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Sar 
Anlaşamamazlığı 

GUnOn dUıUndOrUcll ılyaaal 
itlerinden biri de Almanya 
ile Fransa araalada u.zayıp 
tiden Sar' dan ötOrll anlaıama
mazlıktır. Sar, unıin k&mUr 
ocaklarlle örtnlll l'enJıçe bir top
raktır. Gerek Franaı%, gerek Al
man fabrikaları için bu ocaklar 
çok gereklidirler. Veraay antlaı· 
ması 1935 yılı içinde bu toprak
lar için Sarlıların dileğine bat 
\'urulmaaını yasan altına almııtır. 
Sar kömür ocaklarının kendilerine 
a eçmesl, Sarhların kendi çıkarla· 
rına uygun bir istek göıtermeleri 
için iki tarafta da bUyUk bir tl· 
tizlik göze çarpıyor. Bunun ıonu 
ıuna dayanıyor: Avrupa kalıjmın 
(havasının) bozukluğu. 

Derken belik (sllAh) ıakırtı
ları , kılıç tıkırtılar& ortalıtı dol· 
duruyor. 

Iıte Sarlılar, Fransa ile Al· 
manyadan haniisinf iıtediklerfnl 
bu korkutucu, UrkUtOcU bağlar 
(tartlar) içinde acuma (dünya) 
bildlrec ekler. 

Uluslar blrllğlnln el tutmaslle 
yapılan bu iki taraftan birini beyc
n lp benimıemek iıinin artık •• 
denli uygun bağlara (tartlar) g&
re yapılabileceilnl ılz kolaylıkla 
anlayıp kavrayabilirıiniz. 

I 'fı. 

Sanayi 
Mütehassı•ları 

Yakında Erganiye 
Gidecekler 

Ankara, 19 (Husuıl) - Gelen 
haberlere göre Ergani Demiryolu 
Ağuıtosa kadar bitmit olacak ve 
bakırlaramıı için Almanyadan ge· 
tirilen iki müteha&111 ta yakında 
Ersıaniye gideceklerdir. Yeni ıa· 
nayl planında Zonauldakta bir 
tel, kablo fabrikası kurulma11 iti 
mevzubahs olmaktadır. Bundan 
başka büyük mikyutakl elektrik 
ıarfiyntı g()z önünde tutularak, 
yeni fabrikaların elektrik aantral· 
)arının yanında kurulmaıı karar· 
laştırı mıştır. - Jf ---

en yenı 

RO ANI 

ine 

"Mahmut Y•sarl,, 
S on Poeta için ye· 
n l b ir roman yaz· 
dı. Yakınd• sU· 
t uniEo. ımızda lez· 
zetle ve sonsuz 
b ir zevk içind e 
okuyacaksınız. 

ı 
"Seflm•'llin• Aşık,, 
bıptaze bir mevzuu 
çok gUzel bir uallp 
il• ca•l•ndarıror. 
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ristand ar • n 
Bulgari•tanda Haydutluk Serisi 

~~~~--·~~~~ 

Çeteciler, Zengin Bir 
Türkü Daha Öldürdüler 

!Harice Giden Milyonların 
Yurtta Kalması için •• 

Karısı Kocasını Takip Etti, Oğul 
Ve Gelinleri Tehlikede 

Val:'•11ı11 ı•çtiil Pr•o•ıll i•••6•ıa 

Sof ya, 19 (Huıuıi) - Pravadi Pazartesi akıamı Y a11ıtepı k&-
kazasına bailı YaBSıtep• köyünde yllne bir baskın yapmıılar, 
çok acıkh bir cinayet irtikap köy ağalarından ve zenginlerin· 
edildi. Daha doğrusu buna bir den Dana oğlu Ahmet ağanın 
cinayet ıllsileai demek lizımdır. eYinl sarmıılardır. Ahmet ata 
ÇUnkU bir ailenin btttnn efradı neye uğradığını anlamıya vakit 
tecavOze uğradı. Bu tllyler Orperticl bulamadan çeteciler kapıyı kırarak 
facıa hakkında elde ettiğim ma- eve girmltler •• kal'fılarıaa flk 
lumah yazıyorum: çıkan Ahmet ağayı o anda 

Hüviyetleri henüz meçhul olan birkaç yerinden canavarca 
birkaç kiıllik bir çete ~çen hafta ( Denmı 9 uncu yüzde ) 

Bir Siyaset Kihini 
Leyla Hanım, Bakınız Önümüzdeki 

Günler için Neler Söylüyor ? 
Londra (Birinciteırin)- Fran· 

.. da yıllardanberi, istikbale alt 
kehanetleri ile töhret bulmuı, 
annesi Macar, babaaı Arap, Leyli 
adanı taııyan bir kız vardır. Her 
yıl başında baılıca sıazetelerin 
muharrlrlerinl kabul eder, tah· 
mlnlere girişir. (Bartu) ya, ( Brll· 
nlng)e, ( Kıral Zogo ) ya alt olan 
kehanetleri hakikate çok yaklaı
hğı için biraz safdil halk araıında 
nüfuz kazanmııtır. Bu hanım 
Londraya gelmlı ve ( Deyll Ekı· 
prea ) ıazetesinln muharririne 
tunları ıöylemiıtlr : • 

- Hitler bu yıl içinde kendi 
fırkası tarafandan dH•rilecektir. 
Sonra Almanya ile Franea ve 
Avuıturya araımda harp ~ıka
caktır. Harbi Franıa kazanacaktır. 
Bundan sonra ( 1937 ) seneainde 
Almanyada tekrar imparatorluk 
illn edilecektir. Fakat imparator 
bir Hohenıollern olmıyacaktır.,, 

lngiliz gazetecisi bu kıza sor-
muıtur: 

- Peki, bu muharebede lnKll· 
tere ne yapacak? 

Leyli Hanım ıu cevabı \'er· 
miıtlr: 

- Jngiltere httaraf kalacaktır. 
- Peki, Avuıturyanın vaziyeti 

ne olacak? 
- Avusturyada tekrar imp•· 

ratorluk olacaktır. Bu yeni tahta 
prens Oto geçebilir. Bir ltalyan 
prenaeıl ile evlenmesi ıartile. 
Şura11nı da ıöylllyeylım, A•u .. 
turya lmperatoru ayni zamanda 

1 

L•gla H. 
Madar kırab olmıyacakbr. Macar 
kırallığına bir İngiliz prenıl eeçe
cektir .,, - lf-

Siyaal kehanet diye iıte buna 
derler. -- -· - ... ..... -· ...................... ......._ 

Blylk Bir Mavallaklyet 
Dusrün YEDIGÜN'de Naci Sadullah'ın 
Ağır Ceza reiıi Aziz Deyle yaptığı 
mülakat, Türk matbuatında çıkan en 
güzel röportajdır. HüHyin Cahit, Ahmt 
Refik, Muhmut Yesari, Nurullah Ata, 
Kadiroan Beylerin en güzel yazalarıoı 
lbtin eden ba nüaha YEDIGON'ün 
en zengin aayıııcbr. 

ihracat Mallarımızın Türk Vapurlarile 
Gönderilmesi Trtmin Edilecek 

Ankara, 20 (Huıuıi) - lktııat 
bakanlığı memlek,tl yakından ali· 
kalandıran mUbim bir lf1n, balkın 
menfaatlerine ve Devlet gelirinin 
artmaıına yarayacak bir ,ekilde 
halli itile uğraoıyor. Bu lı yurdun 
mlllt mahıulatının harice Türk 
vapurlarile iönderilmeıl meHle
ıidir. 

Bundan bir kaç yıl evvel bir 
vapur ıirketl kendi vapurlarile 
barice mal aöndermiye teıebbUı ~ ~~ 
etmiı ise de bunun l'eniı mikya1ta 
teıkilAt ve Devlete dayanan bir 
Hrmaye kaynağı lstemeal Ozerln• 

müsbet bir netice alamamııb. Mesele 
Samıun ıumurta konareainde yeni· 
den tazelenmiıtir. Kon..,ede yu-
murtaya dolaun fiatla mnıterl bul
mak meaeleai görDtillDrken nav· 
lun ve nakliye meHleai de kon~ 
ıulmuı ve TUrk yumurtalannın 
Tnrk vapurlarlla gUnderllmeıl 
itinin baıarılması lıtenilmlıtl. 

