~~~~':;: My· 
nelmilel parllaaentolar koaferallliu 
lıtirak edın İngillz 19at murahkuı 1 
Sir Park Goli'no Gazı Hz. n Tür• 
kiye hakkındaki mühim aöıleri 
3 üncü sayfam.-dadır. 

L 1 

Ka•ımpaşa 
Cinaueti 

-·,----·· 

Kuımpapda Arif iaimli bir 
HraerİDİD urhot olarak ıittiğl 
kalıvede rahat11zhk vermesinden 
dolayı clıpn ablma11 ııra11nda 
bıçakla iç kiflyl vurduiunu dün 
yazdık. Bunlardan kah••ci Meh
met Efendi yukardadır. Ortada 
ortaf" Abdurrahman, altta da 
hafi yarah b6re~çi Huan Efendi 
vardır. Melam•t Efendini• laayab 
tehlikededir. 

İspanya ihtilali 
İki gün enel Banelon'da patlak ve• 
rerek ıol cenah UD1Urlaruua teıvilrile 
bl&UD memlekete yayılan ihtilll ba-
nketi heab ıQluaemittir. Taraf 
taraf mu..de .. ı.r Öftlll etmekte
dir. e .. inoi nyfamızda takip ediniz. 

Maarif Vekaleti Nihayet Onları Bu Garip 
Tuvaletteı_ı Ku~tarl!'a~J'~dbirini ~ııor 

• 

. 
içi•~• ,1z 6l11lerce llr•lılı lltap ~•fla•lm hla•• Kl11riilii lcl~lı••••I 

Buıadaa bir mlddet enel atika mltebu11umızm apmclaa 
memleketlmildekl mllyoalarca U- yasarak ..,..ıyatta bulunmuttuk. 
ralık uanatika ile beraber ki- Vakaa • ... e enel evkaf 
tlphuelerlmlzdeld kıymetli Jd. tarafından bir komiayon yapdmıf. 
taplana da ecHbl m..ıeketlere bu komisyon, lo,..ti mllyoalan 
...ı •yabat ettlklWI bir uan- ( De•••• 9 uaca Jlscle ) 

ır astası Ma-
kasla Karısını Öldürdü 

Çorum, (Huauai) - Burada ylrelder acıaa bir fada olmq, blr 
alol laaıtuı, kan11111, koyua kırpmaya mahaua makula d.Uk deflk 
ederek lldlrmlfllr. 

Arif iamlacleld bu akıl laaatuı kanıı Sab lıaaımdan apra 
iabmlt ve "Yok,, cevabım almca batınp çatırmıya, maaa, ilkemle 
ıtbl t•Jl•rl deYlrmeye 1>qlaaıt. bir arahk rafta duran koyu• maka
aını alarak kaclıncatmn raat .. le her yerine .. plamafbr. Bu acıkh 
facia, aileala çoculdanaıa ılzl lnbde ıeçmlı, zavallı çocuklar da 
korkudan bayalmıtlardır. Sab laanım aldığa yaralana tuirile alm~, 
kahkahalar atarak eYden çıkan deli Arif te zabıta tarafıiulan 
yakalanmqbr. - Jf. 

J _______ K._a_d_ın Satıcılar Çoğalıyor 

- ~e dersin, k61ebapnclatd bakkalın bcp&ln %el n u aza .. u. .. '# ....... ı ... r. 
- Tabii bir19y, dllkklaa kadm teıılhtar aldı. 
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Heybeli 
Faciası 
Ve Halk 

Beybeliada önlerinde Flrozan 
·.apurunun bir kayıia çarpmuile 
•ukua gelen facianın halk aruıa
daki akialeriai töyle teabi* eUik. 
Lütfe• dikkatle okuywau. Çok 
müteHair olacaJuınız .. 

Gani Bey (Akaaray Tqkaaap Mu· 
nt Paıa mahallem 7) - Ne ,.ı.. 
81,tiyeyla. Bizim facialara, kazalara 
kartı MHHiyetlmia n allkamız yok 
de.ecek kadar aadır. ~ sla nYel 
Marmarada (33) kiti feci Wr .. kiWe 
c- ..erdiler. Otuz iç kitinin 6lmHİ 
de .. k (33) aile dlretiaia çlkmem 
de ... ktir. ş. nbraalı zamanda otuz 
iç aileyi nliaiz n latiaatl'luıa bırak

mak blllaaua aile reialeriai pek de
rt.den ttnclde ediyor. Baıka memle
ketlerde bu ribi facial&rcla bir çok 
••11r mleHeHleri, reınal daireler ye 
halk t•lrkllleri dullal kazHedeleria 
•• aileleriaia i•datlanaa koprlar. • 

Deab kauaaaa ypıldıfı li ...... 
da u-- Daireleri n laatü ••• 
parlar •ate• NJr•lt çekerler. 
Bizde l,te ol•adı. Hatta lfittijime 
ılre lla.dea kurhalaa ( 23) aanllı 
o .... ...... kadar aç kalmıt!ar, 

akt .. lnri te•auat •e rica laerine 
aacak HUllialmaer bir• dilim ek•ek 
ile pey.ir •ermif. Daha eYYel baalarıa 

hatırlan Hrala•aıı: •• idi ? Ferdi •e 
lçti...t rapacat•••• ..... yardı•• 
hGklmet •erlıteziadea Yerilecek lp
rete •i batlayacat a? 

• Hallı Bey (Beykoı Y ah\öy 84) -
Mar•ara faciasa bizi pek mlteeHir 
etti. 33 anJJı f aklr ekmek paraaı 

roluada can nrdiler. Fakat bu facia 
ile kim allkadar oldu bilir miaiaiL 
Yalnız Mlddeiumumi •uuinile Hey
beliada komiıerl naifelerl dolayııile 
alAkalaachlar Ye onlar da yal••• iti• 
Adi cepheliaden ite baktılu. Kasaya 
utrayaalana ailelerile " brlalaa 
larla dine kadar hiçbir klmae meı

ıul olmamıtbr. Hattl facia rbG ea• 
at d&tten ıoara bir sat alakadar bir 
memuraı 

- Yahu bu aa•allılar actır. Bir 
lokma ekmek buluaamas mı? Tekli
fini yap••t Ye aidatı cenp t.: 

- Onlar da me•nu karıt• bia
maelerclL Olmuıtur. Bu1'40 kazaze
delerle allkalaaanlar çotalmııtır. 

Çlakl Dahiliye Vekaleti bunu emret
miıtir. Halbuki bu alAka dıha enel 
ılıterilmeli ldi. 

* Sami Bey (Bayezit Koıka tramny 
caddesi) - CGmhuriyet idareıl buıün 
yekpare bir Yatan yaratmııtır. Her 
ntandatın kalbinde blltGn ntandat• 
lana kalbi çarpar. Bir Tlrklla ufacık 
bir ua duymaaiJe bGtün ntandaılu 
eaalan1rlar. Harmarada (33) zaYallı 

boj'ulclu. Fakat hemedenae bu facıa 
IAyıkile karıılaaamadı. Vaı!feler.imiıi 

.. akkile yapaeaclak. Kazadan kurtu
laaluı batrımıza b~aamaclılc. Bereket 
•ereia ki h6k4metlmi«in .. fkatH aeai 
Aakaradan ••ldL Ve snallıl arın 
ailelerine taziyetler Yerildi. Biz. bu 
aeai beklemedea harekete geçmeliydik. 

SON POSTA 

D&BILI ·aa11 a LI 

Yeni Paralar Basılıyor 
Dün Londradan Darphaneye 15000 

· Kilo Gümüş Geldi 
Yeni haıılacak ıGmllı para faaliyeti çok Uerle

mlftir. Maliye Yekileti 7enl ıtı•lf panlann Cum
lauriyet bayramına yetlfttrllm-' için çalıımaktachr. 
Londraya 11marlanan (15) ton fllmllf dGa plmlf, 
darphaneye teallm edllmiıtir. Ayni zamanda urp
hane mUdlrl&tl Londraya her blriıl (37,5) liraya 
(30) tuae gllmGf pota.. ıamarlamıftı. Dan yeni po
talar ela ıelmiftir. Şimdi darphanede (47) ton ıtımDı 
toplanmııhr. Buton ~mUt paralann basılması için 
daha (51) ton ılmllfe ihtiyaç Yardır. Darphane 
ocaldarmda dllae bdu (18) toa glmllt eritilmit Ye 
çelik hlllne ıetirllmiftir. bd fhdenberi de bu çe
liklerden pul kuilmiftir. Yllz kuruıluk ıtım&f para-

mn kalıplan da huarlan1D1fbr. Camartell ve yahut 
Pazar gllnB (100) kuruıluklann baıılma11na bqlana
cakbr. Mall1e Vekili Fuat Bey nikel paralann ml
aabakayı kazaua kahpluuu bhaat Ankaradu 
getiraalftlr. 

Bunlar llzerlnde de ufak bazı deilfmeler yapıl
dıktan aoara kahplan lauarlanacakbr. 

Darphane on ıenedenberl metruk bir halde bı
rakıldığı için birçok makineler pomlmuftur. ı, n ... 
ledlkçe yeni yeni bazı anzalar teıbit edilmektedir. 
Bunun için yeui paralann Cumhuriyet bayramına 
yetiftirlleceii pek kunetU bir tahmin dejildir. Bu
nunla beraber Darphane J•tittirmek için secell 
gündlzla çah~dır. 

Para Sızdırmak 
isterken •• 

Enelld alqam Abanozda bir 
hldiM ol•llft bir adam keadiue 
memur ıllall Yererek para andır
mak ı.terken yakalaamıftu'. Ha
dise tiyle olmuttur : 

Enelld alqam meçhul bir 
adam Abanozda umumbaned 
Sabahatin kapıllDl çallDlf,. kapı~ 
biraz geç açan hizmetçi kadına 
çatmııtır. Meçhul adam ev sahibi 
umumhaneci Sabahati çağırtınıı, 
eviade talimatnameye muhalif 
bir çok hareketler yapıldıiJnı, 
eyf kapattaracağuu, fakat kencli.ı 
ile uyufUl'H bir çare bulwaacapu 
a6yliyerek para ıızdırmak iıte-

mlttir. Sabahat, kendiıioe memur 
ıllaU vererek para mdırmak iste
yen bu adaman memur olmadığını 
anlamıf, bir taraftan bu ada1D1 
illa tutmuf, diğer taraftan ıfzllce 
poliıe haber göndermittlr. Gelen 
memurlar, Kemal ismini tapyan 
bu adamı yakalamqlardır. Kemal 
memurları bile kendiaine memur 
ının vererek atlatmak fatemiı, 
fakat biraz ıonra ıoluğu karak~ 
da almııtır. 

Vapurdan Çıkarken 
K6ıtenceden Adnan YapurUe 

gelen muhacirlerden Mehmet atlı 

80 yqında bir ihtiyar vapurdan 
çıkmak 6zere iken kalp ıekte

ıinden ölmlitHir. 

Bir Cocuk Bul ondu 
Kaaımpaıadi Piyale polis 

mevkii ileriı:ndeki bostan içine 
terkedilen iki gDnlllk bir erk'ek 
çocuğu bulunarak Darül&cezeye 
gönderilmi,tir. 

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

Tabanca Sesleri 
Bir Hırsız Girdiği Evde 

Korkudan Bayıldı 
Müddeiumumilik don, sabıka· 

lılardan Rafit oğlu Şakir baklan
da bir teyldf karan almıtbr. Bu 
tewldf karannı icap ettiren hldiH 
ıudur: 

Enelıi gece aut iç buçukta 
Fatihte, F evzipap cıddeeinde 

Kubilay tokağında topçu Kay
makamı Sami Beyin evinden iki 
tabanca seıi ltltilmiıtir. Polia 
devriye memurları eve kotmutlar 
Ye Sami Beyden ıu cevabı al
mıtlarcbr: 

- Bizim evde hırıız Yar. 
Yakalayalım. 

Deniye memarlan eYe ılr
mltler, em bitin odalanm Ye 
t••ua aralarıDI aramıflar, fakat 
kbnteyi bulamamıtlar. Nihayet 
bodrumda, ytlz6ıtü yabmf bir 
adam 16rmtlfler, yan hayım bir 
halde bulunan bu adamı kaldır-

llUflar. Bu adaman lzeriade bir 
aaatle bir de dBrbtln bulmuılar
dır. itte bu adam aabakah Şa• 
kirdir. Korku heyecanı ıeçtikten 
ıonra ıuçunu flyle itiraf etmiıtir: 

.. _ Efeadim, hen eYI tera..ut 

ettim. Alt kaba pencere demir
lerine basarak balkona çaktım. 
Oradan da içeri firdim. Maaama 
U.ttlndeld saatle dllrbllnll aldım. 
O .. rada içeriden bir ayak ...ı 
ltittim. İnerken arkamdan iki el 
ıillb patlac:h. Sokağa kaçtam, 
vurulacakbm. Bodruma aaklan
dım ve korkudan bayıldım.,, 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Erenk6yde kahYed Salih 
Efeadi dllkkinm ininde odun 
keımekte iken 11çnyan bir odun 
parçası, o sırada geçmekte olu 
Refik Efendiyi f6pthadea yara
lamqbr. 

• Şofar EaYerln lmllanchp 
otomobil Şifhane yolmfQaclan 
reçmelde iken Heraat adh W. 
ııkletli bir çocuğa çarparak b .. 
tından ağır aurette yaralamı9br. 

Jf. Halda •• Salllaattla adla 
iki kumarbaz Kachk6yde Behu
cbn kah•ninde kumar OJDarlar
ken clndmeflaat Jıaliacle pb
lınmıılardır. 

Taklit Paralar 
Soıı zamanlarda taklit 25 •• 

10 kuruıluklar bilhaua Aaado
luda fazla görülmlye baılamııbr. 
Merzifon, Maniıa, Dlyanbekir, 
Bdrıa ve daha bq alb yerde 
yakalanan ıahte 25 Ye 10 kurut
luklar darphaneye g&nderllmlfl:ir. 

Yakalanan Sarhoflar 
Hilmi adında biri Beyoj'landa, 

Habip ve Tabiin atlı iki kafadar 
da Boğazkesende ıon derece 
aarhot bir halde sokaklarda Me
kine berikine aarlnnblık ederler
ken yakalanmıtlardır. 

Kadıköy Suyu 
Kadık6y .u ılrlıetinln, ıa fiat

ları (15) kurup indirilmif tir. Bu 
tarife aybaıından itibaren tatbik 
edllmiye bqlanacakbr. Şirketin 
her Hne abonelerden aldap fazla 
paranın, abonelere ladui meu
leıi, tetkik edilmektedir. 

Bfiincltetrln 9 

( Gliniin T arilai ) 

Belediye Seçiminde 
Dünkü Gün 

Belediye latihabab dMam etmek• 
hdlr. Din Be1otlu eandıta Kaaımp .. 
f&d• idi. Kanapafa halkı, iatibabata 
palı bir tekilde lttirak etmltler, lnti• 
halaat çok muataaa• itil' halde de
••• etaifJir. Beyotlu Kaymaka•ı 
Sedat Bey dh akfama ka"8r Kau•• 
pqadaki lntihabate neı•ret etmiıtir. 

htaabal Meb'aıa Ali Bey de dla 
buada laez.ar bulunanlu araaında i41. 
Kua•p&f& ADdıtıaa dla 3 bine ,.. 
kın re1 atılıaaftır. Saa•ık ...... •• 
Ka11mpafada buluaacakbr. Sandıll 

baıında bir de budo çalmaktadır. 
Diter kualarcla da intihabat iri 

ltir .. kilde deY.. etaekteclir. 

Memlekette Seçim 
Denizli, 7 (A.A.) - Bu1'4a lıeledl7e 

latllaabı batl•••ttır. Halk akıa alua 
fırka aamaetlwiae n1luiai •ermek. 
tedlr. 

* Ad•u, 7 (A.A.) - Şehrimiz bel .. 
di1e iatfhabı ekaeri1et nieabınd .. 
5000 ny fazlaeile IMa •kta* ... t 18de 
bitmif, rey aandıkları be1et huıunuada 
•llllr Jeamif tJr. 

* Tekirdaj', 8 (A.A.) - Belediye , .. 
~- barla bqlamıfbr. Halk, memu
lar, muallimler n1lerlai ••rmekte
dlrter. 

CUmhurlyet Bayramı için 
29 T tlfl'halenel Cllmhuriyet 

bayra1D1nda yapılacak merulm 
prOFamım teabit etmek bere 
tetekklll eden komi8yu dibi bee 
lecllyecle toplanm11tır. Komı.
,aacla mulatelif dana. mim ... 
810.rl •ardır. Programa eaaa ol
mak Uzere, Cümhurlyet Halk 
fırkua umumi kltiplijl bir kutla
lama talimataamui g6ndermiıtlr. 

Morfin KaÇ1r1rken 
Dün ı Jmaaımııa pin ltalyaa 

.,. ........................ blllıel ....... 

den Storaciyo, iÜmrükten ıeçmek 
isterken muhafaza memurları ta
rafından tlzerlnde bir araıtı.._ 
yapdmıt Ye iki kata içinde bli 
dttztıne morfin, ipekli çorap " 
9fUP bulunarak mtlaadere edll
mİf, suçlu Adliye llıtiau mahk .. 
meaİD• yerilmlftir. 

Açıktaki 
Muallimler 

Bu ıene latanbul Maarif m .. 
dlrlUitl emrine Yerilu bir luaım 
llkmektep muallimleri, münhal 
yer olmadıpadan, beak tayı. 

edllememiıtir. Muallim mektebm. 
den mezun olan bu ıençlerla 
9Çlkta kalaamalan lçia, keadllee 
rine ecnebi Ye ekaWyet mektepe 
t.riade, tercihan dert verilecektir • 
Bu mekteplerde mtlnbal oldukça. 
hariçten kimae tayin edilemly .. 
cektir. Maarif mtıdlrlDtl açıkta 
olan muallimlerin liıteaini yapmlt
br. Bunlar için yer aranmaktadır. 

l_Sı_o_n_R_o_s_ta_'n_ı_n_R_es_i_m_l._i_Hı_i_k_a-=y;....e_s_i ._· ________ P._a_z_a_r_O---=l~a_R_a_s_a_n_B=--. _D____:iq~o_r_~_i_:_.I 

Kadık6yll - Ne olsa Haaan 
Bey lizin latanbul bizim Kadık6y 
sibl olamaz. Kadık6y6ade olan 
Wrçok 19ylw latanbulda yoktur. 

Kadık6yUi - Meseli bizim 
Kadıkö1lnde Elmalı suyu Yardır. 

Huaa Bey - Bizim latuabul· 
da da Terkoı ıuyul. 

Kadıköylü - bizim Kadıkö
yUnde Elmalı ıuyu bazan keal
liYerlr. 

Hasan Bey - Bizim T erkOI 
ıuyu da boan keaillyerir. 

Kadık&ylll - Bizde hem tram
ny hem de otoblla vardır. 

Hatan Bey - Bizde de lae1D 
tramvay hem de otobla •arclar. 

K d köy:ü - B zim Kadıköyde 
bir hafta n..el bir otobla, bir tra•• 
Yayla çarpıttı. 

Huaa Bey - Bu ela bir ey .... 
bisim letaabulda bir tramvay a bli 
_..... dUa iç ......... prplfb. 



9 Birinci te~rin 

er un 
Mıinderlcatımızın çolclu
tundan dercedilememlı
tir. 

fmir Sularında 
b'ir Hadise 

( Baotaraf ı 1 inci yüzde ) 
fıln bir suitefehhümden ibaret 
olduğu ve mevzuatımıza riayet 
tabii bulunduğu ve Türkiye ile 
Fransa arasındaki çok dostane 
llltinasebetlerin de bunu mlleyyit 
olduğu esaslarmda cereyan ettiği 
6ğrcnilmiıtir. 

Pariı 8 (A.A) - Echo de Pa
riı gazete1i İzmir açıklarında iki 
Fransıı: torpito muhribine karşı 
Türk bataryaları tarafmdan yapılan 
kuru sıkı etoıtop ateıinden müte· 
rellit bir bldiseyi yazmaktadır. 

Aym ıazete Bahriye Neı:are· 
linin noktal nazarına göre bunun 
bir anlatamamaxhktan mütevellit 
hafif bir dadise olduğunu da tu· 
pit etmektedir. 

Paris, 8 (A. A.) Havaa ajanıı 
fU tebliği neıretmektedirı 

iki Fransız torpido muhribinin 
lzmlr körfezine geldiği sırada sahil 
bataryalarının geri çevirmek için 
yaptıkları kuru ııkı top ateıin
den tevellUt eden hidise her iki 
hükumetin memnuniyetini mu· 
cip bir ekilde temamiyle 
hıılledilmiıtir. Bu hadise iz· 
mir limanına girmenin memnu 
olduğuna dair olan haberlerin 
vaktlizamaoiyle bu iki harp sefi· 
ilesine kumanda eden amirale 
tebliğ edilmemeıinden mütevellit 
bir yanlııhktan ileri gelmiştir. 

Torpido muhriplerinin lstan• 
bula gitmf yeceklerlne dair olan 
fayialar ise her tUrlü esastan iri· 
dir. HAdiae bu ıuretle halledilmiı 
olduğu için iki harp gemisinin 

SON POSTA 

Resimli Makale aPara a 

Şu dünya kuru:alı beri paradan daha çok macera 
geçiren bir fey yoktur. Vaktile mllatebit kıralların elinde 

bötln ıenaatlere, cinayetlere va1ıta'ık eden para, sefih
lerin elinde rezalet naıtaaı olur. Ptıra, etraflı dütünmeyeıt 

bankerlerin elin• diltilnceJe aef ılete yo1 açar. Fakat 
kendi menfaatli• yafadıtı cemiyetin menfaatleri araaında 

uygunluk kurabllen'erln elinde para mllhim bir varlıktır. 
Paranın bu noktadan kıymetini biliniı. 