lıtanbul Ticaret odaıının bu 
yoldaki teıebbllall üzerine Iıtan• 
bul deniz ticaret mOdOrlOtD ha
zırladığı raporu lktlıat bakanlı· 

ğına göndermiıti. Şimdi bakanlık 
( Devamı 9 uncu aayfada ) 

1 
ı l 111ella1a ••k.ında, malaı•ll•ri111izl1 

1 
bögl•c• ta yabencı meml•lcitl•r• 

k•dar oeparlarnnrzl• gollarız 

Yahudi Karmanyolacı 
Bir Kızın 

Tekme 
Çantasını Kaptı, Bir De 

Savurdu, Fakat Tutuldu 
Evvelki akıam Taksimde Elma· 

dağında civar halkı heyecana dO
ıttren bir hadise olmuı tur. Yapb• 
ğımız tahkikata göre meHle 
ıudur: 

Kurtuluıta oturan ve Eminö-
nUnde lir mağazada çabıan Tofo 
iıminde bir genç kız, evvelki ak· 
ıam işinden çıkarak tramvaya at• 
lamış ve gazhane durağında in· 

1 
mittir. Kızı tramvaydanberi kol
layan bir genç erkek te arkasın• 

dan atlamıı va T ofo Elma dağı 
ıokağının karanhğına dalınca 

genç adam kızın anıızın üzerine 
atılm19, bir elile ağzını kaparken 
diğer ellle de kızan koltuğundaki 

para çantasına sarılmıı, kızcağı· 

( Devamı 9 uncu aayfada ) 
-=-====-=~=======================---==s 

"Pariıte erkek k11afıtini düzeltme birlıği kurulurken:,, 
HergUn gördUIUmb 9UIUn9 manzaralardan lllrkaça ı 
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alk· n Sesi 

alalasaragla 
Ateş - Güneşin 
Birleşmeleri 

Galatasaray ve Ateş • Güneş 
kulüplerinin birJeşmeı;ıi etrafın· 
da bır hayli şeyler söylenip ya
ulıyor. Biz bu münasebetle ve 
bu birleşme lehinde olarak fikri· 
mizı söyledik. Bugün de halkın 
wütalaıısına müracaat ettik b&· 
kınız bize ne dedıler: 

Refet Bey (Posta muhasebeciliğinden 
mütekait Beykoz Y alıköy Çayır 

caddes:) - Galatasaray temiz mazili 
eski bir ıpor kulUbümOzdClr. Geçen 
ıone bu kulilpten ayrılan arkadaıları 

Atef - GOnet kulllbünll kurdular. Bu 
auretle lruruş ve yavatıı kablliyetlerini 
ispat ettiler. Şimdi bu iki kardcı 

ku1 0bQn birleşmeleri için te9obbOıler 
yapdıyorm111. Bunu hoşlukla karıılarıı. 
Kulüpler ıunuo, bunun değildir. 14 
milyonluk bir Tilr k eamiaa nındır. Bu 
manevi Ye muaı:zam VHlık yanında 

ıahsi eodltelerin hiçbir yeri n kıy· 

metl yoktur. Kuvntin, galebenin de 
birlikten doğdutu hakikati de yeni 
değildir. Bu lki kunetll tetikkQI 
birleıir ve kaynafıraa eminiz ki Türki
ye bambatka H çe!ia kabiliyetli bir 
kul11p kazanmıı olacaktır. Bu blrleı· 
medt Ye ayrılmada mOspet Yeya 
menfi ıahd roller vana bunlardan 
feragat yapılmalıdır. Zaten kendinden 
ıiyade milJetln olan ıporcular fern
gatklr insanlardır. Ben yetmltlik bir 
ihtiyarım. Çocukl6rımdan bu ıerefll 

akıbeti istiyor ve bekliyorum. 

* 
Galip Bey ( Fener Balat oaddeei 

88)- Sporcu, varlıtıAı n htrriyetlnfa 
birçoQ'unu mensup oldutu millete 
vormit ve nkf etmif bil' tlptl.r. Spor• 
da 1ah11n Ye hatta ıahı•ların .rolQ 
yoktur. Orada yalnız spordan bekle
nen mllli gaye Yardır. Beya~lınilel 

temaılarda iyi l:ir not almadıtımıu 

teallm etmeliyiz. Biz daha dlıipllnll 
ve daha fedakAr Ye feragatk&r bi.r 
ıpor iıtiyoruL Bunu da birleımelerde 
ve anlaımalarda buluyoruz. Kuvyet 
ve hudret vahdette. dotar. Ayn 
ayrı çalııan ve bir kökten doğan 

Atet-Gllnetln Galataaarayla blrlefe
cekleri haberi milJI ıpor ntmına 

1abana atılacak bir ıey değildir. Her 
Jld kulilbUn menfaati bu tetbbUıOn 

bir an evvel hakikat haline arelme• 
ılndedlr. 

Nureddin Bey ( Kumkapı Nf9ancaıı 
12) - Ateı - Gilnetle Galataaaray bir· 
leıecekml9. Tek teller ve ipler çabuk 
kopar. Bunlnr birlettlrilir ve bQkDlmek 
•uretlle birbirine kaynaıtmlıraa kopa• 
rılamıyacak bir halat meydana çıka.r. 
Şu açık hakikat karıısında blrletm•
nin aleyhinde bulunacak bir kimae 
bilmem taaanur edilebilir mi? KulGp· 
Jer benim, ıenin Alinin, Velinin 
değil milletindir. Türkiyenin bugünkG 
terefli varlığı istiklll harbinde yokpı>re 
bir mermn halinde bir!eımeainden 
doğmuıtur. Tilrkiyede hiç bir birlik 
milli faydaya, ayk·n dGtmn. 

' ......... ;.-'l.:· ~· .... ~ . . ''."' 

elso
ı? 

Polla ıon zamanlarda ruhsataız Ulç ıatanlarla 
mücadeleye ehemmiyet •ermiştir. Yakalananlar da 
mahkemelere verilmeye baılanmııhr. Dün Sultan• 
ahmet sulh ikinci ceza mahkemesi böyle bir davaya 
başlamışbr. Şehzadebaıında Hamalbaıı caddesinde 
14 No da oturan Kerim ve Beyazıtta Okçularda 
18 No da kökçlililk yapan Şemsettin efendiler 
ruhsatsız iJAç yapmaktan ve ıatmaktan ıuçlu idiler. 
Şemsettin efendi mısır pUıkUIU ve ayrık kökünden 
belaoğukluğu için ilaç yapmıştır. Suçlulardan Kerim 

efendi suçunu inklr etti. Şemsettin efendi: 
- Ben kökçilyllm. Herke1e mısır pilıkillü ve 

ayrık otu satarım. Ben lliç yapmadım, dedi. 
Mahkeme ıahitlerln çağrdmasına karar verdi •• 

• Hırkal~erifte Mimarslnan mahallesinde bakkalhk 
yapan eski ıeyhlerden Abdullah oğlu Hüseyin 
hoca da 14 yaşında Münire isminde bir kıza bit 
otu ve papa1 otu denilen zehirden satmak ıuçile 
mUddeiumumiliğe verilmittlr. 

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

Gümrük 
Kaçakçıliğı 
Maznunları 

j Bir ör·m 
Arabanın Çarptığı ihtiyar 

Gümrük kaçakçılığı yapbldan 
fddiaalle haklarmda tevkif kararı 
verilen neft sanayi şirketi mtl· 
duru lsak Behar ve ıirket hiıse-
darlarındao Y eıoa Behar Efen· 
diler, Ağır Ceza mahkemesine 
itirazda bulunmuşlardır. Mahke· 
me, tahliye kaı·arı Yermiştir. 

Bu m sele hakkındaki davanın 
görülmesine yarın sekizinci lhti· 
sas mahkemesinde baılanıla· 
caktır. 

Bir Kaçakçı Tutuldu 
Gllmrük muhafaza teıkllltı, 

yeni bir ıigara kAğıdı kaçakçılığı 
hAdiseslni meydana çıkarmııtır. 

Samatyada oturan Mustafa 
oğlu Şilkrü Efendi isminde birisi 
ılgara kiiıdı ıatarken ctlrmU 
meıhut halinde yakalanmıtbr. 

Yapılan aramada Uıerinde 

(600) yaprak afgara kAğıdı hulun· 
muf, zabıt varakası yapılmııtir. 
Suçlu, ihtiıaı mahkemeıino veri· 
lecektlr. 

Yakalanan 
Silahlılar 

Evvelki akıam lııtanbul polisi, 1 
,~hrin birçok semtlerinde ant 
olarak arama yapmıf, birçok 
kimselerin Uzerlerinde taıınmaıı 
yHak olan tabanca, kama, kaıa .. 
tura bıçak saire bularak mn
ıadere etmiş tqıyanları da mah• 
kemeye vermittlr. 

Mahalle Mümessilleri 
Geçen sene bafında muhtar

lıldarın lAivı üzerine her mahal· 
leden ikişer mümessil seçilerek 
belediye şubesinde ve nahiyelerde 
çalıf maları takarrür etmiıti. Ma
halle miimeasillerioin bu sene ba· 

Kurtulamadı 
iki gUn evvel Samatyada bir 

araba kazası oldu, A1tmıı yaım· 
da Ergerili Rifat. baba isminde 
bir ihtiyar tekerlekler altında 
kalarak ağır surette yaralandJ. 
Rifat baba dün hastanede öldllğll 
için mUddeiumumilik ar~bacı hak· 
kında tevkif kararı aldı. Tahki· 
katımıza göre, bu facıa ıöyle ce
reyan etmittir: 

Ara bacı yolun ortasında ara· 
baaını bırakarak başka bir yere 
gitmiı, hayyanlar tramyaydan n .... 
ktince son aüratlc arabayı uçur
mıya başlamıılar. Araba böylece 
hayli ilerledikten 11onra blltlln 
ıiddetile bir köıe taşına çarpmıı 
ve paramparça olmuştur. Iıte Bu 
ıırada da Rifat baba yaralan· 
mııtır. 

Hem Tabanca, Hem Kama 
KadıköyUnde mahallebfcl Ziya 

efendinin çobanı Şaban, bir mera 
yllıUnden Kızıltoprakta çıkan kav· 
ga esnasında Ahmet adlı birinin 
üzerine bir elinde kama, diğer 
elinde tabanca ile hllcam ederken 
yakalanmıştır. -

Büyük Türk 
Sözlüğü 

latanbul, 19 (A.A.) - T. D. T. O. 
Umumi k!tıpliğinden: 

T. D. T. O. ileride yapılacak bü
yük Türk ıözlüğüne temel atmak 
üzere ha11Il)a Ye yazma Jritaplarqan 
TUrk sözleri tara.maaına başlamıştır. 
Taranacak kitaplardan en çoğu İstan
bul kütüphanelerinde bulunmaktadır. 
Kendilerine tarama iti verilen arka
daşların fişlerini vermek, yeniden fio 
almak, cemiyetle haberleşmek gibi 
ihtiyaçları için iatanbulda Maarif Ve
k&leti basma. yazı ve reıimleri derleme 
müdürü Selim Nüzhet beyle temas 
etmeleri rica olunur. şına kadar yeniden seçilmesi için 

hazırhklara başlanmııhr. ~---------_J 

Gümüş Paralar 
Şu Günlf?rde 
Dağıtılacak 

Darphane mUdürJOğQ yllz ku
ruşluk yeni gDmtıı paraların ha· 
sılmasına devam etmektedir. Pa· 
ralarm veklinde ilk tecrübeden 
sonra biraı deği9iklik yapılmıştır. 
Son ıekil itibarile, yeni paraları· 
mız lngiliderin aon defa bastık· 
ları glimDt ıillnlerin nefasetinde
dir. Tamamen Türk bilgisi ve 
Türk san'atile meydana gelen 
yeni paralar, mutehasaı11lan hay· 
rette bırakacak kadar muvaffa· 
kıyetlldlr. Yeni gümUı paraların 
piyasaya çıkacağı zaman uzak 
değildir. Yalnız dağıtılma gfinllnü 
Maliye bakanlığı henl\z darpha· 
neye bildirmemiıtir. Bu emir 
bugUn yarın geline paraların 
dağıtılmaaına başlanacaktır. Şim· 
dl darphanede mühim bir atok 
vardır. Birkaç bin liralık yeni 
para da Ankaraya glSnderllmiıtir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Taksim de oturan Madam 
IAnasta~iya adlı bir kadın, bakal· 

dan rakı alarak evine dönmekte 
iken yere dllıerek elindeki ti11e 
kırılmıt ve kırılan ılıe parçalarile 
muhtelif yerlerinden yaralanmııtır. 

lf- Ara bacı Abdlllhamidin lda· 
resindeki yük arabaıı Haydarda 
Zeynep Hanıma çarparak yara• 
lamııbr. 

lf Burga.z adasında oturan 
Hasan adlı biri, Y aıar Hanım 
adlı bir kadını fena halde dövdU· 
ğünde yakalanmııtır. 

lf. Rizeli Naıım adb biri Vam· 
köyde Emlak bankaınna ait arııa· 
dan ..ıo parça demir çalarak aan· 
dal ile kaçırmakta iken yakalan .. 
mışbr. 

Güniln T. rihi 

Ad nada Gazi 
Heyke i .. 

Yakında Açılacak 
Adana, 19 - Şehrimizde Gnd 

HL nin namlarına yapılmakta olan 
bGyilk: abidenin Toprakkaleden taı
lan ve istanbuldaa da mermerleri 
ıretuilmiftir. Tamamile TGrk san'ııt• 
klrları tarafından yapılmakta olan 
abide, Tnrkiyenln en bilyük ye en 
gftzel abideai olacaktır. Abidenin 
projHI mimar Abdullah Ziya Bey 
tarafından yapılm1ttır. 

Şehrimizde büyük bir parkın orta. 
•ına konacak olan bu eserin üzerinde 
altı heykel yardır. Heykellerden biriol 
Gasi Hazretlerini temsil etmektcı 
diğeri de Adananın kurtuluıunu gös• 
termektedir. KAnunuunide merasimle 
açıJacakbr. 

Şehir eclisin e 
Toplantı 

lıtanbul umum mecliıi dnn, öğle• 
den ııonra, ıon toplantısını yaptı. 
DOnkO toplnntıda Nemli ı:ade Mithat 
Beyin, daimi encümenden istifası ka-
bul edildi, ye.rina Beyot'u azasından 
Mehmet Ali Bey ıeçildi. Sonra, 193S 
itmesinde yapılacak nüfuı sayımına 

lıasırlık olmak flzere numarataj anı~· 
lıyHi için JA:ıımgelen tahsis t mes~ 
lesi görfitüldü. Bu tahıiaat uzun mil• 
nakaıalara sebep oldu. Buarada Vali 
n Belediye Reisi Muhiddin Bey hahd 
verdi. Neticede nuınarataj için ( 80 ) 
bia lira tahsisat kabul edildi. İıtan
buldaki numar1ttaj İfl Şubatın birine 
kadar bitirilmlt olacaktır. 

Bundan sonra, daha b;ızı mazbata. 
lar okunarak icap eden karar ar vö .. 
rlldi ve meclis geç vakit tatil edildi. 

Heybeli 
Faciası 

DOn Aıliye Birinci T\caret Mah• 
kemt1inde (82) zavallı k6yHlnOa 
h yatına mal olan Heybeliada önQn .. 
deki " Firu:ıan 11 vapurile " Afitap lf 

nıot8rilnQn arkaaındakl kayığın çat .. 
pıfmuıııdan doA'an muhakeme neti• 
celeodlrUdl. Mahkeme vapur tayfamın• 
dan İımall, Muammer, Nazmi Abdul• 
lah, Hıı:ır Mehmet vo İzzet Şaban 
Efendileri ıahit olarak dinledi. Bun• 
lar hldiae t1naaında kaptan Hliantl 
Beyin derhal nç defa düdük çaldık· 
tan sonra tornistan İfareti ve derhal 
Yapurun iıtop ettiğini söylediler. 
Yalnız kamarot izzet Şaban Efendi: 

- Ben vapuran hemen önünde 
kırmızı bir fener itareti gördl1m. 
Sonra da vapurun sat tarafına glh11 
diye bir ıey çarph. Daha ıoora kap• 
tan torniıtaa ve İ•top iıareti verdi, 
diyerek kaptanın sandala çarptıktan 
aonra tornistan itareti Yerditinl 
ıöyledl. 

Bundan sonra Reis, kaptan HOınG 
Beye ıayle blr ıual ıordu ı 

- Şilebinizde projekUJr yoktu, 
Neden gece hareket ettiniz ve neden 
aahlle yaklaıtınız:? Bu seyahatlniı.l 
sabahleyin yapamu mıydınız ? 

Kaptan HilsnO Bey de fH cevabı 
nrdi. 

- Şllep1er gece seyrinden mrne• 
dilmemitlerdir. Bütün ecnebi şileple
rinde de projektör yoktur. 

Bundan sonra reis muhakemenin 
hitam buldutuna karar verdi. 

~on Posta'nın Re•imli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diqol' Ki : . 1 

- M ıaf.rlerle baf1Dl dertte 
vallahi Hasan Bey •• 

.•. Şun .. n 
topu topu elime 
geçiyor .• 

ıurasıoda ayda 
iç buçuk kuruı 

• . • uı.r ae ne;gü.ı a ... bah ak· 
şam miaaiir tıstüoe ınisafir •• 

• • • b...ı z.:ıU;aı.ıcıci saygı d~nen 

ıey de mi kafatı bilmem?. 
llu...ı....& uttY - ;:,et. ıu wı:ı~ i u:riıı 

rahatın. kaçırıp bir dıtha kapım çaldır
mıyaea.k bir ueul öğreteyim mı? 

- Aman söyle Allah &§kına Ha
l&Il Bey, nedir o? 

Haaan Bey - Hiç durma, bütüıa 
evin eşyuıw kübilc yaptır. 



20 ikinci teırin 

r 
Hergün Resimli Makale a A a ' so· .... n Aile rasında ~ Kı ası 

Yeni 
Seçim 1--------Falih Rıfkı -

Ctımhuriyet Halk Farkasıııın 
son grup toplantısında mebus seçi· 
minin yenilenmHln• karar veril· 
mittir. 

TUrkiye bu Hne en iyi it yıl· 
}arından birini geçirdi. Hiç bir 
buhran ııkıntııı altında değiliz. 
Dıt mUnasebetlerimlz tamamen 
nol'maldir. Millet Meclisi, hükfı· 
met ve fırka kurumlarının kendi 
aralarında, bu kurumlarla halk 
araıında ıevgi, 1&ygı ve gllven 
her zamandan daha Ustlindllr. 

O halde neden yeni aeçime ıl· 
diyoruz? 

Dünyada herkesin aramakta 
olduğu lstlkrar'm TUrkiyede bU· 
tUn manası ile devam etmekte 
olduğunu reiılerimi:ı:in faydalı bul· 
dukları_ bir zamanda tekrar lıpat 
etmek içini 

Mebuılarımıı birkaç ay aon· 
ra zaten yeni den seçilecekti. Kıı 
ort&1ına yaklaşıyoruz. Bizim iç ve 
dıı ııyasa outlarımıı ne kadar 
dUzgUnıe, dUnya &tyasa havası o 
kadar siıJl ve bulanıktır. Her yan· 
dan tehlike çanının se&I geliyor. 