• 
SON TELGRAF HABERL.ERI 

Ga.zi Türkiyesine Hayranlıklar .. 
" Gazi Hz. nin Türkiyede Yaptığı İşler Ve Yürüttüğü 

Siyaset Uzak Şarkta Da Tesirini Gösteriyor.,, 
Londra, 8 (A.A.) - Geçen 

ay lıtanbulda toplanmıı olan par
lamentolar konferansına ittirak 
etmiv bulunan İngiliz murabbaı 
heyetinin Rei9l Sir Golf, Röyter 
ajansının bir muharririne beya· 
natta bulunarak, Gazi Hz. nin 
Türkiye için yapmıı olduğu ıey• 
lerle, takip etmekte olduğu siya· 

setin uzak tark üzerinde icra et
mekte bulunduğu harikulide teıir 
karşısında duymakta olduğu bü· 
yük hayranlıktan bahsetmitllr. 

Sözüne devam eden Slr Park 
Golf, şöyle demiştir : 

«- Mustafa Kemal Hz. ne 
memleketinde perestiı edilmesin· 
de ~aşılacak bir ıey yoktur. in· 
ıfliz • Türk mUnaseb.atmın tema· 
mile doıtane bir mahiyette olma• 

ııridan dolayı son derece memnu· 
num. Maamafih bazı meseleler 
vardır ki imkan haaıl olur olmaz 
Avam kamarasında bunları ortaya 
atacağım. Fazla miktarda gümrlik 
maniaları mevcuttur ve bu mani-

alar ticari mllnasebetlerimiz llze· 
rinde ciddi tesirler yapmakta, 
binnetice lıtanbuldaki ticaret oda
mız durgun bir vaziyette kalmak
tadır. Hakikat ıudur ki, yakın 
ıarktaki ticaretimiz için en ciddi 
engel kontenjandır.» 

Mumaileyh netice olarak ıöyle 
demiştir: 

«- Bu konferans ıimdiye ka
dar hazır bulunmue olduğum mil· 
kemmel surette tertip edilmit on 
iki konferanatan biridir.» 

:~n~bk~~~~;~,~~r~tmelerlne hiçbir M. Titülesko Jktısaf Vekili Çakmak Taşı 
Heybeli Faciası Romanyaya Döndü, Baş· Erganide Zonguldakta 1500 Tane 

F'aik Kaptan Tevkif Edıldi, vekille Görüşüp EJaı:lz, 7 (A. A.) - Dun ak· Kaçak Bulundu 
T hk•k t O Ed• Konuşacaklar tam Mersinden gelen Iktısat Ve- Zonguldak, (Hususi) - Evvel-

a 1 a evam ıyor Sinaya, 8 ( A. A.) - Sabık kili Celal Bey geceyi ıehrimizde ki gün gümrük muhafaza memur-
Heybeliada açıklarında 33 ki· Hariciye Nazırı M. TitUleıko geçirmiı, bu ıabah vilayeti, bele· lanna yapılan bir ihbar ilı:erine 

ıtnin ölUmile biten facianın tah· gelmif, lıtaıyonda Başvekil M. diyeyi ve askeri kumandanlık şehrimizde Bağcıların Mehmet 
kikatı dUn tamamlanmış, ıon va- T alareıko ile birçok tahsiyetler dairesile Halkevini ziyaret etmiş· isminde birinin ev.inde araıtırma-
r.iyet meıuliyetin mot<SrUn kaptan· tarafından karıılanmıttır. tir. Vekil Bey öğleden ıonra Ke- larda bulunulmuş ve ( J 500 \ ka-
lıivıı yapan Faik Efendiye tevcih M. TitUleıko Kıral ile yaptığı ban madenlerjne gitmiştir. Altın çak çakmak taşı meydana çıka-
•ttıgv İni teyit etmiıtir. Mahkeme mülakat hakkmda hiç bir şey arama idare1i müdürü Hadi Bey rılarak ıuçlusu Adliyeye teslim 
ı_ ö l i f di edilmiştir. xararile tevkif edilen Faik Efendi s y emem ş tr. ) M Ti il ile diğer mühen sler simli kur-
b k Sinaya, 8 (A. A. - · t .. "ht' eden bu made de Sa h b d Ugiin adlı'yeye verilece tir. fUnU l lVA n ra Ç ane aşın a lesko'nun ögvleyin Kıral sarayına Ü d b · J ı d Yapılan tahkikat, evvelce yaz- F k dört g n en erı ça ıııyor ar ı. 
dığımız gibi, Faik efendinin mo• gideceği zannediliyordu. a at Vekil Bey yarın sabah Erganiye On Yaşında Bir Çocug"" u 

düşUnUldüğü gibi çıkmamıştır. d kti 
törün sahiplerinden bulunduğunu M. Tataresko kendfsile görüş· gi ece r Tramvay Çiğnedi 
fakat ne kaptanlıkla ve ne de mek üzere öğleden ıonra gelmiştir. T rakvada Dün akşam Hat be• buçukta 
makiniıtlikle alikaaı bulunmadı- f J ,. 

Y nı. Bı·r ı· m u ... M .. f tt" T tk"k Saraçhane başında feci bir tram-ğını göıtermittir. Halbuki, Faik e mumı u e lf e 1 •1 • y vay kazası olmuştur. Edirnekapıdan 
efendinin ötedenberi makinistlik Ödemİf, 7 (Hususi) - Sovyet Gezintı erı apıyor kalkan ve Sirkeciye gitmekte olan 
'fazifeıini gördüğü ve son defa da Rusyalı rejisör Espir Sup ve di· Tekirdağ, 9 (A. A.) - Umu- vatman Aliettinin idaresindeki 
.. ,1 kaptan Salih efendinin hatta• ğer mlitehasıııların dahil bulun· mi Müfettiı lbrahim Tali Bey tramvaya Saraçl.anebaşıua geldiği 
lığı dolayııile kumandayı eline duğu Türk film. stildyosu b~ra~a, Malkara ve Hayraboluda tetkikat zamanlOyaşlarında bir çocuk ifade 
aldığı anlatılmııtır. MotörU ehli· " TUrkiyeden Üç Parça " fılmıne yaptıktan ıonra şehrimize geJmit· tamvay atlamak istemiş fakat mü 
yetnamesiz birisine teslim etme· ait bazı sah.,elerl çevirmek Uzere tir. Tali Bey viliyet işlerinin ran- vaıenesini kaybederek dütmüş, 
ıl dolayııile kendisine mesuliy~t evvelki gUn Ödemite gelmiılerdir. dımanı hakkında iı:ahat almıştır. ağır surette yaralanmıştır. Çocuk 
tevcih edip etmiyeceğlnl tesb_ıt Ödemiş Kaymakamı ve Bele- lıkenderye Ve Pire veremeyecek bir haldedir. isim 
etmek IUzumlu görüldilğu içın diye Reisinin ve üç ylizden fazla ve hüviyeti öğrenilememiştir. 
Salih efendile, motöriln üçllncü köylUnUn huzukrikle Bozddağ ıırtılak· Yolcuları Aık Yüzünden Cinayet 
ıahibi bahçıvan İbrahim Efendinin rında, Göleli enarm .8 pad~'dai Ankara, 8 - lskcnderye Ye 
ifadelerine müracaat olunması bir ı:eybek oyunu tertıp • ı. · Pire seferlerinden avdet eden ve İzmir, 8 (Huıusi) :::... lkiçeşme• 
kararlaıtmlmııtır. Bu iki kiıi de Milli Mücadelede çalıımış bazı lzmire uğrayan vapurların gümrük likte oturan 18 yaşmda Nihat 
b k efelerin en oriı'inal zeybek oyun· Iz isminde bir genç ıevdigw i 15 ya· ugUn dinlenilece tir. muayenesinin mirde yapılması V d k t' )arı ve memleket tUrkUleri ıesli ımda Leylinın batkasile evlene· 

erdiği ifadede, ye e te ge ı· olarak filme alındı. Bugün fımire takarrür etmif, alakadarlara li· ceğinl lanmış, kama ile 3 yerin· 
rilen kayığın motördeki malların 1 zımgelen emirler vcrilmiıtlr. den vurarak öldUrmfittUr. 
sahibi tarafında tedarik olunduğu d=ön:::U:=üJ:·vo::::r::. ~;:;:::::::.:;:;;;;;;:~-----=--==-----==--------------..;.....;...;.......;.._~;....;;;;,;..;;;.;;;..:;:;;;;;;;;:: 
nu söyliyen Faik efendinin bu iddi· ı-
aıı da teeyyüt etm•miş, bu ka· / S TER / TV A ' ' IS TER l NA N M A ! 
yığı bizzat kendisinin temin ettiği 
anlaşılmııtır. Diğer taraftan, ka· 
ıaya uğrayanların arasında latan· 
bula yolcu vaziyetinde gelenlerin 
bulunuıu da bunu göstermektedir. 

Facia kurbanlarından Emine 
Hanımın Kınalıadada bulunan 
ceıedi, dUn defnedilmiştir. Bütün 
cıvar kazalara habr~ verilmesine r ~ 

da~pnen henüz başka ceset bulun· 
uguna dair malumat gelme· 

rniştir. 

M a facias•nı tahlil e::fen muharrir arkadaf- ı Gönftl ister ki allkadar makamlar bu borçlarını, 
armb.a~ dQ yazıııın• fU cftmlelerlc batlıyordu: komisyonlar teıkll etmek, heyetler vnaıtasile tetkikler 

lardan ırı, n · · 
., H h ld bu aeferki bu faciadan ibret almalıyız. yaptırmak, miltehaaaıalar, falanlar ve f ılanlar çağ rmnk 

Ö 
er a e k müsebbipleri ortaya çıkarıp cezaya auretile değil de bir ıimı•k çabukluğile yerine ietlrain· 

ı~nlere yanma ' · · l l Ak · kdi d M k " l · mıık kAfi değ:ldir. Bundan sonrası ıçın ne yapı· er. 11 ta r e armara aptanaız motor er ve 
çarptı~ il sıc11ıhı sıcatına bunu da dütilnllp fenersiz maYnalar yQzOnden daha çok fncialnra aahne 
mak lazım ge yorsa, a ! b' . 

.. db' l k alakadar makamların borcudur.,, o a ılır. 
ona 2ore te ır ama 

/STER iNAN iSTER iNANMA 

L-------------------------------~--------
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r 
•• •• ozun 

Çingeneler De Ayrı 

Milliyet Istiyorlarnzış / 

*• -Bilmem duydunuz mu ? Bilkreı 
tehrinde 22 Eylü'den beri " Neamul 
Ciganesc ,, yani Çingene milliyeti 
a lında bir gazete çıkıyormuş. Gazete
n ·n adında ntilliyet tabiri o masaydı, 
insan ilkin bunun bir eğlence gazetesi 
olduğunu aannbilirdi. Halbuki hiç öyle 
detil, mühim bir propaganda gazeteai. 
Zııten gazetenin bir ko 1gre kararile 
çıkmata baolaması ftin pek ciddi 
olduğunu göıteriyor. Vakıa, Çinırene· 
ler birkaç ay lince Tranıilvnnyada bir 
kongre yapınıtlar ve orada, bu gaze
teyi çıkararak Çingene milliyetinin 
uyanmuına ç lıtmata .karar vermitlcr. 

Şimdi ilk it olarak, gazete, Çinre· 
ne ulından oldukları halde Romanya. 
da yllkHk mevkiler tutmuı olan 
adamları ken:lilerini meydana çıkar
mata davet ediyormuı .. 

* Romanyada yllkaek mevki tutan 
Çinieneler meydana çıktıktan sonra, 
başka memleketlerde ayni vasiyetteki 
Çingenelere de sıra geleceQ'l tabiidir. 

Ancak baıka milletlerin araaı
na karıımıf olan Çingeneleri ayırt 
etmek Yahudileri ayırt etmek 2'ibi 
kolay bir it olmaaa gerektir. Yahu
diler her ıne kadar karıtsalar kendi 
dinlerini •• çok defa kendilerin 
kovmut olan memlek•tln dillerin 
bile muhafaza ettiklerinden onl r 
hemen tanımak kolaydır. Halbuk 
Çingeneler, nralarına karııtıkları mil· 
Jetlerin dinlerini ve dillerini benim
sedilderinden bunları ayırmak için 
bir çare bulmak lazımdır. Benim ha
tırıma bir çart geliyor ve isterae tat
bik etmui için, Bnkreı'de yenl çıkan 
gazete arkadaıa haber veriyorum. .. 

Vaktile, Oımanh imperatorluğu 

zamanında, kaza kaymakamlarını 

lstanbuldan tayin etmezler, ellerine 
birer taniye nrerek eyalet valilerine 
glinderlrlermif. Orada bir kaza 
kaymakamlıtı açılıncıya kadar, mem· 
Jeketln eırafı bu namzetleri konak· 
larında barındırırlar ve besJerlermİf. 

Bir adamcağız da böylece bir ka
zaya kaymakam olmak iıteml9. Eline 
bir taniye vermiıler bir eyalete gan• 
dermitler.. Bu Eyaletin neresi olduğu 
timdi bir tOrlO hatırıma a-elmiyor. 
Belki de· nktile Osmanlı lmpera
torluğunun bir beyliği olan- Romanya 
eyaletidir amma ben emin değilim • 
Herneyse, adamcağız eyalet merke
zine a-lder. Her yerdeki adet hilifına 
olarak, oranın etrafından hiç kimse 
onu konağına çağırmaz. Zavallı ken
disini cırafa daha iyi rösternıek 
için, onların devam ettikleri kahveye 
gider, orada yatıp kalkmağa bat1ar. 
Eıraftan yine hiç aldıran olmaz. Bir 
k;,.zıı kaymakamlığının açılmaaı da 
epeyce uzar. Nihayet etraftan biri, 
bir gOn kaza kaymakamı namzedıne, 
bu kadar eyalet dururken niçin bura· 
ya geldiğini sorar. Adamcağ ı.: 

- Vnl'ahı, der, sebebini ben de 
bi'emtyorum. Biz, kaz:a kaymakamı 

o'mak ist~yen Dç arkadattık. B:rgfin 
Babıilıye mnracaat ettik. Me•am m zı 
anlattık. Hangi dilleri bilirsin' z, diye 
aordular. Arkadaılardan biri Ar pc•, 
bilir~i, onu Suriye eyaletine gö .ıd r
diler. Öteki Arnavutça bilirdi, onu da 
Yan ya eyaletine gönderdiler. S ra 
bana relinee, belli batlı bir dil bilmeın 
amma, biraz çingeneceden anlar ın, 
dedim. Beni de buraya gönderdiler .. 

* O halde, Romanyada ve dah"\ ıonra 
batka memleketlerde, yüksek mevki 
tutmuf olan, yani bizim eski t bir.
mide etraftan olan, adamlard:-n han
ııilerinin çingene aalından okuklarını 

anlamak için en iyi çare, etraftan 
hepsinin konaklarına birer misafir 
röndermektir. Hangisi mi1afıri kal.ut 
etmezse ... 

Celal Muhtar l eyin 
Teberruu 

Türkiyenin 1ayılı zenginlerin
den ve hayır sever adamlarından 
Celal Muhtar Bey Paristeki Pas· 
tör Enstitüsüne yarım milyon 
frank teberru etmi9 ve teberruun 
tescil muameleıi pariate yapıl· 
mııtar. 

. . 



4 Sayfa 

:tM..t.bt M.uaranı 
Araç 
Köylerinde 
Düğün 

Araç (Hususi) - Anadolu k~y· 
terindeki dUiün adetlerinin he
men umumiyetle apğılı • yakardı 
biriblrine mlifabehet arı.eden ci
hetleri pek çoktur. Bazan bütün 
bu benzerliklere rağmen d6ğ6n
lerde yer yer değiıeo bazı ehem
miyetli ayrılıklar iÖH çarpmak· 
tadır. 

Araç k6ylerinde düğün Sah 
günden başlar, Cuma gtlnil ikin
diden ıonraya kadar devam eder. 
Salı g\inll ve gecesi erkekler köy 
meydanında kurulan salatın et
rafında sabaha kadar meşaleler 
yakarak eğlenirler ve köçek oy
natırlar. Erkekler saJaıta eğlenir 
dUiUn yaparken kadınlar da dü· 
;4fin evinde bora teperler. Çar· 
şamba günü aabahı aalq etrafın-
da gUrq bazırhklan batlar, da· 
vetli civar köylüler kafileler ha· 
liade •ökt\n etmiye batlarlar. Da· 

• vulcular ve k6çekler köy hudu
dunda ıillb atarak iıtikbal edil
melerini bekllyen davetli kaylerl 
karşılamıya giderler... Her gelen 
köy kendilerine ~nceden ayrılan 
yerlere oturur. 

Yemekler yenir kahYeler içilir. 
Güreş baılar güreı akşama kadar 
devam eder. Çartamba günü ge· 
cesl de delikanlılar bir yerde, ih
tiyarlar bir yerde ve kadınlar 
eyrı bir yerde toplanıp sabaha ka· 
dar düğlln yaparlar. Perıembe 
sıUntl sabahı gelin anası Evinde 
öğleye kadar gelecek misairlere 
yapılacak karşılama hazırlıkları 
olur. Öğleden sonra gelin alma 
ve bilihara evden gelin çıkarma 
merasimi başlar... Şayet hariç bir 
köye gelin oluyorsa illveynin kö
yünden öğleye doğru atlara bin
miş kalabalık, kadın kafılesi sö
kün eder. Bu atlarda renk renk 
ipek çarşaflara btlrllnmUt ve ogUn 
için en kıymetli elb_iselerini giymiş 
olan dünlirşfi gelin alıcıların arka· 
sından yftrUyerek erkekler ıcelir 
kadınlar köye girip kız evine 
vardıkları zaman kaymvalde 
tarafından ve en yakm akraba 
kadınlara tarafından sokak kapı· 
sında iıt ikbal olunurlar. Erkekleri 
de kız babası bütün köy halkı 
olmak üzere köy dışında karşılar 
Bu sefer kadınların bindiği atlar 
erkeklere verilir bu atlara erkek 
yani güvey köyünden gelen erkek· 
ler biner köy meydanmda bir sa· 
atten fazla cirit oynarlar. Cirit 
oyunu bittikten ıonra gelen bn
tün miaafirlere yemek çıkarılır. 
Yemeği müteakip kız çıkarma 
merasimi baılar bu meraaim pek 
ıa'ıaah olur. Kı:ı kapıdan çıka· 
rıhp bir ata bindirilir ve baım
dan cibinlik geçirilir murabba ıek
linde kırmızı Türk bayrağından 
yapılmıt olan cibinliğin dört ucun· 
dan kızın akrabuından dört d .. 
likanh tutar.. En önde davul 
zuma köçekler arkada kaynana 
gelin Ye daha arkada kalabalık 
bir atlı kafiJeei gelin alıcı kadın· 

)ar ve daha arkada yaya giden 
oğlanın köylUlere kızın köylüleri 
bir şenlik ve tamata ile kafile 
köy hududuna kadar gider. Köy hu· 
dudunda gelinin başından cibinlik 
alınır ve orada herkes biribirine 
kaflşır mllsafahalar, ağlamalar 
gülmeler. Sonra da ayrılma.. Kı
zın köyllileri silahlar atarak mi-
1Bfirleri teşyi ederler, bir az öte
ye varınca da misafirler siJAhlarına 
aarılarak köylUler mukabele 
ederler. 

Üç gUn sonra, gelinle gliveyi 
kainvaljde ve kalnpederin elini 
öpmeye giderler. Üçgünlilk denilen 
bu ziyarette kız evi tarafından 
blHün yakm akrabalara mükem• 
mel bir ziyafet verilir. 

Mehmet Enver 

SON POSTA 

• 

Par as Kalesinin Hapishane Haline 
lfrağı Düşünülüyor 

Payaı (Huau
ıi) - Payaıka· 
lesi pek eıkl bir 
tarihe maliktir. 
45 - 50 ıene eY
vel hapishane 
halinde bulunan 
Payas kale ai nin 
asrın icaplarına 

uygun bir hapi .. 
hane haline if· 
raj' edileceği ve 
kalede 2 bin 
mahkumu barın• 
dıracak, çalııtı· 
racak tadilit ya• 
palacağı ıöylen
mektedlr. 

Payas eaklden 
Suriyenin mU· Ilapish!lueye tahvil 
nakalat merkezi idi. Evvelce liva 
olarak idare edilen ve bugilnkD 
idari taksimatta nahiye merkezi 
olan Payaa muntazam bir Umana 
maliktir Ye Uman hergiln biraz 
daha inkişaf etmekte, ticari faa
liyet gün geçtikçe artmaktadır. 
Payaı kaleılnin Oımanh tarihinde 
mUhim bir mevkii vadır. Zaman 

•rkadqlle Paya
aa ve Clnkaleal 
denilen kaleye il· 
tlca ile tahaıdn 
etmlf ve gelip 
ıeçen yolcuları 

aoymıya batla· 
mııtır. Yolculardan 