Bir harp olacak mı? Buna ihtl· 
mal vermek iıte.:niyoruı. Fakat 
biz ancak kendi iılerimizi düzel• 
meğe güç yetireblliriz. Baıkaları 
için elimizden gelecek olan, iylllk 
sağlık dilemekten ibarettir. 

Eğer bir karıııklık olacaksa, 
onun vakbnı da biz bilemeyiz. Ma· 
demkl bugün tehlikelerden hah· 
1edenler çoğalmııtır. Buna kartı 
TUrklyenin en 1&ilam hazırlıtı, 
dört aenellk bir latlkrara bir gün 
evvel kavuımaktan ba,ka ne ola· 
bilir? Yeni seçimin Mustafa K .. 
mal'fn eserine ve fırka1ına karıı 
büttın TUrkiye halkının yüzde yllz 
bağlılığını göstereceğinden aala 
ınphe etmiyoruz. Bu bağlılıtın bu 
kadar sıkı ve sarsılmaz olarak d .. 
vam etmekte olduğunu bizden 
baıkalarına da öğretmek sadece 
kuvvetimizi ve itibarımızı arttırır. 

lnkılAp rejimleri kurulduğu 
vakit, her tarafta ilk uyanan ve 
en geç kaybolan ıey, fıtlkrarsızlık 
tüpheaidlr. Bu rejim eyi olabilir. 
doğru olabJlir, fakat acaba sürer 
mi? En iyi doıtlar bile bu sualin 
akıllarına uğramasının önüne ıı .. 
çemezler. Düşmanlar ise menfi bir 
hükümde ıırar ederler. Muıtafa 
Kemal inkıiAbı, 1934 te cilmhurl· 
yetin dördUncU meclisini seçtirl· 
yor. Bir rejim, hatta normal ıart• 
larla seçilen ikinci meclisinde 
tehlikeli hastalık devresini atlat· 
mıı 1ayılabilir. Türk cumhuriyeti· 
nin kökleri, bütun Dikenin bağrı· 
nı kaplamııtır. Bunu ıöatorecek 
olan her f ıraat bizim için derin 
bir sevinç bizden olmıyanlar için 
de hatırı aayıhr bir menfaattir. 

- Hakimiyeti :Milliye-

Kaybolanlar! 
Bir Kadınla Çocuğu Ve 
Bir De Erkek Ortada Yok 

Arapcamide oturan Hakkı 
efendi adlı bir sandalcı birkaç 
glin eYvel ortadan kaybolmut 
ve bütün aramalara rağmen bu· 
lunamamıştır. 

1 \ \ 
• 
' 

1 

~ 
Aile kngalarının 1tbeplerini eyice ara11tırınız. Para ve 

maıraf, Jr:ı1lcaoçhlctan daha evvel gelir. Birçok ailelerde 
kocanın ıert çehreli olmaıına, kızmasına aebep, kadının 
hesapıız maaraflara girişmiş olmasıdır. Ihı kızmalar, bıt 
ıurat aımalar günün birinde ailo yıkımını neticelendirir. 

Evi için çalııan ve didinen erkek, e vde v . ı.ı kadmın para 
ye binnetice çalışma kıymetini bilmesini i ter. Çalıımayan 
kadın, kendisine kocuı tarafından tüfeyli denilmemeaini 
istiyorsa çalışan erkeğin kıymetini ve parasının hesabını 
bılmelidir. 

• SON TELGRAF HABEWLERI 

Kaçakçıyı Haber Veren Bir 
Adamı Pusuda Öldürmüşler! 

bmlr 20 (Husust) - Ağır Ce· 
za mahkemeal zorlu bir cinayet 
davasının gizli kalan yerlerini 
çözmiye çalıııyor. Yürek ıızlatıcı 
bir 61Umlln kurbanı olan adam 
Kuıadaamda inhisar ldareainlo 
maaılı muhbiri sağır Alidir. 

Öldürme, ölümll hazırlama 
ve kolaylattırma suçile kanun 
önilnde heaap vermiye çağırılan· 
lar Kubur SUloyman isminde blr 
kaçakçı ile oğlu lbrabim, yeğeni 
Hasan, Selçuk nahiyesi kır bekçi· 
lerlnden Süleyman, kurt Ali ve 
Abdtil oğlu Musadır. Yapılan tah· 
kıkata göre cinayet ıu yolda 
lılenmlştır: 

inhisar muhbiri ıağır Ali ile 
Ôdemiıten bir muhbir bundan bir 

Dahili İstikraz 
Sivas - Erzurum Tahvilleri 

Yılbaşında Satılacak 
Ankara, 19 - Sivaı • Erzurum 

dahili lstikrazının 2 milyon liralık 
( A ) tertibi tahvilleri Kinunuaa• 
nide satııa çıkarılacaktır. 

Bunlar da Ergani tahvilleri 
gibi yüzde beı faiz ye yOzde iki 
lkramiyelidir. 

lktıaat Vekaleti 
Müsteşarlığı 

Ankara, 19 ( A.A ) - Iktısat 
Vekaleti MUıteşarlığına TOrk Ofis 
Reisi Kurt oA"lu Faik Bey tayin 
edHmiı vazifesine baılamışlır. 

1935 Bütçesi 

müddet evvel idareye bir haber çiıl SUleymanı ıaAır Ali aleyhine 
ulaıtarıyor ve kubur Süleyman bir ölüm plAnı kurmıya teıvlk 
hıminde birinin Kuşadası civarın· ediyor. Birkaç gece sonra da 
da Mırmır taıı mevklinden ka· beı kiti puıu kurarak aağır Aliyi 
çak eıya çıkaracağını haber ve- 6ldUrUyorlar. 
rlyorlar. Bu cinayet çok mUthlt ıart· 

lnhiıar idaresi derhal tedbir lar altında hazırlanmıı; 61Un0n 
alıyor, hAdise geceai Mırmırtaıı vücudu atılan domuz kurıunlarile 
mevkllnde Süleyman kaçak eıya dalik, deılk edilmiştir. Yanık içer• 
çıkarırken lnhıaar idaresinin ıinde kalan Ytıcut Ye çehre 
adamlarile mUaademe ediyor. Kısa hakiki teklini deği9tirmi1tlr. Mak· 
ıüren mU1&demede kubur SUley· tulun akrabaları bile kendisini 
manın altındaki hayvanı yarala· ancak sol elindeki lfaretten ta• 
myor ve kendisi gece karanlığı... mmıtlardır. 
da kaçıyor. Fakat muhbir 1&ğır Bütün lçerisile aydınlanan bu 
Ali kaçan ıuçlunun saklandığı ye· hAdiaenln bazı fahitlerl Kuıada· 
rl de bulup haber veriyor. 

Bu ikinci ihbar Kubur SUley• sandan ıetirilerek gelecek muha· 
mana kı:ı:dırmıf, Süleyman, amcası kem• mahkeme Nlonunda ifade 
oğlu Haaanı, emekd_a_rı_v_e_k_ır_b_ek_· __ v_er_e_c_ek_l_e_rd_l_r_. --,,---

Başvekil Paıa Ereğlide Muhacir İskanı 
Ankara, 19 (A. A.) - Bat· Jbrahim Tali Bey fıkin 

vekil ismet Pata Konya Ereğll-
ıinde yapılacak olan dokuma Mıntakaıını Gezdi 
fabrikasının temelini atmak Uıere Edirnedeo yazılıyor: Trakya 
yanlarında 6konomi ve Nafia lakin mıntakasım teftlı eden 

ikinci umumt mUfettiı lbrahim 
bakanları, Konya meb'uıları ve Tali Bey lıkAn itlerinin çok iyi 
1&İr zevat olduğu halde ıaat 17 1rlttiğinl, Çorluda iki bllyllk muhacir 
de hususi trenle hareket etmit· köyü yapıldıiını kOçük k6ylerin 
lerdir, de iıkln suretile bUyütUldUiU, 

Ço. rum Hapishanesinden yalm:ı: kasabada ikiyUz muhacir 
evi yapddığını, badema gelecek 

Kaçanlar Tenkil Edildiler muhacilerin Hayrebolu, Saray, 
Çorum (Husuıt) _ Bundan 1 Malkara kazalarma yerleıtirilec .. 

Ç gy ini söylemiıtir. 
ay evvel, orum hapishanesini 
delerek kaçan, Yozgat ve Kazanç Vergisi Ve 
civarında şekavete başlayan Sun· Mahpuslar 
gurlunun Sansoko köyünden kürt Ankara, 19 - Hapishanelerde 
Alo ve arkadaşları jandarmamızın ticaret ve san'atle ittigal eden 
s · kı takibi neticesinde Yoıgadın mahpusların kazanç vergisine tibi 

Ankara, 19 - Maliye Veki· 
leti yeni sene bütçesini hazlrla
mıya başlamıştır. Diğer Vekillet· 
l.re de yeni bütçelerini hazırla· 
maları bildirllmittir. 