alınan haraç ta 
bir çıkı halinde 
bu çınarın Dzeri· 

ne asılmaya ve 40 
ıakl birlbirlerlne 
pay· 81 demiye 
baılamıılardır. Bu 
efaaneye aöre 
Payaı iıml bu 

çınara haraç uıl
edileceği ıöyleoilen bugünkü Paı ae kale1inden bir görünüş maktan ve taki· 

zaman Osmanlı Hükumetine iıyan lerln birlbirine ihtarından kalmıt· 
eden Payaı beyleri bu kale ıa• br. Clnkale iı,ml. de Cfnkoz la• 
yeainde derebeylUderinl muhafaza minden iltibaa olunmuıtur. 
etmiılerdi. Kalenin ıayanıdikkat Maamafih ıüpheıiz Payaaın 
ef1&neleri de vardır ve bunlardan buiUoktı isminin bundan çok da· 
bqlıcalar1 tonlardır: Payaaın ce- ha Haslı bir manall vardır. Fa· 
nup taraflarındaki k~prllnlln kat bugtın için Payaı iımiofn 
clvuında bir çınar vannıı. Cin- delAlet ettiği manayı bulmak 
koz lıimli Finikeli matlup 40 mtımklln olamamaktadır. 

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

Vartoda Dağkızılcada Sünnet Düğünü 
Bir Cinayet 

Varto, (Huıuıi) · - Tokliyan 
köyünde İbrahim oğ:u Fethi bir 

kaç glin evvel atına binmiş ve köye 
yanm saat mesafede bulunan 
tarlasını sulamaya gitmiftir. Tar
lasında ifil• meıgul olan F ethl; 
bir az ileride kalabalık birtakım 
atlılar glSrmllştOr. Bunlardan bir 
tanesi kafileden aynlmıt ve Fet• 
hinin bulunduğu mahalle doğru 
atım ıftrmUıtnr. Atlının yaklaı· 

masile bu&R dfttmanı Hacı ol· 
duğunu tanıyan Fethi, derhal 
atına binmf.t ve köye doğru kaç• 
maya batlamııtar. Bir müd
det ıonra Fethinin atma Ha· 
cının ata yaklaşmııtır. Bu eınada 
Hacı, hemen ıilihını çekerek 
Fethinin üzerine atet ediyorsa da 
ailihı patlamıyor. Bunun üzerine 
kamasmı çeken mumaileyh; Fet· 
binin yUzllne havale ediyor ve 
onu yaralıyor. Artık kurtuluta 
imkan olmadığım anhyan Fethi 
abndan atağı atlayarak Hacmm 
gırtla&-ına aarılıyor ve yerde kanh 
bir boğuıma batlıyor. Neticede 
yorulan ve fazla kan zayi eden 
F etbinin; yediği ikinci bir kama 
darbesile karnı detUiyor Ye ba· 
jusakları dııarıya dökftlllyor ve 
bu suretle cansız olarak yere dn
şUyor. Vaziyeti kavrıyan Hacı, 
köylülerin yakJaşma11na meydan 
vermeden atına atlıyor •• kaçı· 
yor. Vak'adan haberdar edilen 
jandarma katilin pqindedir. Pek 
yakında yakalanacağı Umit edil· 
mektedir. 

Adanada SUnoet DUğUnU 
Adana, (Husuı1) - Himayei 

Etfal cemiyeti yUz çocuiu ılinnet 
ettirmiştir. Çocuklar bir müddet 
araba ile şehirde gezdirHmiıler, 

ıonra Yıldız parkında ıUnnet edil
miılerdir. O gece 1&baha kadar 
Yıldız parkında birçok eğlenceler 
tertip edilmiı, kukla ve karagöz 
oynatılmııhr. 

Eskişehirde Buğday Fiyatları 
Yükseliyor 

Eskltehlr 7 (A.A.) - Bağday 
fiyatları yükselmeğe baılamıthr. 

-
Dojlcızılcatla sün11et •ttiril•11 ••vrulu 

lımlr, (Huaust) - Torbala ka- çalınmış, pehlivanlar ıür•tti• 
ıasına bağls Dağkızılca nahlysl rilmlt, diğer köylerden gelen 
köy ıandığı tarafından fakir ço- mltafirler aekiz yüıU bulmuttur. 
cuklar için bUtün maaraf sandıkça 54 Çocuğu iki aaat gibi az bir 
verilerek bir aDnnet cemiyeti ter- zamanda f ennt bir ıekilde ıünnet 
tip olunmuıtur. Sabahtan aktama eden sllnnetçl Karakuyulu Meh-
kadar davul ve zurna met Ali Efendi takdir edilmiftlr. 

Bolu da 
Bir Baba Kızını Kaçırmak 

lstiyen Genci Öldürdü 
Bolu (Huıuıi) - Göl köylln· 

den Ali oğlu Ahmet iıminde hi· 
riıi aym köyden Necip kızı İfakati 
aevmit, babaımdan iıtemlş, ba
basl vermeyince kaçırmaya karar 
vermiıtir. Ahmet bir ıece kardetl 
Fahri ile birlikte kızın babası ile 
beraber yatbiı harmana gltmi~, 
km kaçırmaya hazırlanırken kızın 
babaaı Necip uyanarak karanlık· 
ta içeriye iki kitinin girdiğini gör
mUı ve bıçağım kaparak gölge
lere hücum etmif. Bu hücumda 
Ahmedi öldürmüş ve kardeti 
Fahriyi de yaralamııtır. Yarah 
haataneye kaldınlmııhr. Necip 
mevkuftur. 

Somada SUrek Avı 
Soma, (Huıuat) - Soma av· 

cılaar kulübü tarafından bu hafta 
Akçaanlı dereainde bir allrek 
avı tertip edllmit, ayni zamanda 
avcılar bayramı da yapılmıttır. 
Bu ava ve bayrama köylülerden 
de 3,4 yU:ı avcı ittirak etmft, 
250 keklik. 20 tavıan Yurul• 
muştur. 

Bartın da 
Kasaplar iki Gün 

Et Keımedfler 
Bartın ( Huauat ) - Bele

diyenin et narhını lndlrmeıl llze
rlne kasaplar hiç et kesmemiş· 
lerdf. Söylenildiğine göre kaaap
lar bir hafta kadar et keamlye• 
ceklerdi. Fakat, meıleif kasaplık 
olmamakla beraber elinde kifi 
miktarda hayHnı bulunan batka 
birisi açıkgöıltık edip kaıaplığa 

başlayınca diter kaaaplar da et 
kesmiye batlamıtlar ve narhı 
kabul etmiılerdir. Bu ıuretle 
kasaplarm et keımeyitlerf, iki 
gUn aUrmüştUr. 

Adanada Kız Muallim Mektebi 
Kaldırıldı 

Adana, (Husuat) - Bir T et· 
rinievvelden itibaren kız muallim 
mektebi liğvedilmif, bot kalan 
kız mualllim mektebi binaıına 
Erkek Hseıi, Erkek liıeıi binasına 
Kız liaesi Kızliıesi bina1ına da 
Orta mektep nakledilmit ve eski 
Orta mektep binaıı da Erkek 
Hıe1lne verilmiştir. 

Birinci tepin 9 

1 

Ev Doktoru ==t 
''Ansefal it 
Letarjik,, 

1 

Uyku Hastalığı 
Harbin ıonlarına doğru, yani 

1918 senesinde garip bir haıtallk 
ortaya çıktı ı Bu gribi andırıyor
du. Fakat bathca lrazı mukave
met edilmez bir uyku idi. Bu 
uyku, hazan bir, baıan iki aaat, 
hazan da iki ftç gO.n anra
yordu. Bu, hakiki bir uyku idi, 
bir bayılma · detudl. Hastama 
hali aakin, nefeı ahtı tabii idi 
uyandırmak için bir parça dürt• 
mek kAfi idi. 

Yemek vermek, ıu lçirmelr 
mllmklindn. Kakat bunları ya~ 
tıktan ıonra, tekrar uykuya da
lıyorlardı. Bu haatalıiın mühim 
lruı da haatanın "iki" görmeıl 
idi. Bunun sebebi aıtsze hareket 
veren adalenin felce utrama11 
idi. ln1&n, ikl gözlü olmasına rağ· 
men baktığı ıeyi tek görtlr. 
Çtınkll her iki g&• ayni teye 
ayni zamanda bakar. Bunlardan 
bir tanesine hareketsizlik in• 
olunca bakılan ıey iki görtUtır, 
çtıakl gözlerin hareketleri mD.
terek olmaktan çıkmlfbr. 

Bu arızalara baıkalan da Ulve 
olur.Hararet çıkar, 39 u bulur, 
hazam ıekteyo uğrar, haıta fena• 
lıklar geçirir, mafsallarda kırıklık• 
lar belirir. 

Hastahğın lnkiıafı iyiliğe doğ• 
rudur. Hararetin yllksek kalmaıı 
uykunun hergtin daha ziyade de
rinletmeıl, ağırlaşmaaı nadirdir. 
Zamanla ve yavaı yavaı hali ta-o 
bii avdet eder gibi olur. Fakat 
bu zahiridir. Çtıııkll bir •ene 
ıonra bir baıka haatalık baş gö,. 
terir. Ense ve omuzlarda şiddetli 
ağrılar duyulur, bunlara adali ör· · 
permeler UAve olur. Elektrik ta• 
demeai gibi.. Az ıonra bu arıza• 
ların uyku hastalığı ile aynı soyda 
olduldan anlaıılır. 

Yine bir mliddet sonra~11~-.-.: 
tezahUrat olur ki, mesel& hastanın 
Menenjit, yahut Mundar ilik 
rahatuzhğına, veya beyinde bir 
tltklnlik hasıl olduğuna bük:o 1t
tlrir. BUtlln bu birbirinden ayrı 
gibi görllnen tezahürler ve hasta• 
lıklar uyku haatalığından batka 
blrıey değildir. ÇtınkU "Ansefallt 
Letarjik VirOıü" gelmlt, cUmlel 
asabiye Uıerine aaltanat kurmuf" 
tur. Maamafih bOttin bu tezahür
lerin uyku hastalığına ait olduğunu 
J>lldiren mUıterek bir nokta var• 
dır, o da bunların az çok, kısa 
zamanda iyi olmasıdır. Fakat 
neticeleri hazindir. Çtınkü bin• 
netice Parkenıon denilen bir 
baatalığı doğururlar. "Parken
ıon,, hastalığı yaşlı hastahğıdır. 
Hld bir ıekilde oluraa vücudu 
1ertleıtirir ve bir nevi umumi 
felc doğurur. Hasta hareket ed•• 
mez, vücudun yukarı azbı titr .. 
mej'e başlar. Onun içindir ki 
uyku hastalığına tutulanlann bu 
hastalıktan kurtulduktan sonra 
vücutlarının aertlettlğl ve ihtiya ... 
lar gibi kadit haline geldıklerl 
görftllr. Uyku haatalığının teıhia 
kolaydır. Bu tekerleme keatirm• 
teklinde bafg~ıterir. Devamh 
olmaıı uyku haatalığının batlan
gıcına delalet eder. Bu hastalık 
bir "virüs,, mahıulUdUr. Bu virUı 
okadar kUçükttir ki, en ince libu
ratuvar ıllzgeçlerinden dahi geçer 
Bu mikrop, bilhaaaa tavıana 
ıınnga edildiği zaman husule 
getirdiği beyin iltihabı, daha 
doğru "ansefalit,, ten de anlatılır. 
Anaef al it hastalığının ıüratle te• 
davi edilmesi "Parkenson,, hasta• 
bğına çevirmemesi ıçın ço ~' 
ltızumludur. Tedavi tekli Uçtürı 
Verltler vasıtaslle Uroformin veya 
"ıaliallat dö sut,, şırınga11 yahut 
ta verit arasına veya adale içine 
lyod zerkıdir. Tedavinin sürab 
aebatla mllterafık olmalıdır. Har 
talık arizı geçtikten Uç, hatti dört 
•ene ıonra dahi, ha1tayı tedaviye 
devam etmelidir. 

0 Parkenson,, dan kurtulmak 
için bu tarzıhareket ururidir. 'fa 
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6 Sayfa 

:ı Dün11a Hddiaelerl t 
Telsizle Yapılan 
Yeni Bir 
Sahtekarlık 

Son günlerde Hamburg'ta 
ıayanı dikkat bir sahte• 

Telsizle kirlık meydana 
sahtekarlık çıkarılmıştır. Şöyle 

ki : Hamburg' da 
yapanlar muhtelif memle-

ketlerde yapılan at yarışları için 
müşterek bıthiı kabul eden mü· 
essese vardır. Bu mileısesenin 
müdilrD, bir mUddettenberi ba.11 
adamların, giıeler kapanmadan 
birkaç dakika evvel gelerek bah· 
ae giriıtlklerinl ve her def asında 
bUyUk buyuk paralar kazandık· 
larınm görmUıtUr. Kısa bir tah· 
kik ıu neticeyi vermiştir: Meaeli 
Pariıte yapılan yarııı müteakip 
kısa tulü mevçle yarıı neticesi 
bunlara bildiriliyor, onlar da 
ıUr'atle gelip bu kitede bahıe 
kaydolunuyorlarmıı. işin püf nok· 
t~sı bu lmiı. Bittabi sahtekArlar 
tutulmuılardır. 

Anların hayatının tetkike 
diğer mühim bir Alem ol· 

..,.. ... A ... r_ı_l_a_rı_n __ duğu herkesin ma· 
liimudur. Yine her-

• __ ö_m_,._ü _ _. kes bilir ki işçi 
ismile anılan idi bal arılarının 

6mrü gayet azdır. Bu mUddet 
yetmit günü geçme:r;. Bunlar ça· 
lıtırken ölürler. Bazıları uçarken 
tizerinden geçtikleri nehre düşer 
boğulur, bazıları bir rüzgar sar· 
ııntiıı ile yerde ezilirler. En çalış· 
kan devreıinde bir arı kovanının 
gtlnlük zayiatı hazan (2500) arıyı 
geçer. Fakat kovan kıraliçesl ki 
ona bey deriz, mütemadiyen 
yeni yavru yapar; bu yavrular 
yirmi bir günde neıvünema 
bulur. Ba cloğurma kabiliyeti 
günde ( 3000 • 5000 ) arıya 
kadar çıkar, bu ıebepledir ki 
kovan halkının ark&11 keıilmez. 

Kııın arıların en rahat devirleri· 
dir. Bir arı, çok defa altı aydan 
fazla yaıar. Kovanı aade zifaf 
uçuıu için terkeden bey veya 
kıraliçenin ömrU ise iki, Uç sene 
ıürebilir. Mamafih dördüncü yaşı· 
na basmış ve bili . doğurmakta 
devam eden arı kıraliçelerl çok 
görUlmUıtür. .. 

Yahudilerin Filistinde kur· 
dukları Tel Aviv ıehrinin 

l
_Y_u_m_u_r-ta-- birkaç kilometre 

civarmda bir Ya· 
şehri hudl koloniıi Yar-

dır. Arapça Har Mlal iamindedir. 
Yahudiler buraya «Hayat kay· 
nağı » duler. Bu koloniyi 
Davis Trlç iımlnde bir Ya· 
budi teıls , etmiıtir ve berabe· 
rinde 1000 lnglliz liraaı getirebi
len Yahudi muhacırlarının iskinı 

için tesiı olunmuıtur. Bu paranın 
(850) lirasile yeni mubacırlara, 
içinde bir ev, bir aebze bahçesi, 
yumurthyan 800 tavukla beraber 
bir kilçUk çiftlik verilmektedir. 

Bu yUzden ve tavuk yetiıtir· 
menin Filistinde taammüm etmeıi 
yüzünden, timdi bu memleket 
ıenede 100 milyon yumurta ihraç 
etmektedir. Bu ıebrln ismi, şimdi 
50 bin tavuklu kasaba olmuıtur. 
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Sırtına k•kum Je11ilen kürklerden birini geçirmiı, arkasına da birkaç aı•lc takrnıı olan bif' 11J11ına t .. adiif etti 

Üçüncü Sultan Mustafa, deli· malı11 ,, denilen kıymetli kumaşın idi. Bir gün ıu unsurun kara yaz:-
liğini kitaba uydurmaya çalışan bul.u~ma~. ol~uğunu görUnce kıya· ma · sarmasını, baıka bir glln dl· 
hükümdarlardandı. Yıllarca ka· fetım degııtırerek çarılları dolat· ğer bir unsurun mavi papuç 
feıte yaf8dığı ve her dakika mıi ve o 'kumaşın neden piyasada giymesını emrederdi. Bir ıe· 
nhirle.nmek korkuau geçirdiği için görünmediğini tahkik etmiıti. Bu zinti sıraamda Kakum de-
tahtaaı sağlam değildi, yani kafası arattırma aonun~a o, latan bul aır· nilen kUrklerden birini sırtına ge-
hayli bozuktu •• Fakat deli lbrahim ma~ısının Venedıkten gelen ayni çirmiı ve arkasına da birkaç uşak 
ayannda değildi, dilıünebilirdi, Ç~fı.t kumaşla rekabet edememek takmış olao bir adama teaadUf 
konuşabilirdi, istemeyi ve yaphr4 yliz~nden yapılmaz olduğunu an· etti. Devlet ricalinden gibi ııörll· 
mayı becerirdi. lad1sıından Sadrazamı sıkıştırmıı, nen o adamın zengin bir kasap 

Onun zamanında latanbulda bu· yeniden tezgahlar kurdurmuş ve olduğunu öğrenince devlet hlzme• 
lunmuı olan Baron de Tott ken· b.~. ku.m.aıın .yapılm?~ını temin et· tinde olmayanların ve büyUk mes-
disini ıöyle tarif ediyor: tıgı gıbı vezırler fılanlar tarafın- net sahibi bulunmayanlaran b6y· 

., Sultan Muıtafanın bacakları dan bayramlarda saraya verilen le kerli, ferli dolaımalannı 
çok kısaydı. Fakat ata bindiği hediyeler içinde mutlaka bu .ku· · yasak etti. Onun fikrinc<l kıymetli 
zaman umın boylu görünürdü. maşın da bulunmasını mecburıyet kürk giyebilmek için mutlaka me-
Yüziinde, hemen göze çarpan bir altına. alm19b. • mur ve büyük memur olmak 
sarılık vardı, bunu, Şehzadeliğinde Yme bu tebJıl gez°.'e.ler sıra· lAzımdı 1 
• ahtkınlık temin ederek bir mu· s~n~a bir gUn ~ale harıcınde g: Kadınlann sımııkı kapanmala• 
afiyet kazanmak fikrile - bol bol zmırken o devırler~~ !atar dem- rını, meıirelerde dolaımamalarım 
içtiği zehirlerin tesirine hamledi- l~n postacıl~rdan ~ırının çala ka°.'· iltizam edecek kadar mutaa11ıp 
yorlar. Gözleri de adeti baıka çı yol aldıg.1~1 . gordil, yanında~~ olan bu hünkir siyasi müna1e· 
bir yapılışta imit hissini verirdi, atlılardan b~~ı~ı ~~ıtutarak herıfr betlerde taassubu bırakırdı, neza• 
çok iri olmakla beraber ta baıı· durdurdu, gotürdligti posta çan· ketli davranırdı. Franıız donan· 
nm hlz:asında bulunan bu gözler taları~ı açh.rdı, içindeki mektup· maaında kUreğe vurulmut otuz 
hiç te iyi görmezdi. Burnu koca• l~ra .. bırer bırer okudu. Bu tatar, kadar Türk bulunduğunu duyar 
man ve yallı idi. Eflak voyvadasmın poıtacıaı olup duymaz Kıral on beıinci Luiye 

"Kağıthane alemlerinin, helva lstanbuldan ona yazılan mektup- haber yollamıı ve bu Türklerin 
ıohbetlerinin, Çırağao eğlencele- lan tqıyordu. Bu m~ktupların serbeıt bırakılmasmı iıtemifti. 
rinin ıahinıahlığını yapan ve bu arasında Heklmbaıı Arif Efendf. Kıral, onun iltimasmı kabul ede-
sebeple tacını tahtını kaybeden nin de bir kAğıdı vardı ve bu rek küreğe konulmuı Türkleri 
üçüncü Sultan Ahmedin bu garip aaray ~damı, Eflak voyv~daaın· ıerbeıt bıraktı. lstanbula yolladı. 
yaradılışlı çocuğu, ıUpbe yok ki, dan bır takım eşya lshyordu. Elçi Vergennea de onlara ıiydlrdi, 
zeki bir adam değildi. Lakin Üçüncü Sultan. Must~fa, kendi kuıandırdı, saraya getirdi. Üçlincll 
Franaız filezofu Volterin ikinci adamlarından bırinin btr voyvada- Sultan Mustafa bu cemileyi kar-
Katerine yazdığı mektuplarda dan ateberl iste~esini çok çirkin tılıkıız bır~kmadı, Osmanlı do-
karikatUrünü çizdiği Osmanlı buldu, . aaray~ gelırgelmez Hekim- naumaıında kürek çeken bırbti-
htik ümdarı da Sultan Muatafaya batıyı azlettı, kovdu. yanlardan üç yliz kişiyi hürriyet· 
katiyen benzemez. Volter," Kate· Halkın kıyafetile uğrafmak ta lerine kavuıturdu. 
rine yaranmak için yüzllnil değil, onun için bir dert veya bir zevk Fakat onun en çok uj'r.ıtığı, 