Hasanlı köyllnde bastırılmış ve tutulmaları lizımgeldiği alikadar· 
ölü olarak yakalanmışlardır. lara blldirilmittir. ,.. Fındıklıda oturan Ali efen

dinin karııı Ayıe hanım ile oğlu 
MUcahettio 5 gün evnl ortadan r 
kaybolmuilar, yapıl:m bUtun ara· 
malara rağmen bulunamamıılardır. /STER /NAN iSTER lNANMA! 

Yeni Demiryollarımız 
Geçen bir sene ıarfında yeni 

yapılan demiryolJarı 508 kilomet· 
reyi bulmuştur Gelecek sene de 
527 kilometre demiryolu yapılR· 

cak, bu suretle yeni dcmlryol· 
larımız 2644 kilometreye vara· 
caktır. 

Şehrimizde birkaç tane IA!'ltik ayakkabı fabrikası var. 
Dericiler ve kunduracılar, lfüıtik ayakkabıların ) er{İ deri· 
oil iği ve kunduracılığı mahvettiğini, bu ayakkabılara konan 
laıtiklerin dışarıdan getirildiğini, bll yiiztlen her yıl dışa· 
rıya yiizbınleroe lira Tlirk parası gittiğ ini ileri ıürdüler. 

Dunun üzerine ticaret oda11 arattırmalara hatladı. Şimdi 

öğreniyoruz ki oda, bu it hakkındaki araıtırmalarını bi

tirmio, raporunu da hazırlamış. Fakat aradan nıkadar 

zaman ge9mi9, biliyormusunuz? Tamam beş ay! 

iSTER /NAN iSTER iNANMA/ 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş· 1 

tir. ı 

--' • 
Dünkü Sis 

Heluvan Vapuru Karaya 
Oturdu 

DilnkU nüshamızda da kısaca 
kaydettiğimiz gibi evvelki gece 
başlayan siı dUn sabah ta devam 
etmit vt1 saat 10 a doğru açıl· 

mıya baılamııtır. Bu yüzden dlln 
sabah vapur seferleri akaamıı ve 

güçlükle yapılabilmi11tir.Siıio ıimdiy 
kadar az rastlanan fazla kesa• 
fetine rağmen, denizde mllhim 
bir kaıa olmamııtır. Yalnız, T o~ 
hane açığında Mustafa isminde 
blriılnin kayığına bir romorkör 
çarpmış, devrilme.ine meydan 
verilmeden kazanan 6nline geçll
mlıtlr. 

Bozcaadada Atlka burnunda 
karaya oturan Lult Triyeatino 
kumpanyasının HeluYan vapurunu?! 
kurtaralmaaı için Alemdar tahll· 
siyesi gönderllmiıtir. 

Geminin oturuı Taziyeti ol
dukça mühimdir. Onun için yar
dımcı olarak Sezar tahllıiyeai 

de gönderilmlıtlr. 
Kayserlde de Sis 

Kayseri, (Husuıt) - Geçen 
Pazar gUnll ıehrimizde görülme
miı derecede kealf bir ılı ba1-
tırmıs, nakil vasıtaları göçlükle 
lılemiıtir. Bu meyanda açıkgöztin 
birisi, aebıe pazarında para11nı 
saymakta olan bir köyln kadının 
avucundan (25) lirasını kaparak 
sis içinde kaybolmuıtur. 

Liman Şirketinde 
Yeni Devre Başlıyor 
Liman ıirketi umumi heyeti 

dlln fevkallde olarak toplanmır 
tır. Bu toplantıda, ıirketln ıon 
faaliyet bllnçoıu nurinde tetkl· 
kat yapan milrakabe heyetinin rapG 
ru gözden geçlrilmiıtir.Heyeti um~ 
mtye okunan raporu muvafık bul• 
muş ve aynen kabul etmiıtir. 

Muammer Ve Vaıfi Raıit 
Beylerin Soy Adı 

Hukuk fakülteıi ordinaryUı 
profeaörlerlnden Muammer Raoit Y4 
Şibinkarahiaar mebusu V aafi Raıit 
beyler soy adı olarak F enlg adım 
almıılardır. 

Ölüm, DoA'um Kiğıtlan 
Ankara, 19 (Huıuat) - Dahi

liye Vekiletinln hazırladıtı ölüm, 
dojum ilmühaberleri, YİlAyetlere 
dağılmaya baılanmııbr. Bu me
yanda lıtanbula 90 cilt doğum, 

70 cilt ölllm ilmUhaberl g6nd .. 
rllmlıtlr. 

Resmi Yazılarda Türkçe 
Dahiliye vekAleti 'Yiliyetlere 

yaptığı bir tamimde RelılcUmhur 
Hz. nin nutuklarında kullandığı 

Türkçe kelimelerin memurlar ta• 
rafından kullan1lmaamı emretmİf• 

tir. Gazi Hz. nln nutuklarmdakl 
TUrkçe kelimelerin bir listesi de 
blltUn vilayet, kaza ve nahiyelere 
gönderllmiıtir. 

Londra - Melburn Yarışı 
İkincileri Atinada 

Ankara, 19 (A.A.) - Londra• 
Melburn tayyare yarııı ikincisi 
olan Parmantier ve Mol bugllo 
ıehrimizden ayzılmışlardır. 

Tayyareciler Eıkişehir lstanbul 
üzerinden durmadan Atlnaya git
miılerdir. 

... 



Memlelcet Manzaruı 

Kırkağaçto 
Pamuk 
istihsali 

Kırkağaç (Hueus'i) - Bu mev· 
sim Kırkağacın pamuk iılt me ve 
tUtUn satma mevsimidir. Kırkağaç 
ha,lıca pamuk iatihaal merkezle· 
rioden biridir. Pamuk toprağa 
Mart ve Nisan aylannda eki ir. 
Tohumlar iki4er yapraklı fide ha
line gelince birinci çapa ameliyeıi 
yaptırılır, 15 gün sonra ikinci 
çapa ameliyesi başlar ve çift 
olan fideler yekdiğorinden ayrılır. 
Çapa ameliyesi heı defaya kadar 
çıkarılır. 

Fideler yarım metreyi geç.ince 
çiçek açmaya hatlar. Havaların 
bundan ıonra çok güneşli gltmeai 
pamuk koı:alarıom tekemmülll için 
çok lüzumludur. Pamuklar Ağuı· 
toı ayından itibaren toplanılır. 
Fakat en hararetli toplama mev· 
almi EyHU Ye birinci tetrin ayla
rıdır. Toplama iti gece yarıııodan 
itibaren baılar. Kozalar toplan• 
dıktan sonra çalka denilen kafesli 
aletler içinde çalkalanır ve temiz· 
lenir, bundan sonra da lşlenmeio 
başlanır. Kozalar fılenip kabuk· 
!arından ayrıldıktan ıonra kabulıl· 
lar hayvanlara yedirilir. Fabrika· 
larda da pamuk çekirdeklerinden 
ayrılır. Bu çekirdeklerin i} ileri 
tohum olarak ayrılır, mlltebakisl 
yine hayvanlara yed:rilir veyahut 
yağ iıtihsalinde kullanılır. Bu ıene 
pamukların kiloıu 45 kuruıa sa
tılmaktadır. lzmir fabrikalarının 
ihtiyacı olan pamuğun mühim bir 
kısmı Kırkağaçta yetiıtirilir. 

Kırk ağaçta 
Oveçli Köylülere Arazi 

Dağıtılıyor 
Kırkağaç, ( Huausl) - Üveçli 

köyüne bititik olup senelerden• 
beri metruk duran erazioin ÜveçU 
köyllllerine taksimi kar.arlaımıı 
ve tev:ılata baılanmııtır. Tevziatla 
bizzat kaymakam Fuat ve ı:lraat 
memuru Haydar beyler meıgul 
olmaktadırlar. 

Bu geniş araziye köklUJer 
kAmilen bağ yapmaktadırlar. 
Şimdi blltlln köylUler faaliyettedir. 

Tekirdagmda Tavuk Hastahgı 
Tekirdağ (Hususi) - Şehrimiz 

ye havalisi dahilindeki kllmes 
hayvanlarında tavuk kolerası bat 
göstermiştir. Bu hastalığa kartı 
baytar mUdUrlyetince tedbirler 
alınmış, tavuklarda atı ameliyatı 
y&pılmıya haılanmışbr. Harice 
yapılan kümeı hayvanları 11evkl· 
yatı yaHk edilmiştir. 

Tekirdagmda Sinema· 
Tekirdağ (Huıuıi) - E..velce 

tiyatro olarak yapılan beladiye 
yanındaki gUzel binanın içinde 
bazı değlıiklilder yapıhnıı ve 
sinema olarak iılemiye başlamış· 
tır. Sinema ilerlde seslendirilecek· 
tir. Şimdi şehrimizde iki ıinema 
bulunmaktadır. 6aıka bir eğlence 
mahalli yoktur. 

Tekirdağ HUkOmet Konağı 
Mekirdağ (Huıuıl) - Hnkü· 

met konağınm yapılmakta olan 
arka kısnııı ikmal edHmek üzere
dir. 1933 seneıi içinde bütün 
resmi daireler Htıkiimet Kona· 
ğında toplanmıı. ı 935 senesi 
içinde bütün resmi daireler HU· 
kiimet konağında toplanmış bu· 
lu acakhr. 