resmini bile görmediği bu adamı ••••••00·····~························00 ···............... merak ıardırd1ğı şey, yıldızlardı. 
abdal ve alık bir tip olarak taı· Gece ve sıUndüz hesaplar yapar, 
v' r ediyor. Üçüncü Sultan Mus· yapbrır ve gelecek sıUnlerin 
tafa o derece salak olmamıştır. sırrını yıldızlardan anlamıya aa· 
Daima siyaha boyadığı sakalı vatırdı. 
içinde bu tarı çehre, vasat bir Prusya kıralı Fredrigin yedi 
zeki göstermekten geri kalmıyor- ıene sllren bir harpte birçok za· 
d ferler kazandığını işidlnce onun 

u .. Osmanlı müverrihleri onun müneccimlerin yardımile bu mu· 
tahta çıkar çıkmaz birkaç töh- vaffakıyete verdiğine hükmetti, 
retli kafa kestirdiğini, ıonra bize " hUlisatiilitibar ,, adlı güzel 
kıyafet işlerlle uğraşhğını yazar· b'r risale bırakan kli· 
lar. Filhakika onun üç işe bUyUk çük Evkaf Muhaseheciıi Giritli 
bir merakı vardı: Teptil gezmek, Reımi Ahmet Efendiyi Berline 
halkın kıyafetile uğraşmak, yıl· yolladı, Kıral Fredrikten Uç mil· 
dızlardan haber sorup almak. neccim istedi. Maksadı o münec• 

Bu tepti! gezişlerde birçok ciml~ri kendine müşavir yapmak 
tuhaflıklar yapardı, ıshıverit ha- ve olarm yıldızlardan alıp tebliğ 
baneıile dükkancılarm narha ria· edecekleri haberlere göre ıiyasi, 
yet edip etmediklerini araşbrırdı. askeri, mali, teıebbüılere girimek 

Meseli aarayda "latubul aır- ye iyi Yeairler, kWDU1daalu ... 

- Boa Poıta 
~ iLAH AATLARI 

1- Guele11l11 ••• gazııile 
lir ıülunun iki Mılırı 6lr 
(•11lim) 111911,,. .. 

2- $ogJ11ıu111 -,,,.. 6ir Nıtll· 
•in lldıe Jiah ı•nlaNlır: 

eayfa eayf a sayfa eayfa Viger Soo 
1 2 3 j,. s yerler sayfa -

400 250 200 100 60 ao1 
Krş. Krş. Krş. Kış. Krş. Kre . . 

~ 

J .. :sır JOntimde H•flll 
(8) 1c.11 ... ""''"· 4- lnee ,,. lcelın gazı/ar 
llıtaea/(/an ger• ıön 

..,.,""'• ""''"· 

Birinci teşrin 9 

r .., 

1 

Resnıitıizi Bize Gönderini# . .. 
Size Tabiatınızı Sögligelim 

Rumlnh:I kupo:ı ile gönd•rlnlL 
Kupon diğer H7fam11dadır. 

L 
5 İllenbuJ: HuaO 

Bey; Zelddir. Verileli 

işleri başarmak iııtef· 

Menfaat bah~inde pek 
feragath hareketlerd• 
bulunmak istem es, 

meıuliyetten çekinir· 
lıini gördürecek kr 
dar ıokulgan olur. .. 

6 ltneada; bakkal 
Ahmet Efendi; Tut
tuğu iıte becerikli 
olur. Sokulgandır. Ağ
zı liif yapar. Rahatına 
pek düşkünlük göster
mez, para mal ve et
ya işleribde tutumlu 
ve açık ıöı dav• 
ranır. 

~ ... 
8 Bor; Sami Bey; Ağarbaşlı ve Al 

ıo.kulgandır. Hueuıi• 
yetlerinin pek belli 
olmasını istemez. Gi
riştiği iflerde muam,. 
lesinde taıkmlık vt 
ataklık yoktur. Tanı· 
dığı arkadaşlara açı

lır. Herkeale huıuıi 
n samimi olmaz, eğ· 
lencelerdcn geri kal· 

mak istcmuz. 

7 lğneada: Haydar Bey: Ciddi ve 
vakur bir tavUI' ve 
ifadesi vardır. Kendi· 
sine ehemmiyet veril
mesini ve sayılmaıını 
iııter. Şıklığa, temiz 
ve kibar giyinmeğe 

özenir. Etrafında ce
reyan eden hldieelere 
kulak kabartır, uya
nık bulunur. .. 

9 Ankara: Vehap Bey: Zeki ve 
girgindir. Konuıtuğtı 
kimıelere karşı keD'" 
dieioi eaydır.ma-.uu ~ 

lir. Menfaatlerine Ii· 
kayt değildir. Elinden 
iı gelir. Ba~kaların• 
pek itimat etmez. 
Tuttuğu işte muvaf· 
fak olmak çarelerini 
arayan takip ve tf4 

teşebbüs fikirlerine eahip olabilir. 

• 39 Adana; Salahattin Bey; 
ve ~akacıdır. Sokulur, 
e*rafını anlar, dinler, 
her mevzula alakadar 
olmak iıter. Tavur ve 
hareketleri serbeıttir. 

Boğazını ıever ve 
menfaatlerinden arka
daşlarım da iıtifade 

ettirmek iııteyen cö
mertliği varılır. .................................... ·-···········-.. ·····-"' 
çebilmektil 

Bllyilk Fredrik, halden anlar 
bir hUkUmdardı. Osmanlı elçisibia 
reımi bir ttılüp ile kendlalnrı 
yaptığa iltimaa üzerine istihza e · 
medi, Üçüncü Sultan Mustafarı • . 
adamıızlıktan r.a11l bunaldığıı . 
ıuiidareden na1al müteessir olo · 
ğunu ıezdl, Resmi Ahmet Efe .· 
diye ıu sözleri ıöyledi: 

- Azizim Elçi Efendi, mr i • 
buunuzun kazandığım muvaffal · 
yetıeri tetkike değer bulmasmd: 
memnunum. Benim politikada ' : 
harplerde muvaffak oluıumun ıı .. 
rı liç noktaya inhisar eder. 

1 - Tarih okumak, eski tec
rübelerden istifade etmek. 

2 - Eyi bir orduya malik 
olmak ve ıulh günlerinde de bu 
orduyu muharebede bulunuyor"" 
muş gibi talim ettirmek. 

3 - Hazineyi dolu tutmak. 
Muhterem dostum Sultac 

Mustafaya bu üç sırrı ıöyleylnit 
ve benim kullandığım münecciın" 
lerin de bunlar olduğunu ilave 
ediniz. Tarih, ordu ve para, iıto 
tlç müneccimi .. 

Sultan Mustafa, Berlinden 
tavsiye olunan bu üç müneccim
den iıtifade etti mi? .. Tarih bun• 
kocaman bir "hayır,, demekt• 
tereddüt etmiyor. 

ILT 



O Birind iefrin SON POSTA 

......... ·············-·· .... ·············~ ~ ~,-~ .......................... ~ .................. ~ ..... ~ .. ~ .... ~~~ '-........................... 1 

:ı- Salıdan Salıya 1 - ...... ~~"""'~~~~~~~~~~T0~~~BIL~~~ 

Yumurta Meselesi 
Yumurta ihracatına uğraştık

ları bu zamanda benim de aklıma 
yumurta ihracatından evvel yu· 
rnurtanı 1 ihracata geldi. Yani civ· 
civ, da~a sonra piJiç, daha &on• 
ra da tavuk. Şöyle ağzımı şapır

datbm. Bizde yok anima olur· 
ya dedim, komşuda pişer 
bize de diiıer. Komşuda pişmedi. 
Bize düşmedi. Kafamın içinde 
Kristof Kolompvari bir deha 
eseri belirdi. Altmış paraya kıy· 
dım. Bakkaldan bir yumurta 

aldım. 
Kendi kendimer 

- Tavuk yumurtadan çıkar, 
yumurta da tavuktan, dedim, ha 
tavuk olmuş ha ~yumurta. 

Bir sahana yumurtayı kırdım. 
içinden ne çıksa beğenirsiniz 
civciv mi? Bizde o talih nerede. 
aadece yumurta çürük çıktı. .. 

Kristof Kolomp yumurtayı 

kiç Uıtü oturtmuf, haddine düştü 
ise gelsin de benim karıyı 
bir gUn evde oturtsun. 

* Yumurtada kal arayanlar da 
olurmuı. Olur a! Kıh kırka yaran 
olduktan sonra yumurtada kıl 
anyan niye olmasın. Ben yalnız 
yumurtaya kulp takanı bulama
dım, takacaklar amma neresine 
takacaklarını kestiremedikleri için 
bir tUrlU takamıyorlar. 

* Modaya dtııkUn hanımlar 
ıaçm sarııını çok kere ıiyaha 
boyatıyorlar. Amma tavuklar 
modaya o kadar düşkün değil· 
ler ki akıllarına esip yumurtanın 
•arısmı ıiyeha boyatmıyorlar. 

* 
Yumurtayı yalmz tavuklar 

yumurtlamaz J:>az:en de insan 
lar yumutlar. Çalçene olan· 
lar bergün aabahtan akşama; 

her gece akşamdan ıabaha kadar 
az mı yumurthyorlar? 

Pazarola 
............................................................. 

Öyle mi 
Hasan Beytanıdığı bir me

mura sordu: 
- Sen geceler) de çalışıyor• 

sun değil mi? 
- lılerimi gUnll gllnUne ya

pabilmek için geceleri de sabaha 
kadar çalışıyorum. 

- Buna iti gilnli gUnUne yap· 
mak diyorsun, öyle mi? ..... , , ... 

• ' •• 1 1 •••• ' • ' • ' ' •• ' 
1 

' ' ' 

Kibirli adamlara burnu 
hUyük derler HHan Bey, meaela 
bunun aksi de olabilir. 

- lıine gelir değil mi? Yani 
•ana burnu büyük diyeceğimize, 
kibirli deyip ııeçeliml 

NS Ol0()04 86 l'v 
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· - Karıma doktorlar z:ayıfla
maaı için yürümesini tavsiye edi· 
yorlar. Fakat o bu tavsiyeyi! din· 
lemi yor. 

- Hele hergiln biraz para 
ver, öte beri alacağım diye sokak 
sokak dolaıacaktırl 

Son bpOt hareketler.nİıl n t.: t cesı 

1 l Fıkra 

1 
Artırmak 

Hasan Bey şık giyinmek 
meraklısı bir hanımefendiye ıöy

ledi: 

Sizin Geçen ay yaptırdığı
nız mantonun yerinde olmayı 
hizmetçileriniz: kim bilir ne kadar 
isterler. 

- Bu da ne demek Haaan Bey? 

- Dostlarınız: ıorduklan za-
man paraıını derhal artırıp ıöyli· 
yorıunuzl 

1 

t t ""'. . s egımız Bu Değil 

- TUrkiye«Je Firdev&iye ait 
bir eser bulunmadığım iddia edi
yorlar. 

- Naııl olur azizim. En baıta 
bizim karı var, adı Firdevs! 

Baklndıın dört yanıma; Konuıuyordu herkes; Türkçeden hep batk& dil, 
Canım •ıkıldı bugün, y Dokundu çok kanıma; Dört taraftan birçok sea; urttaş artlk bunu bil; 
Çıktım §Öyle sokwğa. B lsteğimiı hu değil.. 

' Dolaştım 9ehri. b.titün; Sakın ~akadır sanma; ana geldi bir hevea, Bak bu huyu atmağal 

S l ~a Ba•layım anlataıağal Şöyle durup çatmağa.. P. O. H. B. 
apınoa so a sag · " 

L-------------------:::::==============::::-:::::-~-----~ 

Fıkralar 

Benzemez 
Aksi bir kadın fotoğraf çıkar· 

tıyordu. Hasan Bey de orada 
idi.· Fotoğrafçı kadına: 

- Çekiyorum, dedi, tatlı tatlı 
gillün biraz .. 

Hasan Bey atıldı: 
- Aman gülmeyin Hanıme

fendi. Sonra fotoğrafınız· siıe hiç 

benzemezi 
Kibarhk 

Hasan Bey - Kızımın nişan
lııının kııımı çok &evdiğine artık 
tamamile itimat ettim, karımı 
gördü de yine kızımla evlenmek· 
ten vazgeçip ortadan kaybolmadı. .............................................................. 

Hasan Bey kibar bir Hanıma Ters Yüz 
telefon ediyordu. Hanım telefenda: Karı11 Hasen Beye söyledi: 

- Sizi böyle karşıladığım için - Bu sen~ palto yapbraca· 
affınııı rica ederim. · ğma, eski paltonun terıini yüzU• 

Dedi. Hasan Bey ıaıardıı ne çevirtaen olur mu? _ 
_ Nasıl Hanımefendi? ~- Paltonun ıimdiki yUzU iki 
-Arliamda pijamalanm •ar dal • aene evvelki teraidirl 

j Fıkralar 

J 

Öyle ise 
Haıan Beye biri uykusuzıuktan 

şikayet etti: 
Yatarken mUsekkin bir şey 

alsanr 
Her aktam Kordiyal içi· 

yorum. Bu yüzden bUsbUn uykum 
kaçıyor. 

- Öyle ise içme! 

Ol mut 
Bir kadın söylUyordu • 
- Evlenirsem, birçok çocuk-

l•uım olacak! 
Hasan Bey sordu: 
- Buna nasıl hüküm verdiniz 
- Müstakbel kocamm, eski 

karısmdao tam on tane . çocuğu 
olmutl 

Bir Mülakat 

Beberuhile 
Konuştum 

1 

1 

Onu bir attar dükkanının ca• 
mekanında gördüm. Boyası bo
zulmuş, külihı eğrilmiş bacakları 
çarpılmıştı, yanına sokuldum. ba
ıımdan şapkamı çıkarıp selamla· 
dım. Çok zamandır kimsenin se• 
lamına nail olmıyor ki birdenbire 
fafırdı. 

-Naıılsm Beberuhi Bey? dedim. 
Boynunu büker gibi oldu. Sanl . 
mllkavvadan ağzı açıldı, aanl , 
bana söyledi. Sanki ben duydum 
da yazdım. 

- Nasıl olacağım halim belli 
eski günleri andıkça, eıkl 
habralar aklıma geldikçe ağlı• 

yorum, bir zamanlar ben böy: ; 
değildim. DtıkkAn camekinu.n 
girdiğim zaman küçükbUyilk her· 
kea beni seyretmek için d_ük· 
kanın önline toplanırlar, yüzUme 
bakar gUlerlerdi, hele Karagöz 
perdesinde kendimi gösterince, 
seyirciler çok candan bir dostla· 
larını görmüşler gibi zevk duyar
lardı. 

Şimdi aylardır ıu camekinda· 
yım bir kimse dönlip te yüzüme 
bakmiyor. Görüyorum; genç kız• 
lar, genç erkekler geliyorlar. 
Artist kartı dedikleri birtakım 
kacm erkek resimlerini ahyorlar 
amma beni kimıe almıyor? 

Bir sual sordum: 
- Eskiden seni mi alırlardı? 
- Evet bilhassa çocuklar 

alırlardı. Evlerinde perde kurup 
beni oynatırlardı. içlerinden ço· 
ğu bana benzemek için ba~ • 
!arına sivri külah geçirir ben de 
Beberuhi oldum diye ıevlnlrlerdl 

Beberuhi daha anlatacaktı, 

F akak ben veda edip çekildim. 
Kendi kendime düşündüm. Eski· 
den Beberuhiyi alıp ona benzr:• 
mek için başma külah ııeçin 1 

çocukla, bu gün bilmem ban~· i 

kadın artistin resmini alıp oı ' 
benzemek için yüzünü, gözünl , 
saçını başmı birçok renge boyr • 
yan kadının arasında ne faı · < 
vardır? 

Hasan Bey ·············'-··············••ft••······················· ... Ucuz Şey 
Bir doıtu Hasan Beye söyledi: 
- Ben sevgilimi dünyanın 

öbür ucuna aitse bile yine bırak· 
marn; peşi sıra oraya kadar gi· 
derimi 

- Ucuz şeyi nasıl biliyoraun, 
bir kuyumcu dükkanına gidecek 
olsa o zaman peıını bırakırsın 
değil mi? 

- Ben çalışmıya başladığım 
zaman bUtUn aermayem zekam• 
dan ibaretti, Hasan Beyi 

- Desene sermayesiz olarak 
ite baflamışsml 
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Erik Ağacının Alhn<laki Altın Küpleri ( Baıtarilı 5 iacl ffl&d• • 
,.y yapamıyor. Bea bu vazl. 
ı.U. aa yapayua?" 

1 
ğildir. Bu mlddet içinde lıldlıeler 
aenl perlf&D edebilir. Bununla 
beraber eski aevgllinle konuıup Nabi Efendi, sevincinden çıl

p. Yüreğini yağ bağlallllf; ha· 
fHlemiş hafiflemif, nerede i1e 
kat gibi uçacak, milmkllıı ola 
pkır da 11kır oynıyacak. 

Demek dillere deata• olu o 
meıhur kilpler, bahçede erik ağa· 
cınm altında g5mOlll ba! •• 

O anda, içine bir veınH de 
tlriyor. 

Acaba Melek Hanımın veya 
baıka birinin haberi var mı? .• Onu 
da bırakalım, adamın kendine 
alt ıanc:lığı çekmecesi, senedi 
sepeti var. Arada, kllplerdea 
bihİI bir vasiyetname, bir varak 
veya iki kelimelik bir kayt çıkı· 
verirme ••• 

Ahreti boylamlf olan velini• 
meet. hill çiimlek tı.tnnde 
mihman; yan ıadıkı da, ceaet 
ywe yuYarlanmaauı diye aımsıkı 
aanlmıı, dGfllncedes; ne yolda 
banket edeceğini tasarlama? 

Eneli bahçeyi ıöyla bir ııs
dlllla 6nlhıe ı•tiriyor.. Apğıda 
bet alb apç var amma galibe 
be,.ı de •ik. Define, acaba 
baapiain altmda ?. 

DltinOJOI', dlfllnlyor •.• 
Ola olaa, kOlllfmıun dav•ma 

bltiPk olu eriiia altuada olacak. 
Ki..., • .udlnaecleae -1 yok· 
lamah, araıtırmalı? Kllplerl ....ı 
Çlbnaah? 

Hmamlana oturma odalan, 
Vehbi Beyhı ldıçak oda... laattA 
llllltfak bile balıçe tarafında. 

K-.. evin ele JU p...-eleri • 
tarafa auar. 

Şu aoktalardan teaem buluyor: 
Ortaya bir cenaze m•aelesi 

pktı. Taze dalla yetimba b8fmda 
erkek yok; muawnete selecek 
akraba, makraba ela yok. Bu ı,lerl 
bapnp veli•imete aon bendelltl 
edecek. yadiılrlarma da deatek 
olacak keadiai.. Biaunal91b Jca. 
lucla nda pc• de blae11jl 
flplaeaiz •• 

Herkes uykuya Yardıldan. 
komfular da yattaktaD •oora. ırece 
yaıu1, kimaere c:lia,.....adaa 
babçer• çıkamaz FD1?.. KtlplerJ 
~ıkaramu m? 

Toprağı kümak, p.p1laaak 
icap edeceji ele tabii... Bu ... 
aec:Ur, laanaz mı YU' diye etraftaa 

• 
dapluyerfne; bekçileria, devri-
1enin kulajına (idene; yablant
y ....... 

Şimdi da ifa korkdard••• 
oynatacak 1aat. ~or. m yap
mah. nuıl etmeli yarabbi? 

Ş. dhet blru nefes aldırlJOI': 
Bltifaklerln lraptan mahalB 

yok. Kom,u dediti, iki ayaja 
pm.- aekiealik bir Hacababa 
h ,.trnltlik kana... Yatadaa 
.,.... .,amk olurlar mı biç? 
kıyamet kopaa haberleri olma. 

Çekinilecek cihet, ndelriler. 
Nihayet karan veriyor: 
Ne yapıp edip eYdeldlerl kan• 

clırmak, bqka bir yere uldetmek. 
Kullanacajl ağız da ıu: 
- Ba hanede deftlEll ikamet 

kllllly• diz delildir. Bir mlcl
detclk olsua alaar bir •••ide 
oturulmaıı farzı ayıac:lrr. Zira 
burada oldukça her an, bu aaat 
rahmetUJi anacak.smız, acuuz 
btmerletecek. Biraz teptlli hava 
•• tabiri etraf lüzumu .Wve 
prttır. 

Ew bopluıc:a alt tarafı kela1. 
Kapı kapuaaca tapnrl""JOf.r a, 
mnakkatea çalalıyor. Unatalan 
··~y1 beriJl ptirmek, t.nlala 

• 

1 

efJ&JI yoklamak la•hrr•hrile 
illediif ..da. Ye saatle, hık ... 
flD8 lelİr· Gecıktim .tp seç 
waldtl.re iraclar bbr. Gece. .. 
.,. ........ pYAtm -
,... ........ lırlPmw. .... mtı••· 1 - ... 
~ lciml .... 2 , •• 
ş. ............... .. 

mıulrri ... , .. 
- it bu davul örtllıftne kal

..ı diye ~ eı••.,t 
mtlayor; minderin l\zerlne yab• 
nyor. 

Ayakla ucuna .._ bua, 
80fa1a ""17•· Haaıqalana oda 
kapısını hk bk Ytıruyor. 

içeride (;yJe bir çene yariıı ki 
•uyan yok. 

Uzatmayalam, 1rapa 11Ç1ma, 