T ekirdağmda Af yon 
El<iml Yasak 

Tekirdağ (Hususi) - Viliye• 
timiz mmtakaı:ında afyon ekimi 
Jc a Vekil.eri Heyeti kararile 
y. s k et.İlmiştir. 

SON POSTA 

LE L RI 

ç ru Trakyanın En Güzel 
Bir Parçasıdır 

Uzunköprft , 
(Huıusi) - Çor· 
lu yUkselcte ku· 
rulmuı bir mem· 
1ekettir. Yaz ve 
kış havasının iti· 
dali Marmaraya, 
Tek"rdağına ya· 
kınlığı, lstanbul 
karayolu gUzer· 
gahı ve Avru· 
paya uzanan fark 
demiryolu istas· 
yonlarından hi· 
riıi bulunnıu n. 
temayüz etmiı· 

tir. Çorlu arazisi ıi~aate ve hay· J 
van yetiftfrmek için feyizdar mera• 
lan mevcutbır. 

Çorlu birinci kurunda tesia 
edilmiş eski bir memlekettir. Ku· 
ruluıu kadim Iran medeniyetlle 
yaııttır. Trakyayı açan Bekak Soy 
Han isminde Mahanlı bir müfreze 
kumandam tarafından bina ve 
inıa kılınmıştır. Bekak Soy Han 
öz TilrktUr. Iran ordusunda Me
rice dayanan Şah Veri Kara Han 
ordusnna mensup idi. 

Trakyada ileri harekatı yapıp 

ta Marmaraya ulaıan ve Trak· 
yaya trak ayadan ismini koyan ve 
şimdiki Çorlunun istasyona bakan 
sırtında kale lnşasile memleket 
teaiı eden ve Soyhan ismini ver· 

Merzifonda 
Bir Çöküntü 

Merzifon, (Huausi) - Oyma· 
aiaç köylinden, llç kız, köye bir 
uat meaafede bulunan Killik 
tepeye, kil çıkarmak üzere git· 
mitlerdir. 

Bu civar köyleri, çamaıır ve 
yıkanmak için lıbım olan sabunu 
bu "kille,, temin ederler. Bu 
mllnasebetle evlerinde killerJ kal· 
mıyan bu kızlar da kiiliğe giderek 
zeminin altında evvelce açllmıı 
olan galeriye girip kU çıkarmaya 
baılamışlardır. Kwar işlerini biti· 
rip dışarı çıkarlarken galeri bir· 
denblre çöküvermiı, kızlardan 
blriıi kendini dışarı atıp kurtar• 
mıf, diğerleri killer altında kal• 
mışlardır. Bunlardan biri ölmllf, 
diğerleri baygın bir baldo kur• 
tarılmııtır. 

Em ette 
C. H. Fırkası Kongreleri 

Baıladı 
Emet, (Huıuai) - C. H. F. 

semt ve kay ocaklan kongreleri!le 
başlanmıştır. Merku kaza idare 
heyeti Azaları aralarında bütün 
köy ocaklannı öleımiıler Ye bu 
aene ocak kongrelerinin intizam 
dahilinde yapılmaıını murakabeye 
karar vermiılerdir. Kongrelerde 
bilhasaa köylünUn dilekleri teablt 
edilecektir. Kongreler ay nihaye
tinde hitam bulmuı olacaktır. C. H. 
F. nahiye kongreleri baıbyacak ve 
12 nci ayın ıonunda kaza kongresi 
ve 24 Kanunusani 1934 tarihinde 
vilAyet kongresi inikat edecektir. 
Kongrelerin çok heyecanlı geçe
ceii tahmin edilmektedir. 

Te!<irdaftmda Ruam Mücadelesi 
Tekirdağ ( Huıuıt ) - Her 

yerde olduğu gibi şehrimizde de 
rnam mUcadeleaine başlanmııtır. 

Çorlunun umumi ıörünüşü 
diren bu mlifre%e kumandanıdır. 

Halen Saray namUe anılan ta· 
riht kasaba da onun eıerldir. 
Dara devrine ulaşan bu kahra· 
man Tork Makedonyadan akıp 
geJen lakender askerler:nl Arda 
boyunda karşılamış, bir avuç Tnrk 
babaylğitile Filipin oğlu lskenderl 
ve askerlerini dtlnya yllzUnil gör· 
miye hasret etmiıti. 

Ne çare ki; dağlarda meıakı 
seferiyeye tahamm5l edememlt 
olan bu kahraman TUrk (Bekak 
Soyhan) koleraya tutulup Arda 
kenannda elyevm yaıayan bir köy 
olan Koralerda ölmllstilr. 

Soyhamn ölUmUnclen ıonra 
Vlza dö Doplos isminde birinin 
eline geçen Soyhan kaleıl bUyU· 

ttilmU11 şimdiki 
memleketin bulun· 
duiu yere ayrı 

ve de•asa bir 
kale yapılmııtı. 

Viza dö Doploa 
bu kalede otu· 
ruyordu. Şimdi 
., Vize 11 okudu· 
ğumuz memleket 
bunun tarafından 
teala olunmuıtur. 
Buraıı ecdadımı· 

ı:m eline geçtiğin· 
de Gelibolu ve 
Bolayir Kıralı 

ı Ekaamil Jliıtinyanoaun kUçUk oğlu 
Jül Eksamil kıral bulunuyordu. 

Birinci Murat zamanında TUrk· 
ler bu kaleyi de açınca Jül EkaamU 
burada kıralhğı, ikbalini keybtr 
dip tarihini ebediyen kapatmııtlr. 
Burada Uç mnfreze kumandanı, 
Uç kıymetll Ye ıerefll asker ıehlt 
dUşmüştUr. Dllndar, Malkoç ve Sa
vacı Beyler. Ordu bu münasebet· 
le Uç gUn matem etti. Bu tıç 
muhtem ıehlt memleketin gar• 
hında yatmaktadır. Kalenin ismi 
ordu tarafından değiıtirilmlf, 

Çorlu denilmlıtir. Çorlu bir mem
leket için ehemmiyetli vasıflara 

malik olduğundan Trakyada biri· 
cik ve pek şirin bir mevkidir. 

Nu. etti Fikri 

Rüstem paşa Camii Tamir Ediliyor 

Tekirdağında Rüıtewpaşa camii 
Tekirdağ, ( Huıusi )- Evkaf ettirilmektedir. !arlhi bir kıymet 

ida-esince Mimar Sinanın güzel taııyan bu camıln gt1ze)ce mu• 
eaerlerinden ıehrimizdekl Rüstem hafazaıı memnuniyeti mucip ol-
Paıa camii tamir vo badana muştur. 

Gaziantepte 
Birçok Yolların lnıaah 

Bitmek Üzeredir • 
Gaziantep, (Huauıl) - 49 ki· 

lometre olan Nizip yolunun tami· 
ratı bu ay nihayetinde ikmal edil· 
mlı bulunacaktır. Kilis yolu Uze· 
rinde Kumludere movkiindekl 
köprli 1200 liraya ihale edilerek 
yapılmasına baılanmıştır. Bu köp• 
rn yapılınca Killsı yolu tamamile 
ihtiyaca cevap verecek bir ıekil 
almıf bulunacaktır. 

lılihiye yolu in,aatı durduru· 
larak amele ve levazım Narlı yo• 
luna sevk olunmuıtur. Aksu Uze• 
rindeki bliyUk köprü için vekalet• 
ten gelecek proje henilz gelmedi
ğinden bu köprünün daha ziyade 
zedelenmemesi ve seyrftıef ere 
mani olmaması düıUnOlerek bir 
müteahhide verilmiıtir. Bu köprll 
1 Kanunuevvele kadar ikmal olun• 
mut buluoacakt1r. 

F evzipafa yolunda 44-53 kilo-

T ekirdağındaki 
Muhacir Menfaatine Bir 

Balo Veriliyor 
Tekirdağ (Huıus1) - Roman

yadan gelen, Çorlu Ye Hayrebolu 
havalisine yerleştirilen muhacirler 
kendilerine birer ev tedarik et· 
mitler ve barınmışlardır. Ekseriyeti 
çiftçi olan bu Türk muhacirleri 
yeni ıene içinde mllatahsil vaziye· 
tine geçeceklerdir. Şehrimiz Halk 
evi içtimai yardım komitesi bu 
aym ( 22 ) inci günü muhacirler 
menfaatine bir balo tertip etmiıtir. 

.................. -..... ···········--·-····················-
metre araaındaki yol dar görül· 
dUğUnden 6 inetreye geniıletil· 
mektedir. Ve yine bu yolda Hiıar• 
a)tı mevkllndeki geoit bir bataklık 
kurutularak yol düzeltilmektedir. 

Gazi bulvarının ıehir dahilin• 
deki kısmı bugünlerde bitirilecek 
ve asfaltının yapılmasına baılana· 
caktır. 