maliil laafıadu. bllklk •,--+n 
laatunt. meıeleye arih • 

vakit br'Mlar ·JGI'· GuU 
_....... Afil keadl .uı. •ki-
,.. Em içinde, oradu .. .,. 
llıafClıı- ·11er, •tr:aiJel•, ili
... lmraat .-, •• 

v.w.ı a.,, ..._. duina a
.,..._ p18c;e. Nabi Ef adi, P..-
wr H• Mı' •• H br-' 
....,.,, •• p ... , .... 

- Ahtn am M,!e yavru· 
cağam; · bepimizka yelumu orH1. 
Buglha oua iıe yann da bizlere •• 
Ne mutlu babacığına ki ' mllbarek 
Cuma günO ikindi ezanlan o'ka
lllll'ken cennetine kavuştu! •• Diy .. 
rek ıulcan huakmıyorlar. 

(Arkası var ) 

Yar•l•n•n Futbolculer 
u,.;. 8 (A. A.} - ı~··a. fut· 

bulculllli bulanan bir kam7onet 
bir baıka kamyonetle çarplfllllr 

H. P. 
laterdild kocamda 

.. ı'ut bir yuva karuanız. Fakat 
iliz hiJA em MYginln. ~ 
el• ayrılamı1onwauz. Kmm. .W. 
için •• dojna hareket bu eıld 
aevıiJI unutmak, kocanın kur
duğu JUYaya dönmektir. Eski 
pnillliln laentiz bir çocuktur. Bir 
buçuk aeae beklemek senin va
liyatincle bir kız için kolay de-

onun kat'I Blalnl 6ğrenmek te 
mllmldhadtlr. Eğer aeninle evlene
ceğine söz verecek olursa ve bu 
ıözOnden caymıyacağını da temin 
edene o zaman, aon karanm 

vermek huauıunda daha iyi dU
tUnt\rıftn. Fak at ben ba ciheti 
biraz zor görllyorum. Çilnkll ıenç 
erkeklerin ıözlerbıde durabile
cekleri ıflthelidlr. 

• HA..'lfiliTE YZE 

YALNIZ MUAZZAM FİUILER GÔSTERMEGl VADEDEN 

1 P . E K Sinemasının 
ifte ikinci büyük filmi : 

RASPUTiN ve ÇARiÇE 
Raı aaıay hayatmm ihtipmı - Entrikaları - zevk ve feoaati 

....._ ..,_.. w çs •••Is mukaddvatma hakim olu kanh 
papaı Rasputin'la aıkları ·gizli hayab 

Hlçlllr itimde garunmemlt bir zenglnllk ve deh9et 
.. ron.de n, kardeı : 

Çarın y•eri : Çariçe Rasputin 
OHll BARRYllORE-Ei tm. BARRYMORE-LIOllEL BARRYMORE 

Ba Peqembe matineleTden itibaren 
(Fra ... •• .az1a Malro - Goldwwill • Mar• fll•ldlr.) 

ROMA ÇILGINLIKLARI 
~ şı·..,. .. .... "'61•11 

••••••• , GBrDlen 
• • • • • • • • ve GISrUlecek 

filmlerin fevkinde bir phuer 

Bu P•Ş111ba akşan1 S A R A Y Slaımaıında 

Busl9 
1 L L 1 sinemada 

.MeY8İmİ• iki ıaheMr filmi birden 

·g TAPIYOIJM 
Oymyanlar: 

WILLY FOASf 
MAGDE CWYDER 

( ü1d Artiatlk) slnemaaDda 
ş.m bala 

HERBERT ERNST GROH'un 

1orlar. br. Çoğa aju ohmk bere OD Lükl, zengin ve emıalais mirenwıdi 
tulı ve ruhnıvaz Haini 
iki amulaiı komik 

PAll. KEIP .. TEHO LittGEN BS ptlı&tw bpuy•. bet Jarah wdlr. Aynca meıhur iki komikler 
LAUR•I 1 HARDY'ala 

emaalaiz komedileri. 7 mm AJ1--. mla•a, ,-.ma - De beraber telDlil ettikleıl 

AŞKIN SESi 
ı •M:ıl 

amma dotrasunu iıterıenlz, 1dm· ,_ __________ .., 

...ın .,_...... bir .ı.m1e , .. ,-. Reaim Talılill Kupona iKI SERSERiLER 
• • • • • • • • 

Yetimi• Teze Dul DU•,.. •n11• ~ Kambur 
NablDok•z KUpll• D• dinde 

Rahmetti, etn betW fsalma
mıt bir duDa dalla ruıtUne er
memif bir erkek evlat • yani 
Vehbi Beyi • bırakarak dlrı 
fenada "6rı bakara ril:aht edl· 
yor. Pnla ft .. 11ı hir adam .&
dutu için iki varisine 40 parçaya 
yalan .kar da bırakıyor. 

Geaç. t.cıilbuiz Lir kad•n1• 

ley Mr ~ocapn aldı, fikri 1'eY9 
erer? 

NaM Ef.fttti, zaMıea, m•lfcr 
run ruhuna w •ame htlrmeten. 
batman m bndl datavereaina .-
imtiaalea, hemen kollan ııvayor. 

ilk it olarak, IWek Hanımı 
kapı annne çağırıp, g6zlln0n a.nn
de, merhumun boynundaki tor
bayı çıkarıyor; eline teıBm edi
yor. Cenazenin Dk maaraftarı için 
bir miktar para alc:lıktua ıonra 
faaliyete koyuluyor. 

Ne çalıf1Da; De utnım•; ne 
didinme .. 

imama, muhtara, belrdye ko.
malar... Tecim ft tekfine alt 
bftttln letwı tedarik .tmeler ... 
Kasam, t9ılefid ta.,_ hine 
kabp ıetirmeler ... Gece -,.pıleaılı 
batml haceıu için • '.ılllra, 
_.e:zdnlen 1r..,,._.ı.. t..bu 
•lmaı... Tal.hı laeha için ha· 
-.w.. 

C..aıerda bqucunda, ..wt 

... u • u •• 

Tabillilıiti öinamek ~ 
reeminiıl bu kupondu tO adet 
.. Malib& wtnclerinh. . L.adnis 
maya tlbidir ve iade ea..n. 

Y 1 L O 1 Z sineması 
Sevimli •• plı artiat 

FRANSIZKA GAH.•m • ıcıa " -------
komedi mHsikalinde ciiali)'9Cebinis, 

FOX JURNAL 
Bagtln, bu alqam ve yarın aon 
.. tt.11ine kadar MAR1E BELL 

Ye Al BERT PREJEAN 
ianfandaıı 

1aim. metle1' 
..,,. •a·ae 

bubmdaia ...... 
ŞEYTAN KIZ filmi 

PRENSESiN ÇtLGINUKlARI 

Arzuyu umumt tlzerine birkav giln 
dab& cöıterilecektir. Tekrar tekrar 

g.öriilmeğe tiyık, olan bir film. 
Sola cinlerde• lltifade edlıaiL 

RAŞIT RlzA TIY A TROSU 
U8AY Sl"FM6 81NDA 

Bil gece ve yann akşam saat 20,SO da 
HEDEFSiZ BUSELER 
Naldedell: M. Feridun 

r....._ ş.iair 

Tlyatroıunda 
• .. akta• ...... 

r.lrlm ve Ceza 
20 T ..... 

Maldedem 
Rept Nmt 

Loca ı 250-300 
Koıt.k ; 50 
SaaUl,t: 40 
Gal.n : 30 

Btıttln gllıelltğl • gençltl ve tath ...a. 
RAMON NOVARRO 

G•Pik • GDmlHk •• enfes fU'kılar filmi olan 

ASRI TALEBE 
filainde berkeal teıblr edecektir. Frauızca aözladlr. Fılme DiT• olarak ı 

PATHE dünya il&Yadialeıi ye Hanımlar ıi&in iaia .,. Paria modaları 

Yarın akşam M E L E K sinemasında 
~-----.METRO· GOLDWYN • llAYER 4m----~ 

l/llA----------~Bu Perıembe uz ••dan itibaren: 

TIİRK SiNEMASINDA 
Sinema lhmiDin bir hrikMt ı 

JENERAL VEN'in ZEHiRLi ÇAYI f<W:.C:.:!~ 
Krizantemler 41i,aım kam boyayan (Şa .... 1) Jaarbiala fecaatini we bltlha Çia'l titret. hir b•awcJemn 

.._. ..... tawrir eden ba plıewı -vumi• ea blfllk filmidir. ()pıy&D Jddnl• ı 

~------.. &••BARA aTMITikX • .NILS ASTER 4111-------· 
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N e Tuhaf Alemdir Bu ! 

ITTİBA.T ve 

15 inci k1111m No. 82 V•sıl Doğdrı ? •• 
Her hakkı mahfuzdur. Nı,.ıl Y a,atlı?. 

9 - ıo - 934 Nasıl Ôldl? 
=~~~;;~==•Ziya ~akir <==============================' 

iş Başındaki Rüesa Arasında 
Bir Mücadele Başlamıştı 

Gizli 
•• 

Halbuki Ruılar, bir taraftan 
(~neral Mlhollofıkl) nin riya1e
tinde olarak Bulgaristana bir heyet 
g6ndererek Bulgarlann bir an 
evvel harbe girmelerJni tacil edi· 
Jor; diğer taraftan da Samsun, 
ereğli, ZonguJdak, Kozlu liman· 
lanoı topa tutarak Karadeniz: sa· 
hillerini dehıet ve heyecan içinde 
bırakıyordu ... Ayni zamanda, Ingi
liı Ye Fransızların da Çanakkale· 
Ye kartı bllyük bir taarruz ha· 
zırladıkları haber alınıyordu. (17 
mart 1915)te (Leyman) Paıa, 

(Çanakkalede mfiteha11it kuvayl 
ciılmel Oımaniye baıkumandan· 
bğı)na tayin edilmiıtl. Bu ıırada 
pek haHH olan efklrı umumiye, 
• bu tayinden - Çanakkalenln ye• 
ni ve btıynk bir tehlikeye maruz 
kaldığını çarçabuk hi11etmiıtl. 

* 
HAdfsat, durmayıp yfirUyor; 

hergtın yeni bir ~elde giriyordu. 
BulgarJar, nihayet ıon knrar· 

lannı vermiılerdl. Demokrat fır· 
kası reisi Malinof ve Baıvekll 
Radoslavofun kıral üzerinde icra 
ettikleri tesir f yl bir netice hu· 
ıule getirmiş.. ltHif devletleri 
tarafından harbe teovlk edilen 
Bulgaristan hUkiimeti, ıimdilik 
bitaraflığını muhafaza mecburi· 
)'ette kaldığım bu mnşevviklere 

resmen bildirmııti. Bu ıırada, 
baıta (Yavuz - Goben) oldutu 
halde filonun Karadenlzc çıkarak 
Rus filosuna meydan okuması da 
halkın maneviyatını bir az yilk· 
ıelmlıti. Fakat, apaıikar Odesa 
ıahillerine kadar pervasızca 
sokulan (Mecidiye) kruvazörnnnn 
o civard& bir torpile çarparak 
battığı haberi, yine kalplere bir 
teesaftr vermiıti. 

b HcrgUn, zayıf veya kuvvetli 
l lr Unıit ile avunan halk, bugün· 
erde yine bir teaelli vesilesi bul
ınuştu. Hemen her yerde ve her 
nıabfelde, mefhur Alman Kuman· 
danı ( Fon Der Kolç ) den, ve 
bllyllk bir askeri vazife alacağın
dan bahsolunuyordu. Gazeteler, 
bu zat hakkında aütun alltun 
methiyeler yazıyorlar; methüaena• 
ıı hususunda, itidal haddini biraz 
f aı.laca aııyorlardı... Sultan Ab· 
dGlbamit devrinde Osmanlı Hll· 
kumeti hizmetine girmİf olan bu 
la\, o zamanlar bu hUkUmdaran 
kıymet ve ehemmiyetini göklere 
çıkarken, Meırutiyetin ilioa Uze• 
rine ittihatçılara temayül etmiş, 
tinıcli de onlann · meddahı ke1il· 
nılıti. Golç Paıa, Beıinci Sultan 
Mehmet tarafından Almanya lm
Peratoruna hediye edilen murasaa 
harp madalyesini takdime memur 
olarak Berline gitmif, avdetinde 
A,·usturya lmperatorunu da zi· 
Jaret etmiıti. Bu münase· 
betle Viyanada kaldığı zaman 
kendisile mülakatta bulunan 

(Noye Fraye Prese) gazetesi mu· 
harririne, Avuıturyalılann kahra· 
nıanbklarını, yakında tamamlle 
nıuzaffer olacaklarım söyledikten 
•onra; sözU Osmanlı hükumetinin 
tlatUne getirmiı: 
b Eğer düımanlar, genç tUrklerin 

itap kaldıklarını zannediyorlarsa, 
~ok "ldam~ orlllr.. Gelsinler, it 
•tında olanlan yakından görsün• 

(5-Mart) Gani •ır l111lllz torpltosu, 6atarlce11 

ler. l~te o zaman hakikatin neden ki ittihat Ye Terakknin tedricen 
ibaret olduzunu anlıyacaklar; ufUI etmeıl demekti.. Enver Paıa, 
artık istikbalden ümitlerini kea· manevi saltanatını idame için 
meye mecbur olacaklardır. çok hesaplı hareket ediyor; ılvil· 

Deml§ti. Fakat bu mDraiyane leri, kendi aleyhine bir hare• 
sözleri söylerken, Avusturya • ketten mennedecek her türlü 
Macariıtan topraklarından en tedablre tcveaalll ediyordu. Ha-
kıymetll bir sabanın, kazak çiı- kim mevkilere yerletilrdiği taraf· 

meleri altında çiğnendiğini duınn- tarları, ordu arasında en küçük 
memiş .• Ve hele koca Oırnanlı bir memnuniyetsizliğin lzharma 
lmperatorluğunun mukadderatına meydan vermeyecek derecede şid-
blkim olan genç 1 ürk liderlerinin detli davranıyorlar ıert bir disiplin 
ne bal ve ne vaziyette bulunduk· altında bir tek ferdi bile kımıldat-
larmı hiç batırma getirmemişti- mı) orlardı.lslanbulda da (T eşkiliitı 

Harbin başladığı günden iti· mahıusa) ile korkuttukları ıiville· 
haren, İf başında bulunan rüeıa re ağız ağız açtırmıyorlardı. 
arasında da gizli bir mücadele Iıtanbulda bulunan kıl'alarda· 
bq s6•termitU. şu en.l. imper.. Jd efradın ea ır6dl açıldaruadaa 
torluğun hayat ve mukadderab ikiıer nefer 8eçilmi9, bunlardan 
üzerinde liafiz olan yegane kudret, bir (Tetkilitı mahıuaa) taburu •Ü-

(Başkumandan vekili, Enver paıa) cuda gefrilmişti. Bu neferlere, 
dan ibaretti. Mevkiinin zahiri . ( Enver Paşa m şahsına tam ma· 
kuvvetine rağmen Talat Bey ar· naaile sadakat göstereceklerine .. 
tık ikinci dereceye indiğini hiı· Onun tarafından verilen emirlere, 
setmişti. Talat Beyin nUfuzunu körü körüne itaat edeceklerine .• 
yavaı yavaı kaybetmesi tabiidir ( ArkHı var ) 

C Tebll§ler _)
1 Son Posta 

Atet • GUn•t KulUbUnde ı -·,·.-ta_n_b_u_l_B_O_R_S_A_S_.I_... 
Ateş _ Güne§ kuliibü reisliğinden: S • 1 0 .. 1934 

lörülen lüzum üz~rioe nizıunna· _..,,..,.==-=-~~--=-==----~-• 
medo müıtacelen bazı tadılit yapılmak ÇEKLER 
üıere kulübiimüı heyeti umumiyeai 14 
Biriaciteorin Pazar günü 11aat 16 da 
kulübün Sıraıelvilerdeki merkezinde 

kuruş 

fevkalade olarak toplanacaktır. 
}{ıılüp iizalarının o giin ve o saatte 

kuliibii teşrifleri rica olunur. . . ... . . . . . . .- . . ·~ . ·---------
Yeal 11eır1rat ı 

Hollvut - IIolivutuo dördünotl ıe· 
ne 42 nci aayısı biiyiik ei.nemalarda 
bu hafta göıterilecek fılmlerın mev.zu-
la11 ile tenkli çok güzel resimleri ve 
en son sinema haberlerini havi olarak 

intiıar etmİitİr. 
OlkU - Halkevleri Ankara mer· 

kezi tarafından çıkarılan bu mecmua· 
nın 20 nci 11ayısı da birçok güıel yazı· 
lıırla intiıar etmittir. Bu seyıda Şevket 
Aıiz, lsmııil Hakkı, Prof. Koveıki, Ali 
llhami Ferit Celal ve Xuerat Kemal ' . Beylerin özlü yazıları vardır. Tavıııye 
ederiz. 

Kadro - Aylık " Kadro ,, mec· 
muueının (8a) üncü Eylül eayı~ı çıktı. 
Bu eayıdn Şevket Süreyy ı ~ey. ".g~· 
çen sayıda başladığt 1789 ıbtılllının 
mezarı başında ,, baılıklı ıayanıdikkat 
etüdUne devam etmektedir. Doktor 
Vedat Nedim Bey " köylil kazanmalı-

d baalıkh yazısında köy istihsalinin 
ır ' ' Y • • • • tk·k t-aatıı,ı şartlarıma ve tanztmını ·~. _ı • 

mektedir. leınail Hilıvev Bey ıç P•· 
zar Burhan Aaaf Boy " orta Avru
panı'~ dava11zlığı,, M. Şe~ki Bey "kö· 

ür sanayiio ve madenı mahrukata 
~oğru , baılıkları altında _üç ıayanıdik· 
kat m~vzn üzerinde tahhller yapmı§· 
tardır. Mecmuada ayr~ca Yakup K;adri 
B yin Moskova edebıy•t kongreıınde 
o:ud;ğu tez ile Şevket Süreyya Beyin 

ku~ 
L ... , . eıı.so 
Neır. yerk o,8.lO'.l 
Parlı J7,06 
11ııa... 9,2744 
8'1ka•I ll,~ 
Ali•• 63,4618 
c ...... ,. 2 ,4364 
Selya 66,27~ 
Aaıtarda• 1,17'7~ 

ESHAM ve 
Lira 

it Ba•k,(Neaıa)°"'iö.=
• tHl..U•l 10,
• tMUaı• • ) 10~,-

o .. anlı ba•lc· 23,,o 
ıeıa.11& • 5,
flık.U HayılJ• U~ 
HaUt 0,17 
A .. dol ı '6 t\OV. 17,55 

• ,. eıı r. 26,90 

A••d•'"" ıoov. 45,so 
$al'k D. Y, 00,
lıt. y, .... , S!l,75 
Oıkltlar 111 l 1,-
Terko• 00 00 
ffa•aıHI :.17,-
Telel•• ıo,:ıs 

Praı JIJ,0175 
Viya ıa 4,1613 
Madrlt &,8240 
s.rıı. 1,9768 
VaıtoTa 4,.0 
Patte 3,"782 

l 
lillkr•t 71,:165 
Bclırat 34,6tl75 
Moakou 1089,~J 

TAHViLAT 
Lira 

Bonıonll 17,25 
1833 lallkraın g71_ 

latl ıran Dahili 9S, ~ 
DIJ7unu Mu. 00,
BaiJat twtlp 1 •7, 

.. • u 47, 
Reji 2,2~ 

Tram••J 00-
Rıhh• 16,SJ 
OıkUdar •• 105,IJ 
Tarkoa coao 
MıeırKr.Fo.1186 142,-

• •• l90J 96.50 
• • • 1811 93,00 

llektr11' -,-
MESKUKAT [*} 

Kurut Kuru, 
T•rk a1ta• im (Hamit) 46~ 
las. • 1030 (Roeat) 4950 
Jr. • 830 (Vahit) 4135 
a.a • J- l.ee betllmllk alh• 

lılııtM,e 38.00 (CU•ltarl1et) .U50 
Baakaet (Oı. 8.) 240 (Haalt) u .. ıa ~lllı 
Kal n batlblrllll alhıa (R•tal) • 4800 

\ CU•h11rı1 .. J '"'O (Valtlt) • 4900 
(Asla) 4600 ,, Bera& hamt 

Hüıeyio Cahit Beye ait bir tetkik 
yazııı ~ardır. 

Okuyucularım)H taVliJ• ederia. 

Eski Kitaplarımız jiletle 
Tıraş Mı Oluyorlarmış? 

( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 
ıeçen ve camilerde, ttlrbelerde 
meçhul ıahıılar tarafından aıırıla
aımla nihayet ötede beride arta 
kalmış olan aaarı atikayı toplat• 
tırıp evkaf mllı.esine koydurmuıtu. 
Y alnıı. bu komiayonun toplatarak 
huap olmaktan kurtardığı a1an 
atikamn kıymet yekunu 10,000,000 
lira tutuyordu. 

Bu arada türbe ve vakfiye· 
lerde bulunan kitapların fevkalide 
kıymetli müzehhep ve murassa 
kaplan, itlenmiş sayfaları dehliz 
arahklarmdan, meaçit tavanların

dan ve çöp tenekelerinden bul
durulup çıkarılmııtır. 

Halbuki bu on ıene zarfında 
tarihi kıymeti olan bu eski kita.,. 
larımu:ın aergllzettlerine hayli 
değişikliklu iliYe olunduiu anla
tılıyor. Zira klitllpbanelerlmizdeld 
baJ.J kıymetli kitapların fazla 
tuvalete dUtkUnlUkleri ıörUlmUı· 
tUr. Meseli: 

Senelerce içinde durduğu fev· 
kalAde kıymetli ve murasaa ka
bından usanıp ta bu canım ka.,. 
larını çıka I.? atan (1) sayfalarını 
meçhul seyahatlere gönderen ki· 
taplara tesadüf edilmiıtir. 

Bunların içinde en tuhafı, bir 
kısım çok kıymetli kitapların 
jilet kullanmalandırl 

Kendilerini tuvalet modaaına 

fena kaptırdıkları anlaıılan bu kl
tapcağızlar fevkalldc kıymetli ve 

1 
tarihi (Minyatür) reaimlerlni jiletle 
olduğu gibi tıraı etmiılerdir •• 

Memnuniyetle haber alıyoruz 
ki Maarif VekAleti bu garip kitap 
tuva'eti modasına artık bir nlha• 
yet v•rmek için bir ( ldUOphan .. 
ler komisyonu) teıkillne karar 
vermiştir. Bu komisyon yakında 

faaliyete geçecektir. 

Kütüphaneler komisyonu bO· 
tUn eski kütüphanelerimizdeki ta· 
rlhi, mllli ve asarıatika kıymeti 
bulunan kitapları teıblt edecek; 
dUnya müzelerinde miıll olmıyan 
ve tek nüıhası bulunan kJymetli 
kitapların fotoğraflarım aldırarak 
müzelerde hıfzettirecektir. 

Komisyon milli kUtUphaneI .. 
rimlzde ıimdiye kadar hiç kims .. 
nln bilmediği kitap definelerinl de 
arayacakbr. Zira kUtüph~neleri• 
mizde henüz meçhul kitaplar doe 
ludur. Bunlann arasında kıymetli 

olanları meydana çıkarılacak Vt 

bu suretle ilk defa milli 
kUtliphanelerlmizde mevcut bO• 
tUn kitapların mükemmel Ye 

umumi bir (bibliyografi)alni huır
layacaktır. 

Maarif VekAletinin bu teıeb• 
bUsil her halde, ne kadar geg 
olursa olaun, tarihi kıymeti olan 
kitaplarımızı yabancı ellere dllt• 
mekten ve acalp aergüzeıtler 

geçirmekten kurtarmıı olacaktır. 
1. M. 

Bulgaristanda Zulüm 
( Baıtaran 1 inci yOsde ) 

vermiı, emlikini ve mallarını 

ıatarak paraıım ŞumnudakJ ban· 
kaya yatırmlf, geçen Eylül ayında 
da yola çıkmak istemiıtlr. 

Oıman Efendi bankaya gide
rek parasını geri almak istemiş, 
fakat kendiıine para yerine ıu 

garip cevap veril mit: 

" - Banka iflaa etti. Paranızı 

ödoyemiyecekl 
Halbuki Osman Efendi yap

tığı tahkikat neticeainde, banka· 
nm lflAı etmediğini &ğrenmiı, 

tekrar milracaat etmif, bu aefer 

l 
koğulma muamelesine uğamııtır. 

Bunun üzerine millettaıımız para .. 
ıını alamadan memleketimize dön• 
milttUr. Osman Efendi diyor ki ı 

"- İflil haberi asılaız ve 
uydurmadır. Paramın llstUne otur• 
mak lçln böyle yapblar. Böylece 
ben de 69 bin frank zarara ul• 
radım. Bütün veıikalarım yanııh· 
dadır. HUkfımetimizln bu hu· 
ıuıta teıebbUste bulunmaaını 
istiyorum.,, 

Filhakika bu zatın 69 bin 
frangı güme gitmiştir. Fakat Ye
slkaları elinde bulunduğuna göre 
geri alınması mümkün olabilir. 
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Bir Deniz Gezintisi ! .. 
Antuvan Yemiyor, içmiyor, 

Deli, Divane Gibi 
Yatmıyor, Uyumuyor, 
Dolaşıyordu .• 

Yedlkule Surlar1 Dibinde 
Bir lapan yol Şarkısı 

(Mon Pelye) Peakopos Plisy~nin 
kUçük salonunda uıak Pol, ma· 
sanan UstUndekl mumları yakar• 
ken, ukasını kapıya dayıyarak 
ayakta duran Antuvan, ıstırapla 

ıordu ı 
- Ne yapacağız, MösyiS Kont?. 

Kale kapıları kapanmak ftzere .. 
Efendim, daha bili meydanda 
yok.. Bu yabancı memlekette, 
nereye gidebilir?. Bu zamana ka· 
dar, nerede vakit geçirir?. Bl· 
buıuı kale kapıları da kapandık· 
tan sonra .• 

Kont F ranj Panl, enditeli bir 
aesle ce~ap verdi : 

- GISrOyoraunuz ki Antuvan, 
ben de ıizin kadar merak içinde
yim. Hakkınız var. Şimdiye ka· 
dar aYdet etmesi llzımıelirdl. 

- Nerelere gideceiinl ıize 
a~ylemedl mi? 

Yandaki odada akıam duası· 
nı bitirdikten sonra salona giren 
Peıkopeı cevap verdi: 

- Sabahleyin benimle veda 
ederken bir deniz gezintiıl yap
mak iıtediğinden bahsetmittl. 

Bu aözlerl derin bir ıUkiit 
takibetti. Herkes, muztarip •• 
dUıUncellydi. Aradan dakikalar 
geçtL 

- Acaba, gidip onu araya 
maz mıyız? .• · 

Antu•anın bu ıuall, birkaç 
aaniye cevapsız kaJdı. Sonra Pes· 
kopoı baıını aalladı: 

- Nerede arayacağıı? .. Eğer 
bu tarafa geçmiı olıaydı, şimdiye 
kadar gelirdi. Demek ki lstanbul 
tarafında kaldı. Bu saatten sonra 
da Istanbul tarafına ııeçmek mlim• 
klln detll.. ÇUnkU kale kapıları 

kapandı. 
Diye mırıldandı. 
- Fakat .. O, bugece gelmez

ıe.. Ben deli olurum, 
Bu ılSzleri ıöylerken odadan 

çıkan Antuvanın gözlerinde iki 
damla yaı parladı. 

lf 
Üç gUn, Uç gece ıUren tahki· 

kat neticHinde, ayrı ayrı menba· 
lardan şu malumatı almıtlardı: 

(ŞISvaly•, bir deniz gezintisi 
yapmak için Sirkeci iıkelesinden 
bir kayığa binmit .. Sarayburnunu 
ıeçmlş.. Orada tebHke kartısında 
kalan bir kayığın kayıkçııı ile 
ihtiyar bir yolcusunu kurtarmak 
için emsalıiz bir fedaklrlık glSıter
mlı ... 

[Bu kahramanlığını her nasılıa 
padiıah g~rmu,.. Onu huzuruna 
çağırtmıı... Sonra.. Ne olmllfla, 
olmuf.. Sarayda bir mücadele 
kopmuı .• Şövalye, al kanlar içinde 
aaraydan çıkarılarak bir arabaya 
konulmuı.. Y edikuley• 16nderile
rek hapıolunmuı. 

[ Şövalye Y edikule sindanla• 
rındadır. 

[Onu görmek .• Ve, görtıımek 
lmkAnı muhaldir.] 

Avuçlar doluıu paralar dökO· 
lerek toplanan fU malümat, vazi· 
yetin ne kadar vahim olduğunu 
gösteriyordu.. Eğer Şövalye, 
alellde bir adam olsaydı ıuna 
buna rftıvetler verilerek, ricalar 
edilerek belki kolayca kurta· 
r&lacaktı. Fakat, ıövalyenin 
ıahsını •• hUviyetinl saklamak 

mecburiyeti vardı. Bilhaua 
kendisi, her ne olurlB olsun ıah· 
ıınm üstüne nazarıdikkati celbe
decek bir harekette bulunmama
larını arkadaılarına ııkı sıkıya 
tenbib etmiıti. Şimdi onun bu 
tenbihl hilafına hareket etmek, 
belki de batına daha bUynk bir 
felaket getirebilirdi. 

* 
Antunn, yemiyor.. içmiyor .• 

yatmıyor.. uyumuyor.. daracık bir 
odamn içinde, deli gibi geıini· 
yordu. 

Artık lıtanbulda vazifesi hitam 
bulan ve ayni zamanda, Sultan 
SUleymanın yazdığı cevapn~meyl 
bir an evvel Parise yetittirmeye 
mecbur olan Kont Fra'nj Panl, 
derhal yola çıkmak zarureti kar· 
ıııında kaldığıni ıöylllyordu. 

Mon Pelye Peakoposu Piliıye, 
iH: 

- Benim de buradaki itim 
bitti. Hem vaktile kıralımın tevdi 
ettiği vazifeyi ifa ettim. Hem de 
Şark hıristiyanlarının fikirlerini 
lüzUmu dereceainde Fransaya ve 
Franıa kırahna raptedebildim. 
burada daha kalırsam, belki de 
nazarıdikkati celbeder.. temin 
ettiğim muvaffakiyeti sektedar 
eylerim. Mutlaka beraberce avdet 
etmeliyiz, Mösyö Kont ... 

Diyordu. 
Bu mllzakereleri sessiz Hdasız 

dinlemekle iktifa eden Antuvan 
nihayet dayanamadı. Bir bomba 
gibi patladı: 

- Siıl de.. kıralınızı da ı•Y· 
tan alııo... Efendimi bu halde 
bırakıp ta nereye ıideceksiniz? ... 
Soruyorum ıize, o buraya niçin 
geldi?.. Efendinizl, felAketten kur• 
tarmak için değil mi? .•. 

Hele o kurtulmadan yola çık· 
mıya tetebbüı edin .. Doksan do
kuz ıeytamn boynuzlan Uıerlne 
yemin ediyorum ki, bineceğiniz 
atların itkembelerini deler, ıizi de 
sokaklarda ıUrüklerim. 

Diye bağırdı. 
Antuvan haklı olduğu için 

onun bu aözlerine ne kont ve ne 
de peakopos itirazda bulunamadı. 
Müzakere, gece yarısına kadar 
de•am etti. Ertesi günü kont 
Franj Paninin hareketine, Pesko
poıun da lstanbulda kalarak 
Şövalyeyi kurtarmak için Antuva
na yardım etmeıina karar verildi. 

Galatada, Arapcamlıinin kay• 
yumlarından lbrahim iımiode bir 
adam vardı. lbrabim, kllçUk 
yaıındanberl, caminin avluıundakl 
harap bir eve yerleımiı, ecnebi· 
lerle de mllnaaebet teaiı etmitti. 

Zeki bir adam olduğu için epey
ce llıan öğrenmişti. Araııra, yeni 
gelen yabancılara tercllmanlık ya• 
par, Frenk tüccarlarının ufak te
fek işlerine yarardı. Bir iki defa 
Peıkopos ta lbrahimle görüımUt·· 
Ona bazı ehemmiyetalz itler gör· 
dUrmttıtU. 

O tarihte hiçbir ecnebi TUrk· 
lerin itine karıtmıya cesaret ede
mediği için, peskopoı ta Şöval· 
yenin kurtarılması meseleainde 
ortaya çıkmıya cllr'et göstereme
miı; bu ı,te lbrahiml kullanmıya 
karar ••rmiıtL 

tArkuı var) 

SON POSTA 

Bu Da 
Düşünülür Mü? 
t' 

.............. . , 
..... 

Avrupalı - Affederaiıılı, gU· 
net batıma geçeceld. Liitfen 
ıapkamı batıma koyarmııınız? 

... ·-···--· .. ····················-···· ... ···---....... 

K.ontenian 
Ve Milletler 
Cemiyeti 

Cenenevreden yazılıyor: Mil· 
Damping letler Cemiyeti ik· 

tısadt kısmı ıon 
lcorkus•nan içtimalarında Fran· 

tesirleri ıız murahhaıı M. 

LamurönUn tetkikatını dinlemlıtir. 
Bu zat, kontenjan ve takaa itle· 
rinin her memlekette geçici bir 
iktısat ıiyasetl olduğunu itaret 
ettikten ıonra Fransanın kat'i bir 
taahhüt karılsında tedricen bu 
usule nihayet vermlye hazır bu
lundupnu a6ylemlıtir; ancak mub· 

telif memJeketler tarafından dam• 
ping ye para dlltlltll hakkında 
böyle bir taahhUdUn verilmeaine 
lmkln görmediğini de lllve et
mittir. 

Damping korkuıu ve paraların 
sabit kalmayıfı beynelmilel piya
aalardakl fiatların istikrar keı· 
betmeslne mAnl olan en bUyUk 
iki meaeledir. Dünya buhranının 
kalkmaaı iae bu iki fena Amilin 
ortadan kaldmlmaaı ile kabil 
olacaktır. 

Şu halde buıUn için en iyi 
aistem husuıi anlatmalarla ticaret 
bilinçolarını denk bir hale ıok· 
maktır. Bu münasebetle Fransız: 

murahhaa heyeti Milletler Cemi· 
yeti ikinci komiıyonuna bu me· 
ıeleyi havale ederek iki memleket 
arasında yapılan bu anlatma 
esaslarının tetkik olunmaıım Ye 
muhtelif memleketlerin bunlardan 
lıtifade edebilmeleri lmkinlarının 
hazırlanmasını lıtemittlr. 

Diğer taraftan alAkadar 
mabafil karııhklı takaı it· 
lerlnin yegine mahzurunu teı· 
kil eden muvazenenin zaman 
ile vtıcut bulmaıı keyfiyetini de 
bertaraf etmek için bu ticaret 
anlatmalarının iki taraflı olmaktan 
ziyade birçok taraflı olmaıl itinin 
glSrfttOlmeaine taraftardır. Bunla· 
nn fikrine g6re birçok memle. 
ketlerin lttlrakile yapılacak bir 
ticaret anlaıması ciro yolUe ltha· 
llt ve ihracat mUvazenelerlnln 
aDr'atle elde edilmesine yarıyacak 
Ye böylelikle buhrandan evYelkl 
ticaret itlerine varmak için atıla· 
cak ilk adımı letkll edecektir. 

Aıaaıör •• 11cak ıuyu haYl mobll-
1alı .e mobllyaaı• kiralık apart•• 
manlar nrdır. Bebekte Aralaalı 

Konak. Telefon: 3& • 8S 

Birinci tepin 9 -' 

B t BAY B· 
Ba Slbulda Bergtla 

Yazan: Fird•v• /•mail 

iNTİKAM 
.................................. ·-··-·· ..... 

Bir ıamanlar Aksarayda kar
fılıklı iki kahve vardı. Şimdi ka• 
pılarında "Kiralık,, yaftaıı yapı· 
ıık duran bu kahveler o zaman 
ikiıi de iyi iılediği için aralannda 
rekabet yoktu. 

* Yağmurlu, fırtınalı bir Mart 
akıamı idi. Cemal uıta gözlerin
den uyku akarak bir köteye bll
zlilmUı, kahvede son kalan dört 
mUıterinin de bir an enel ılt
meıine dua ediyordu. 

Cemal uıta o akıam kahve
sini mütattan iki saat evvel ka· 
padı. Yakın olan evine koıarak 
ıltti. Tam anahtarla kapıyı aça
cağı esnada lçerden bir gllrtlltU, 
teIAıla dolatan l birinin ayak se.
lerinl lıitti. O, bıraızdau kork· 
maıdı. Zaten hıraız gelip te Ce
mal ustanın fakir tsvinden ne ala• 
caktı? Eğer hırsız olıaydı ılr
dikten sonra kapıyı kllltlemeıdl 
ya. Vakit kaybetmek lıtemedi. 
Hızla kapıyı açınca merdiYen 

. ayağına barakılmıı idare llmba
ıının ıolgun ııığında Mehmet uı
tanln duvara dayanmıı hareketsiz 
vücudunu ııördtl. Mehmet uıta 
öbür kahvenin ıahibi idi. Cemal 
usta, Mehmet ustaya yakJaıtı 
onun solgun yllzllnU gözlerile 
yemek iıter gibi ti burnunun 
dibine geldi, bir kelime söylem .. 
den lkl parmağlle yakaıından 
yakaladı, merdivenden fırlattı, 
tekrar kapıyı kapattı. Parmakla• 
rmı pantalonunda temizledi. Dot
ru yatağının olduğu odaya gitti, 
•oyundu, yatta. Kanaı yanana 

ıeldiği zaman boğazına sarılma• 
mak için kendini i1'ç ı:aptettL 
Uyumlya çok çalııta. Uyuyamadı. 
Sabahın ilk horoz seslerine kadar 
karııının hıçkırıklannı diniedL 
Sabahlayın kalkarken karısına: 

- Bugünden itibaren kahvede 
bana yardım edecekain. Ben yal
nız çok yoruluyorum, dedi. Cemal 
usta karısının güzelliğinden lıtlfa· 
de edeceğine emindi. Zaten çir• 
kinlik, alacağı intikama vasıta 

olamazdı ki. 
O glln Cemal uıta ile evden 

çıkan karııı dükkinın bir köte• 
sindeki kaaa batına oturdu. Güzel• 
liğile kahveyi birden aydıolatan 

bu kadının kırmızı elbisesi sokak
tan geçenlerin nazarıdlkkatinl 

celbediyordu. 
Aktam Oıtll Mehmet usta el· 

leri cebinde ıatkın taıkın kahve
alnln önünde dolaıırken Cemal 
uıtanın kahvesinde boı bir masa 
kalmamııtı. Mehmet uıtamn da 
bllUln mUıterileri aUzel kadının 
elinden bir fincan kahve içmek 
baveaile Cemal uatanın kahveıin• 
koımuılardı. Bir gUn bu kahveye 
aarışın uzun boylu Aksaray knl
hanb~ylerinin en ıılu, t4fiyakah 
Akif,, geldi. Artık Fiyakalı Akif 
de bu kahYenin mDdavimi olmuıtu. 
Yalnız: Cemal uıta onda, kanıma 
kartı herkesten fazla bir allka 
aeılyordu. Bu külhanbeyi karııına 
en yakın masalarda birine otu
rur, gözUnü ayırmadan bakardı. 
Gittikçe keakinleıen bu ba
kıılar kadını ıaıırtır, biraz ol· 
aun o gözlerden kurtulmak 
için kahvenin dıtına çıktığı za· 
man günden gllne zayıflayan 
karııki kahvenin sahibi Mehmet 
uıtayı çukurlaımıı ııözlerile pek 
çirkin buldu. Cemal uata, 1tllzel 
karı11 aaye1lnde kahveye celbet· 
tlil mllfterllerl• Mehmet uıtadan 

intikam alıyordu. Ne çıkarl• 
Karııını kim isterse aevslo, kil• 
lıtene baksın. Onun için eski 
namuslu karıaı ölmUıtU. 

Bir akıam geç vakit Cemal • 
uıta kahvesinin önüne çıktı. 

Mehmet usta da baıı 6ntınde bit 
iıkemlede pln,kliyordu. iki af 
evvel aynı yolda ilerllyen iki 
doıt iken, timdi büıbUtUn değir 
mitler, birbirlerinden lntikalll 
almak için fıraat gözleyen dllr 
man kesilmltlerdl. 

Cemal uıta kahvenin IAmbr 
larını yakmak için içeri girerkd 
Akifi karııının yanından uzaldr 
ıırken gördU. Kızdı, onu kolur 
dan yakaladı: r 

- Akif Efendi, bana bakı 
Karııki kahve açık oldukça bll 
kadın bana lizım. Onu vaktinde• • 
evvel buradan alacak oluraa• 
karıımam ha. Ne korkuyoraun? 
Bu ter ne? Evet kabahathıın. Mor 
terlb ol azlılm. Senin için hiçblt 
kin ve garH beslemiyorum. Yal• I' 

nıı: bu kadın, yani kanm bira• 
daha yanımda kalaın. hl. 

Böylece tıç ay geçti. Bir glıa •iı 
te 

Uç kiti Mehmet uıtanın kahveıln• 
sılrdller. Bir çeyrek uat ıonr• 7 
dUkkim kapadılar, mUhOrledllet 1 
Cemal uata, Mehmet ustanı• b 
inmeli bir adam ıf bl bet 
adımda dinlenerek kapattığı 1 

k11bveslnden ayrılııını katıla, katılı P 

gülerek seyretti. ı 

O akıam Cemal uıta blltO• b 
mUıterller gittikten ıonra yamn• 
Akifl çağırdı. Karııını gösterereks 

- Bana lllzumu yokl dedL 
lıte bazan gllzel kadınlarla evler 
mek böyle g&zel neticeler verdL 
Arhrk nereye isteraenlz gidiniz. 

Acı bir kahkaha daha fırlattı. 
Cebinden bir ıürO anahtar daha 
çıkardı. Hayretten, korkudan hr 
reketsiz: duran karıaının kolur 
dan yakaladı, dOkkAndan ıtlrOk
ler gibi çıkardı, dllkkAnını kapadı. 
Kilitledikten ıonra döndll ıapkr n 
ıını çıkardı ve karııını ıon olarak 
ıelAmlayJp ayrıldı. 

Cemal uıta aklınca b6ylelikl• 
karısından da, onun ıe•gillıl Meh· 
met ustadan da intikam almıf 
oluyordu. 

Son Posta 
Ye•ml, elyHt, H"adia .. Hallı: raıele•i 

~ki_Zabtiye, Çatalçeşme ıokağı, 2• 
ISTANBUL 

,. -
CazetemiıJe çıkan yaıı 
ve reaimlttrio bütün haklal'I 
mahfuz ve gaıetemizo aittir. ... 

ABONE FIATLARI 
t • 

Sene Ay 

Kr. "'· 
TORKIVE 1400 750 
YUNANlsTAN 2340 U20 
ECNEBi 2700 1400 

3 t 
Ay A1 
Kr. "' 
400 uo 
710 27f 
800 300 

Abone bedeli peoiodir. Ad reı 
dejittirmek 2S kuruttur. 

c.ı.,. ""' ,.,.; • .,.11,,. ... 
lllnlarcle• 111••'ullreı •11111110 
Cevap içio mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilAveaı lazımdır. 

' ,.. Poeta kuluauı 741 latubut ~ 
Telgraf ı Soopoıta 

... Telefon ı 20203 



9 Birinci teırin SON POSTA 

r • 

ispanya isyanı Bastırıl- ,I' öz Türkçeyıe 
Deneme Gibidir --G-öz_e_ _ _ __,, mış 

ihtilalciler Dağlara Çekiliyorlar, Eski 
Başvekil Fransaya Kaçtı 

( Baıtarafı 5 inci yOı:de ) 
••t her tarafta yeniden ite hatlan-
111••• için tedbirler almııtır. Grevden 