ikinci teırln 21 

1 
Ev Doktoru 

1Vücuttaki 
Lüzumsuz 

Kıllar 

ı: 

ilim lisanı, buna 11hypertrich0" 
ıe,, ismini verir. Kadın için bll• 
hasaa can ıılacı bir ıeydir. Du· 
dak, çene ve bacakları örtmesi• 
nin ne feci bir ıey olduğunu 
gllnlUk müıahedelcrimiz bize gös· 
terip anlatır. Bu yllzden, birçok 
kadınlarda öyle ıabit fikirler 
hasıl olur kt bir nevi marazi ha• 
letl ruhiye doğurur. Bu gayri 
tabii hal çok defa, mebizm vazl• 
feainl ifa şekli ile tiroit gudde• 
ıinin çalıııp çahşamamaaından 
doğar. Maamafih en müeHir te• 
davl çareli mahalli olan tedavidir 

Şöyle ki: Meaell · vücudun 
arıu edilmlyen kııımlarında baııl 
olan kıllan, oksijen veaaire ile 
boyamak mümklindtır. Fakat ne 
olu, bu, cezri bir hal çaresi 
değildir. Nihayet manzaranm H• 

ldlllğinl hafifletebilir. 

Kılları alevde kavurmak, tıraş 
olmak, cimbizle yolmak, taharet 
pudralarile gidermek te müm• 
knndUr. Fakat bunlar da eyi 
çare değildir. 

Maamafih bu uıullerin çoğu 
bilhassa sürülecek merhem veya 
pudralardaki kireç yüzünden, cildi 
bozar. Esasen kılın kökUne ve 
bllhaHa bünyesine tesir yapmıyan 
merhem veya taharet podrasından 
hayır beklememelidir. Yapılacak 
ıey, kıl diplerindeki kabercıklaı 
üzerinde mlle11ir olacak Ye bu 
kabarcıkları -ki kılların gökleridir-ı 
imha edecek bir usul bulmaktır. 
Bugtln, vücut kıllarını elektrilc 
yaaıtaıile ve lki ıekildo imha et .. 
mek mümküodilr. 

l - Elektroliz uıulU. 

2 - Dlyatermo • KoagUlasyon: 
Elekro uıulO, elektrik maki· 

neıinin menfi lğneai vasıtaslle 
(audı muhrik} l bllklmya cilt üze .. 
rinde tesir ettirmiye inhiıar eder. 
Bu uıul her kıl üzerinde ayrı ayrı 
mefgul olmayı icap ettirmektedir. 
Acııızdır. Fakat yavaıtır. Her 
defasında, ancak ( 200 • 250) kıh 
imha etmek mümklin olup aka• 
binde ameliyeyi tatil eylemek lii• 
zımdır. Yavaılığı olmamış olsa 
vncutlerinin arzu edilmiyen yer
lerinde birtakım kıllar çıkan iıı
ıanlaun bu usulden istifade et• 
melerl diğer bUtUn usullere ter• 
cihan taviiye edilebilir. Maamafih 
bu kUçlik mahzura rağmen bu 
uaulden istifade etmek faydalıdır, 
derim. 

Diyatermo • Koaglllasyon uau• 
iline gelince : Bu usulden de iı• 
tifade etmelidir. Bu usul ile aletin 
faal iğnesi nesçe temas ettikçe 
hasıl olan fiziki hararet aebeblle 
kılları imha eder. Bu usulde sür'at 
daha fazladır. - * 

Adli lsttlahların TUrkçesi 
Eskişehir, (Hususi) - Hukuki 

ııtılahların Türkçelerini bulmak 
üzere temyiz mahkemesinde Fuat 
Hulusi beyin reisliği aJtında 
temyiz azalarından Abdurrahman 
UlYi, avukat Hasan Basri ve 
Mete oğlu beylerden mürekkep 
bir heyet teıkil edilmiş, faaliyete 
ve tetkikata baılamışhr. Hayet 
1241 kelimenin öz Türkçe karşı
lıklarını bulmuş, cetvelini hr :..ı r• 
lamııtır. Yakında Vekalete gön• 
derilecektir. 
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Dünya fladiseleri 

Tek 
Nushalı 
Bir Gazete 

DUnyanln tek nüshalı gazetesi 
__ R_a_s_g_a_d_a_ nerede çıkar, bilir 

misiniz ? Sovyet 
ÇıkıJJor Ruıyanın en tkra 

kötelerinden Kul'de. Bu kaaaba 
Sibiryada kaindir. Medeni mel'4' 
kezlerden fenahlarca u:ı:aktır. 
Toprağının verimi insan besliye· 
cek kabiliyette olmadığı iÇin bu 
mıntakada adam yaıamazt yahut 
ıekeneıi pek azdır. Hele kıt 
mevıimindo bu halk adeta muha· 
sara halindedir. Hariçle ali.kan 
keaillr. Hiçbir haber alamazlar. 

. Kul kaaabaıını zannetmeyiniz ki 
bir ka1abad1r. Kilometrelerce 
geniş bir mesafe dahilinde biribi· 
rlnden son derece uzak ıerpilmit 
evlerden mürekkeptir. Bu kasaba 
halkından biti &öyle bir ıey dil· 
ıUnmUı. Bir gazete çıkarmak ve 
blitün kıı mevsimince elden ele 
dolaıtırıp kaaabanın haberleri ile 
bu gazeteyi doldurmak. Y anl 
ga%eteyl kaHha balkı yazarak 
çıkaracak ve her elden ele geç .. 
tikçe me.halll vukuatı halk öğro· 

nip harici Alemden bir parça 
malümat almıı olacaktar. Herkes, 
yazıımı yazdıktan sonra bu gaze
teyi en yakın köye veya köy evi· 
ne tesHm otmiye mecburdur. 

* L ondrada Everyman isimli bir 
gazete çıkmaktadlr. Bu ------Bir Pardssü gazeteye geçen 

D.. gnn FizikUs imzası 
uşmanı ile bir mektup 

gönderih~if. Gazete bu mektubu 
neıredlyor Ye biz de aıağıya 
lktlbaa ediyoruz: 

Efendim, 

.. Kış yaklaştı. PardeılUer de 
sokaklarda göze çarpmıya başladı. 
yakında ben ve benim r=~~ dil· 
tUnenlerden batka herkea 11m11k1 
giyinmiş olacak. Mamafih, par
desU hakkındaki fikirlerime 
ehemmiyet verilmesi ve dikkat 
edilmeıl zamanı geldiği kanaa
tindeyim. Çünkü bu iş, bir umumi 
ııhhat meselesidir. Parde.U giy· 
mek demek Uştlmek ve soğuk 
almak ihtimalini akla stetirmek 
demoktir. Fikir bununla mefgul 
olur. İnsanın sıhhatin• olan iti· 
madı ezahr, vUcut ta hastalanmak 
tehlikeaine maruz kalır. Eğer 
pardeatt giyilmezse, tesir bunun 
akainedir. Sırtımıza giydiğimiz 

b kostüm bizi aoğuktan muhafaza 
etmeye kafidir. Farkına varmadan 
daha net'eli, kendimizden daha 
emin oluruz. 

Bu mlltaleayı, ptıfİnen ıoğuk 
almıf kimseler için söylemiyorum. 
Fakat her pardesll giyenin de 
aıhhabiz bir ln1an olduiuna 
bir tilrlU inanamıyorum.» 

Amerika ıon defa meb 'us 
ıııeçlmini yapb. Bu arada, 

.. S_O_O_D--o-la_r_a_" Nevyorkta, bUtUn 
bir mahallede tek 

Bir Rt1g batma bir mükel· 

lef oturuyordu. Bu, bir hahamdı. 
O mahalle, fab.rlkalar ve depo· 
larla dolu olduğu için orada 
oturan kimse yoktu. Bu haham 
da diğer mükellefler gibi reyini 
verdi. Sonra, bütün intihabahn 
masraf pusulası çıkarıldı ve gö• 
rlildn ki umumi masraf içinde bu • 
tek reyin Amerikan hazinesine 
malolduğu masraf ıudur: 

500 dolar. 

Tarihi Miisababe 

Bir E madan ç·ıkan Fac·a 
--·~~~~~~~~~~~~~~~~-

Bir Tek Meyva Bazan Neler Devir· 
• 

mczmış 

Beşinci aırın ortalarına doğru 
Atinadan Bizansa genç bir kız 
geldi, DarlllfUnun hocalarından 

. Leonltyoıun kızı idi, babasından 
kalan miraıın lcardetleri tarafın
dan gaıbolunduğunu iddia edi
yordu, Bizana sarayından adalet 
istiyordu. 

Atenals adını taşıyan bu genç 
kıı:m yanık sözleri değU, par.ak 
gözleri dikkat uyandırdı .. Sunduğu 
arr:uhali değll yüzündeki ince ve 
nefis hatlar okuncu,hemen elhden 
tutuldu, lmperator Teodor:yorsun 
hıemıiresi Polhariyanıu huzuruea 
çıkarıldı. 

Polhariya, günlcrdenberi taci· 
dar karda,ı tarafından - tahta la
yık bir gUzel klz bulunmak için • 
tazyik olunuyordu, Atinah d:lberl 
görünce 11evindi Ye hele onun :zeki, 
bllglllt ,air meşrepli bir hilkat 
bediası olduğunu anlayınca yerin• 
de durama:ı oldu, hemen ha§met· 
li kardaımm yanına kcştu, müjde 
verdi: 
-İsa bize bir Meryem göndordi, 

onunla evlenebllirsinl 
lmperator bu müjdeden alev 

aldı. Fakat arzuhal sunmak için 
ıaraya gelen alelAde bir kızı 

hemen huzuruna çıkartamazdı, 

saray teşrif atı buna manidi. Bina
enaleyh kendi arkadaşl ve ıınrrlatı 
UPolen,,le bir perde arkasına 

gizlendi, Atinadan yürüyerek Bl· 
ıana ıarayma gelen gUıeUlk itil· 
neşini ıeyretti ve beyendi. 