•••ı•çınlyen amele ve memurlar 
••zife!erio :len çıkarıJacaklar.lır. 

San S.baatiy•nda, Bilbaoda m6· 
.. demeler olmuıtur. Birçok ~lealer 
•ardır. Cenupta birçok kimseler de 
CebeHlttarıta aı.t;nmıtl.:r.:lır. Eıki 
llazırlardan Oçl de bu meyandadır· 

Baraelonda da baza ıokak muhareb~ 
leri olmuıtur. Soıyafütlerin kalabauk 
oldutu yerlerde çarpıtmalar eksik 
detlldir.Banelonda atılan kartun!arın 
tea:ri!e llmandakl l>enzin deposu pat• 
lamııtır. Tnkif edilen Katalonya reiai 
M. Kompania ile belediye reia Ye 
ataları ÜrDguyay vapuruna nakledi~
•iı1erdir. Barıe!ondaki jandarma ef
radının aHlhları alrnmııtır. 

M. Azana Kaçmı' 
BarHlon, 8 (A. A., - Sabık e.,. 

•eldl M. Asana, hududu aıaııya 
•uvaffak olmuş, Franaaya aıtınmııtır. 

me.'uliyetirı.l lzerlerla• aldıklanm 
aliylemlılerdir. 

2000 öıu Ve Yarah 
Paria, 8 ( A. A. ) - Pati jurnalin 

Barııeloa muhabiri, dllaldl ibtil!I hare
ketinde ölen n yaralı dl.fenleri 2000 
kadar tahmin ediyor. 

Hldisenln Akisleri 
Pari•, 8 ( A. A. ) - lapanyadakl 

vaziyet lıtlalıltftn aydınlanıncaya ka
dar, en aon mutalialannt bildinnek· 
ten çek•nen Paria ru:eteleri, bununla 
beraber, Katalonya ibtil11 teıebbiisl
nün, M drit hükumetinin vaziyetini 
tahkim eyledit :ni yazıyorlar. 

Ptltl Pariziyen, Madrit bllkümetinin 
ink&r edilmez, çok mGhim ve bOyftk 
aki•!er uyandıran bir aafer kasa•· 
dı.tmı kaydediyor. 

Eko dö Parf. muıaffer olanların 
ıaferlerini ıulistimal etmemelerini 
temenni ediyor. 

Batıyor 
Tramvaya lbiadifinhufe lnBntlze, 

arkanıza iyice baloyOI' mannua ? 
Baluyorauua alz el• a&.Aplnhdlr. 
Sldn de göı.OnUze batmııbr. içinizden 
ıuaları ıuradan çıkartmanın bir yoJu 
olsa dOtOnceai ıreçmittlr• Şu nr ki 
ba dlltllnce benim, ıizin dnıtıncemiz
dir. Bu ifle 11traıaalana delil f Bu 
yüzden de biçim hiç değitme:ı; hep 
odur. 

Tramvayların &ıleril• arkalarındaki 
mnt aırçaları ( 1 ) ıö7lOyorunı. Bu 
a·rçaların fh:erine detiıik çatlarda 
çıkan bildirmeleri ( 2 ) geliıigOzel, 
•trl bOğrQ yapııbrmıı!ar; bildirmeler 
bir uza (3) orada kabaca çaı:ınluının 
( 4) akl ıtı gitmfı, aanmtrak olmuı, 
okunacak detil, tiluinmeden bakıla
cak bir biçim kalmam,.. 

TramYayın içinde ıigara içilmeye• 
cejinl herku bilir; kapılar kapalı 
olacaktır. Bunu herkeıin bilmeıl 
gerek detU; kapıyı kapamıya borçlu 
olaa tramvaycılar bilı:n. En aonunda 
•• oluna olaun naa'.l bir yolu bulu
nuraa bu!un•un, iıtek ıu kl ıözilmil.ıOn 
öalladen biçlmaiz yazılmıf, etri bütrn 
yapıı~ırılmıı, eaklmit ça:ıınlar kaldl• 
rılauı. Tramvaya binince bunlar gclz
lerimize llitmealn 1 

Don aece, Baraelonda tüfek ateıl 
luz oı arttırmııtr. Ötleden aonra, 
limandaki bazı binalar top aletine 
tutulmuı, pamuk ardiyelerinden yan· 
aııı çıkmııtır. 

Pati Jurnal, İ•panyada yeai bir 
rej imin doj'&cfttını n bunun ltaJya, 
Avusturya ve Alman rej imlerin• ben
z"yecetini tahmin ey!emektedir. 

Portekiz Vak'alar1 Takip Ediyor ismet Hu.lüıl 
Liz.bon, 8 ( A.A.) - Baıvekil He 1 - Sırça - cam 

Harbiye, Bahriye ve Dahiliye naıırlan 2 - Bildirme • ilin 
Saat 17 yt doğru baıl yan adeta 

Lir harp, iki aaat aOrmüttilr. Anar
• iatler federasyonu azası, kat'iyen 
teılim olmıyacaklarını ılSylemiılerdlr. 

araaında i'eçen müzakerenin arkasın- 3 - Uza - müddet, zaman 
4 - Çnın - kağ t. 

d _n ncıredilen resmi tebliğde den!- ............................................................. . 

yor ki, hükümet İıpanyflda cereyan ~------------, 
eden hadlHleri dikkatle takip etmeğe 

Dtın akıam aaat 19 dan, bu aabah 
7 e kadar, aokaklardan arabaların 
ıeçhleal yaaak edilmiıtir. EYierin 
balkonlarına çıkmak ta yaaaktır. 

Dün buraya Gç parça harp ıremlıi 
re1rni1 Ye batan gece tehrin Oxeriade 
Projektör l'ezdirn. i9lerdir. 

Jeneral Batet, lhtilAlciler mücade
leden vaz geçmezlerae, a.kerin gaz 
hoınhaları kullanacatını ıöy!emitfr. 
lhtflilcller Dlttlara çek:ldiler 

Madrit, 8 (A. A.) - Albacete va
JJai M. BIAAko azledllmlftlr. 

Gibondan blldirilditiae ır4're, llıti

lllciler Santa Katalina dağına çekil
lbitlerdir. Libertad kruvaz6ril bwıla
rın üzerine ateo açmışbr. 

Leon Maden mıntakaaında, birçok 
lbilıe!Jih fhtil&lcl ıilmrelerl datlara 
••tınmıılardır. 

Katalonya eyaletinin ldarul Mira• 
lay Himenyez Arenu'a tevdi olun
lnuttur. 

Te•kif edllmit olan M Kompani• 
He belediye relai, hadiselerin bilt6n 

v e Portekiz:n Hlimetinln icap ettire
ceği tedbirleri almata karar nrmittir. 

Portekiı.'de de bir ihtilal çıkmak 
ihtimaline dair it"tilen ıayialar üze
rine, memleket:n her köıeainde inti
sam ve asayiıin muh• fazaaı için ne 
l&ıum .. , yapılmak üıeredir. 

Jeneral S.n Ciurclo Da Sahnede 
19J2 lflneainde İapanyac'a bir ib ~i-

1&1 teıebbtııOnde bulundutundan öUl
ril hapiı cezaaına \"arptırılmıt olan 
jeneral k.. Ciurcio, bu defaki lsyam 
ba•hrmalc için M. Lerroux'7a 7ardua 
teklif ettlt:aı •67Ieaıittir. 

* Madrit, 8 ( A. A ~ - Umumi aer• 
Tiıler ıa'Aha yuıtutmu,tur. Son dald
kada öğr~n"ldlğlne göre, Albacede, 
Malaga ve Jean eyaletlerinde de bazı 
yerlerde karraoalıklar olmuı ve 
oralarda aailer Belediye dairelerini 
zaptetmeye teıebbOa etmiflerdir. Bet 
kı tl ölmOf ve otuı k iti kadar da 
yaralanmııtır. Birçok kimHler te'f'kif 
olunml• flur. 

Maden Kömürü Sobası 
El aziz Vilayetinden: 
ViJAyct Daire ve müesseseleri ıçm Elli ilA Yüz tana muh· 

telif boyda maden kömürll sobası satın alınacaktır. Sobaların, 
Ereğli maden kömürü yakılmaaına müsait olmaıı lazımdır. Yerli 
lbalı olmak tartile tip ve fiatlarıoın 11 Teırlnievvele kadar Vilayet 
lbakamına bildirilmesi i1An olunur. 

,. ______ .., Cağaloğlu : Telefon: 23630 

Kız ve 

Erkek AMELİ HAYATT~c.•::ıt 

Denizyol ları 
;şL ETME Si 

Aceateleri ı Kara:Cly K8JJrl·nft 
Tel. 42561 - Slrkeol MflhQrdan ld• 

Haa T •l. 227 40 ....... ~ ~----~ 

RiZE - PORTSAiT 
9 Birinci Tetrin Salı gllolln• 

dea itibaren l.kenderiye poıta-

lar•mız p ortsaide de 
uğrayacaklar Ye dönfiıte ayni 
vapurlu Karadenize geçerek 

R. ' . 
ıze ye kadar gidecekler-

dir. Karadeniz lıkelelerinden 

İzmir, Pire İsken
deriye v• Portsait 
için ve bu iskelelerden Kara-

deniz iskeleleri için doğru 

Konşimento ile 
Aktarmasız ylik aıı
nacaktır. (6474) 

Trabzon Yolu 
vapuru 9 

Bir;nci T efl'in ANKARA 
Sah 20 de Galata rdıtimın

daa kalkacak. Gidiıte Zonıul
dak, lnebolu, Sinop, Samaun, 
F atla, Gire.on, Vakfıkebir, 
Trabzon, Riıe'ye. Dönnıte bun-
lara Utveten Sürmene, Qrdu'ya 

Sayfa 11 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 
fstanbul Alhncı icra Memurluğundan 

Emllk ve Eytam bankasına birinci derecede ipotekli olup 
tamamına 5355 bet bin Uç yllz elli bet lira tıç yeminli ehlivukuf 
marifdile kıymet takdir edilen Beyoğlu F eriköy Oıman 8. Kır 
ıokak 32 No.lı bahçeli hanen.in tamamı açık artbrmıya vazedilmlı 
olup 8/10/934 tarihten itibaren tartnameal berku tarafından görü• 
lebilecek •• 7/111934 tarihine mUsadif Çarıamba glln6 aaat 15tea 
16 ya kadar Istanbul Altıncı icra dairesinde açık arttırma auretile 
satılacaktır. Artbrmıya lttirak için % 7 ,5 teminat akçesi alınır. Mtı· 
teraldm vergi belediye vakıf icareıl mttıteriye aittir. 2004 No.lı icra 
ve lflAı kanununa tevfikan .atıı bedeli muhammen kıymetinin % 75 
tlnl bulduğu takdirde ihalesi yapılacak akıi takdirde en son artb• 
ranın taahhüdü baki kalmak ıartlle 1atıf on bet gün daha temdit 
edilerelr 22/11/934 tarihine mUıadif Perıembe gUnO aym yerde ve 
aaatte ikinci arttırması yapılarak aatıı bedeli yine muhammen kıy• 
metinin % 75 ıini bulmazsa aabt geri bıraktlacakbr. 2004 No.lı ka· 
nunun 126 mcı maddeıinin 4 Uncll fıkrasma tevfikan haklan tapu 
ıicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve huıusile falı ve maıarlfe 
dair olan iddialarım ilin tarihinden itibaren yirmi glln içinde ve 
evrakı mftsbitelerile birlikte bildirmeleri llzımdır. Akıi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar satıf bedelinin paylaşmaaından hariç 
kalırtar. Alakadarlarm iıbu maddel kanuniye hUkmüne g8re hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat almak iatiyenlerin 93411678 No.h 
dosya numaraaile dairemize müracaatları ilan olunur. (535) 

* ~ 
lıtanbul Altıncı icra Memurluğundan 

Emlak ve Eytam bankasına birinci derecede f pot ekli olup ta• 
mamına Uç yeminli ehlivukuf marifetile (6612) altı bin altı yüz on 
iki lira kıymet takdir edilen Betiktaıta Viınezade mahalleai Abacı 
Latif sokak 14, 16 No.h bahçeli ve teksimath iki hanenin tamam• 
lan açık arttırmıya vazedilmiı olup 7I10/934 tarihinde ıartnameıl 
divanhaneye talik edilerek 7/11/934 tarihine müsadif Çarıamba 
glinü ıaat 15 ten 16 ya kadar lıtanbul Altıncı lcra dairesinde açık 
arttırma ıuretile sablacaktır. Mezkur hane EmlAk Ye Eytam bankaaı 
kanununun maddel mabıuaaaına tevfikan birinci arttırmada en ziya• 
de arttır anın fizerinde bırakılır, Arttırmıy a ittitak lçin % 7 ,5 temi• 
nat akçeıi almır. Müterakim vergi belediye vekıf lcareıl mUıteriye 
aittir. İcra iflaı kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu 
11icillerllo aabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alAkadaranın 
ve irtifak hakkı aahiplerinln bu haklarını •e huıusile faiz ve meaa• 
rife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren yirmi gUn içinde 
enakı müspitelerile bildirmeleri lAzımdır. Aksi halde satış bedelinin 
payJaımasından hariç kalırlar. AlAkadarların işbu maddei kanuniye 
ahkamına göre hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak 
iatiyeıaleria 93412308 numaralı do•ya.ı.le memuriyetimize müracaat 
etmeleri ilAn olunur. (536) 

.. * f stanbul Albncı icra Memurluğundan 
Bir borçtan dolayı paraya çevrilmesine karar verilen 300 demir 

&andalye Beşikta~ta Kılıcali Çıragao ıarayı karşısında bahçeli kah• 
vede 13/10/934 tarihine müıadit Cumarteai gllnü saat 13 ten 14 e 
kadar aatılacağandan taliplerin mahallinde hazır bulunacak memura 
müracaatları ilin olunur. (534) 

• >1- JI. 
lstanbul Alhncı İcra Memurluğundan 

Bir borçtan dolayı paraya çevriJmeaine karar verilen mahcuz 
domatealer 14/I0/934 tarihine müudif Pazar gUnU saat 12 den 13 e 
kadar T opkapı haricinde Yılanlı ayazmada 4 numaralı Bayram 
Efendi tarlaaında paraya çevrileceği ilin olunur. (533) -

lstanb•ıl Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

Olbaptaki ıartname 'te nllmunesi veçhlle Tıp talebe yurdu 
talebeleri için diktirilecek "434,, takım elbiıe hakkında 23/Teıri
nievvel/934 Sah glinU saat 14 te aleni münakasa auretile muamele 
yapılacakbr. Nümuneyl görmek ve fazla izahat almak i&tiyenlerin 

mezkiir yurt mfldürlOğüne ve münakasaya iİreceklerin de muayyen 
gün ye saatte komisyonumuza müracaatları. "6159,, -3 aeneUk orta ve 3 aenelik Ticaret Llaeai kı•ımları yardır. Orta kıama 

llkmektep mezunlara, Ticaret LiaHİ kısmına Orta mektep mezunları ._u~i~r~ay~a_c_a_kt_ır_. ________ '_'6_4_7_5,_,-11 ~ ....................... ~ 

Mersin Sür'at kabul edilir. 1 k k L• 
Orta Ye Liae kt1ımlarında reımi müfredat.prorramlarile bi" i te me te.ın 
teala l'•Jealae uygun ayrıca meılek ve Lıaao dereleri kuvYetli lir tarzda 
okut.darak meıunlan Ticaret ye fkbıat aahasında ve ıabai teıebb6alerde 
lbuyaffak olacak ıekilde hazırlanır. 
i\ Orta kHHm dört taksitte senede 30 lira ve 
U Cretler : Lise kısmı dört taksitte senede 40 lira 

Kayıt gllnleri: Cumartesi, Pa:ıarteai, Çarıamba --•••'" 

Istanbul Milli Emlik MüdCrlüğünden: 
Bir ıeıaelik 

kiraıa 

l d Y ük kkaldırımda 
Galatada Bereketzade mahallts n e •• 

Ura 
180 

Yolu 
ANAFARTA vap~ru ı~ 

Birincı T ep-ın 

Pertembe ıı de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Giditte 
lzmir, Antalya, Alanya, Ana
mur, Menin, Payaaa. Döniifte 
bunlara ilaveten T qucu, Ça
nakkale, Gelibolu'ya uiraya· 
cakhr. "6523,. 

Cilaciyan apartımanınının albnda 46 No.lu dükkio 
Galatada B•rekctıade maballeılnd• Yükıekkaldırımda Ayvalık yolu 

Cüaciyan aparbmanın altmda 48 No.lu dükkan 240 1 
Galatada Bereketzade mahallesinde YUksekkaldırımda ANT AL YA S:~::ur.:rin 

Ciliciyan apartımanının albnda 50 No.lı dUkkin 
240 

til Çartamba 19 da Sirkeci 
Yulcardaki dnkkinlar iki sene müddetle açık arttırma sur• e ldr /Q34 ç amba gttnll eaat-14t• - nhtımından kalkacakbr ... 6524,, 

•ya •rerilecektir. lateklilerlıı 10/10 arı (M) (5943) . iıL 
~1 •kçeJerile mUracaatlan 

DABCOVICH va şuraklı11 
Telı 44708 • 7 • 41220 

A.nupa n Şark limanlan araaında 
mwıkaam poıta. 

Annn, Rotterdam. Hamburg n 
labndln•YJ• limanları loio yakında 
harelı:et edeoek vapurları n dlloyanıu 

bqlıoa limanlarında transhor demen 
Yakında geleoek npurlar 

Norburg vap. 8 T. evvele doğru. 
Hansburg vapuru T. evvel sonuna 
doğru. 

Yakında hareket edecek vapurlar 

Norburg vap. 14 T. •nele doğru. 

Hansburg vapuru 8-5 T. ıaniye 
doğru. 

Faıla tAfallAt loin Galata, Fren kyan 
hım umumi aoenteliiin• müraoaat 
Tel. '4707/8 - 4H!20 

~-------· (3045) 

Yeni icat 111 
Mavi çelikten 

NAVY 
Tıraş bıçağı 

Bir tecrübe kafidir. (2) 



• 
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• •Sümer Bank 11 • 

erı· 

at a 
Galatada Karaköy Caddesinde. 

BE V K O Z Fabrikasının kunduralarını satıyor. 

Sağlam 

Güzel 

Ucuz 

Beykoz Kunduralan Ciyinia 
Bey~oz Kund 
Beykoz 
BeY. 
BeJ"iııi-~,., 

Kadın 

Erkek 

Çocuk 

Sonbaharın yaamurlu, kıtın karh gUnlerl geliyor, kunduralarınız 
sa§lam delilse içlerine su geçer, ayaklar1nız ıslanır, hasta 
olursunuz. saııam ve su geçmez ayakkabllar giyerseniz 
sıhhatinizi korursunuz. Böyle kunduraları da son sistem 
maklnelerlle BEYKOZ fabrikası yapar. 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
ı - Kız ve erkekler için ayrı tetkilata maliktir. Ana, ilk, Orta, Liıe sınıflarına leyli, nehari 

tılebe kaydına baılanmııtır. 
2 - Kayıt için herırDn mektebe veya Yeni postane arka11nda Baairet hanında Ôzyol idaresine 

mllracaat edil•bilir. 
3 - lıtiyenlere mektep tarifnameıi ıönderilir. 
Arnavutköyllnde tramvay caddeeınde - ÇiftHarııylarda Mektebin telefonu: 36 • 210 - Özyolun telefonu: 24115 

Birinci tetrin ~ 

10 Büyük ve Ciddi Eser 

236 Krş. 

(DÜN ve YARIN) 
Neşriyatına 

ABONE OLUNUZ 
"VAKiT,, KUtUphane1l "DUn ve Yarın,, tercüme eıerJerfnln 

buglln onuncuıunu neıretti. Avrupaca tanınmıı ve eserleri çok 
okuomut ve beğ•nilmit olan muharrirlerin 100 e yakın kitabı 
liaanımıza tercüme edilerek her on bet günde muntazaman bir 
cilt neırolunmaktadır. 

On cilt için V AKIT KUtnphaneal abone kaydetmektedir. 
Kitapların fiyatı Uzerlndeo abone olacaklara tenıillt yapılarak 
tediyatta kolaylık dahi göıterilmeğe baılanmıttır. 

PEŞiN v~rllecek 236 kuruıtan ıonra AYDA 100 kurut ile 
bu eserlerin birinci aeriaine 1&bip olacaksınız. 

10 SERtYl teıkil eden 100 elit kitap ile mUblm •• ciddi 
eıerlerle dolu bir kUtUphane meydana getirebllir1lnlz. Taıradan 
yapılacak ılparlşler için poıta paraaı alınmaz. 

Müracaat mahalli: 
VAKiT Yurdu. Ankara caddesi: lıtanbul Telefon 24370. 24379. 

•ellU avarızdaD sizi Yilra79 
edecek olan Eııo'a "Fnait Salt .. 
masta.banm almak içiıı mtlhlik 

~~~~ balAbıı hudaauna. beklemeyiniz. 

.. ,,,. .. Soll# 

.. ---lılmlerile 

etlltetlelf 
~"k-.. 
oıa-tf 

forikO&tder. 

T.Jl .• 

KOMOGENE 

KANZUK 
SAÇ LOSYONU f 
Kepekleri izale ve saçlan besllyerek 
d~kUlmeıine mani olur. Depoıu ı Kanzuk 

eczanesldlr. Belll batlı ıtrıyat mağaza
larında ve her eczanede bulunur. 
ihtar: Kanzuk aaç loıyonu mllmaalllerl 

gibi yağlı değildir. Tesiri kat'i 
ve raylha11 litif bir losyondur. 

ELHAMRA-
KAoıN BERBERi 

HÜSEYiN 
Bugünden itibaren muhterem 

müıterilerini kabule başladığını i18n 
eder. Elhamra pasajında No. 10 

Beyotlu NUfus Memurıu .. 
ıundani Kulotlu mahallHinin Buna 
•okatında 26 numaralı han• tberin• 
ıicllli nlfusa kayıtlı Karaldıı Zare 
kııı Madleıı hanım lılAmiyetl kabul 
ve lıml Vildaa haDım olarak l.tan .. 
bul MOftQlltlntln 8/9/934 tarihli 
llaıGhaberlle deJiıtirilditladtn Ka .. 
auau ••deatmiıia 26 acı maddHlae 
tnflkan ilAn oluaur. (128) 

•-•-•Doktor ~---lıııı. 
HORHORUNi 

EmintJnU V-U~• Jgru.~011i yanında 
feleloh ı 94181 .__ ... ,, . .. ... .,... men 

Soe Poeta Matbaa• 

..,... Lı..::. 
M..,trat Mlclt.rlı Talu. 

MİNORA 

MİNORA 
Tıraı bıçatı berkesin bısaftdır. 

Boenos AyrH'ln tekmll aball.l 
Mlnora bıç•tı kullanır. 

10 adedi 50 kuruıtan 35 kurut• 
iadlrllmlıtlr. 

BONO 
Her türlü bonolarla yurtluk ocaklık 
veaikuı ü11rioe muamele yapar. 
Bahkpazaı Mabudiye Haıı No. 86 
~-· uıurlu z. Dervlf ~..,, 