S•na gönd•1'diğlm elm•g• ne yaptın? 

I hatıra1ından 1tldığı ilham ile Bi- j 
zan& payıtahtında darillfllnun açtı· 
rıyordu, kitaplar tercüme ettir· 

1 

mckte rehber oluyordu. 
Oııun nüfuzu çoğaldıkça lmpe· 

rator kızı ve Imperator hemtiresl 
olan Polharlyanın kıymeti azalı· 

yordu, Atenais, uzun }'lllar görllm
ceıine karşı maskeli bir yüz taşıdı, 
açık bir mücadeleden çek1ndi. 
Lakin kı:uni Roma lmperatoru 
Honoriyusun yeğenine verip ta 
ikinci bir taht ile de münasıebet 
peyda ettikten sonra maskeyi 
bıraktı, açıkta11 açığa onu düşür· 
mek yoluna girdi. 

İki kadın yalnız siya11i ve dini 
mevzular üzerinde değil, kalp 
iılerinde de mücadele ve mUba· 
rezeye girlımi,lerdl. Atenaisin 
hizans sarayına ilk geldiği gün 
lmperatorla beraber kendisini 
perde arkasından seyrede (Polen), 
o sarayın tekesi gibi birfeydf. 
Çok yakışıklı -.e çok kuvvetli bir 
adam olduğundan bütün saray 
kadmları onun arkasından dola· 
ııyorlardı. 

Bir aralık Polharlya da bu t~ 
keye gönül vermişti, gayet gizli 
o·arak onu'lla sevlşiyord, ~örü· 

fltlR•lft-llftlHlllllHlllllllMH--OIHH•••••••~ 

ı----------Son Posta 
YeYml, ılyut, HIPWıdiı Yfl Halk ıaıeteei 

Eeki..Jabtiye, Çatalçeşme eokağt, as 
l&TANBUL Bir az sonra (Atenais)in ha· 

omda Bizanı tacı parlıyordu, ı· 
Atinalı bocanın kızı imparatoriçe 

.. ..-
Gazetemizde çıf<an )'aa. , 
ve resiml.ırin bütün haliları 
mah[uz ve gaıeteaıize aittir. · olarak selamlanıyordu. Teodori· 'ı · 

yoı, genç ve zeki karısına adeta 
tapıyordu. O da koca&mı, gün ' 
baıana çoğalan bir tutkunlukla 
kendine bağlamak için herıeyi 
yapıyordu. 

izdivaçlarının ilk yıla sonunda 
bir kızlan dUnyaya geldi. Bu, 
karı ile kocayı birbirine daha 
kuvYetll bir surette yaklaştıran 
canlı ve pek aevimli bir bağ 
oldu, arbk Bb:anı aarayında söz, 
Atenaiain idi, genç ve bilgiç im· 
paratoriçe her feye burnunu so· 
kuyordu, her iıe parmak karış· 
tmyordu. Bilhassa din lılerile 

fazla uğraşıyordu, Bizans, isken
der ve Roma kiliseleri arasındaki 
bitmez tükenmez münakaşalarda 

nüfuzunu hisaettiriyordu, babaaın 

WWmAz1• 

ABONE FIATLARI · 
1 8 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr.. le&> 

TORKIVE J40ö' 7SO 40öı-ı-so-• 
YUNANlsTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşiodir. Adreı 
değiot.irmek IS kurôotucr. -.: 

Gelen •tlr•lı geri· 11erllmea. 
lllnlardeı11 mes'uHreı •hnmaa. 
(evag içw mektuplarıı. 10 kuıu~luk 

tul ildveei lazımdar. 

Poete . kutusu ı 741 laıaabuJ 
»Telgraf ı Son poit" 
Telefon : 20203 

şUyordu, Atenalı, her cepheden 
yıkmak istediği gört\mceslnl kal· 
binden de vurmak için ( Polen )o 
gl\leryUz göatermlye koyuldu. 
Teke, on bet yıl evvel perde ar
kasından seyrederken hayran kal• 
dığı ve o uzun yıllar içinde içini 
çeke çeke, ağzı aulana sulana 

. temaıa edegeldiği gl\zeller ıahln• 
ıahı kadının böyle bir vaziyet 
almaaa üzerine hemen zekaıını 
aeferber etti, kendine çeki dUzen 
verdi, bUtiin saray kadmlannı ye 
o meyanda Polharlyaya bir tarafa 
bıraktı, Atenaiıln etrafında dön• 
miye balamıştı. 

Polbariya, idare Yo ılyaıet 
yollannda uğradığı ağır lnhlzam• 
lardan, 111rayda pabucunun dama 
atılmaamdan dolayı zaten azap 
ve iztırap içinde iken 1evglli11inln 
de elinden alındığını ıörUnce 
ye'ae dUttU, para sarfederek •• 
icap ettikçe kadınlığını da feda• 
dan çekinmeyerek Atenaia aley• 
hine entrikalar tertip etti ve onun 
Polenle bir aık hayatı yaıadığını 
lmperatora duyurttu. LAkin Te
odoziyos karısından da, Polenden 
de böyle bir fe~ahk ummadı, 
verilen jurnallara kulak asmadı. 
Bu sebeple de Polharlya en ağır 
bir lnhizama daha uğradı, ıevgi· 

U&inin rakibesi tarafından ta11arruf 
olunduğuna ıahit olmak acısını 
tath. 

İşte böyle bir sırada birgOn 
lmperater killıeye giderken önü

ne bir köyln çıktı, Firikyadan 
getirdiğini söyleyerek eşi görül· 

memlt büyüklükte ve gti:ı:ellikte 
bir elma uzattı, kabul edilmesini 
rica etti. Ogün Polen haata idi, 
bu gidlı alayma iıtirak etmemfı
ti. lmperator, elmayı aldı, köy· 
lüye bolca bahşiş verdi ve bu 
zarif hediyeyi hemen bir zabitin 
eline tutuşturarak imperatoriçeye 
gönderdi. 

Atenaiı, kocasmdan gelen he
diyeyi, hasta olan, aşıkına layık 
gördü ve ona yolladı, Polen, bu· 
nun nereden dönüp dolaıarak 
geldiğini bilmedl{tinden ve elma• 
yı ise çok güzel bulduğundan bir 
adam çağırdı, bir köle armaganı 
olarak kabul edilmesi ricasile 
henüz ı U:sede bulunan lmpera• 
tora takdim etti. 

Teodoziyos, sevgili karıaına 
gönderdığl elmanın Polen namına 

Kari Mektupları 

1'ütün 
Amele•inin 
Ricası 

Bizler Samıun tlUUn amelesiyfz. 
Senelerdenberl Samsun tlltün inhic 
aar imalathanesinde çalışmaktayıs, 
Bu sefer Samauoa yeni tayin edi
len baıeksper ve mtıdnr muavini 
beyler yirmi glln evvel imalitı 
tatil ettiler. On beı gün süren 
bu tatilden ıonra imalathane açı• 
larak Uç yil:ı işçiden seksen, yUz 
kadar kadın İfÇİ alındı bizler hep 
dııarıda kaldık. 

Aldığımız 40 • 50 • 60 kurut 
gibi bir yevmiye ile evimizde bu
lunan Uç dört nüfusun Jaıealnl 
temin etmeye çalıııyorduk. Bu 
aefer boıta kalmamız bizleri tema• 
men açlığa, aef alete sllrflklemek• 
tedir. Bizi tekrar lıe almalarını 
alŞkadarlardan rica ederiz efendim: 

Samıun Çillik mahalleıi.ndı 
Ali kızı Hanüe f 

r 
Yüksek ticaret mektebi tt.lebesiJı~ 

den Haı&n Ali Efendiy" 
- Erini:d ipotek etmek ıure• 

tile istikraz yapar, ev klraD.1%ı da 
hu ay götUrUr borcunuza mahsu
ben fıtikraı yapdıtınız mlleHe
ıeye verlralnlz. Bu lıtlkrazı Vak;f 
paralar idaresinden Ye Emniyet 
aandığından yapabllirelnlz bu au• 
retle vereceğiniz faiz aenede 32 
lirayı geçmez efendim. 

* Sıvaeta Disdar sade Samih Ef.: 
Bu it için Üniversiteye mUra• 

caat etmek IAzımdır efendim. 

* Adapazan.nda YU:ap oğlu CemU 
efendiye I 

Köy lmamlarınm veaikah ol• 
maları IAzımc!ır. imamlık veaikaıı 

olan herkea her yerde nama1ı 
kıldırabilir. imamlık aalAhiyotl 
veıikaıı olmıyanlann ime lmambk 
yapmaları ya1akhr. 

• Adapazarında Tığıcılarda Nuri ef.yı: 
Bahsettiğiniz meseleyi it ka• 

nunu katlyetle halledecektir. Blraı 
kaha beklemek liıımdır. Bu mea .. 
lenin tlmdiden halll için de kay• 
makama mllracaattan baıka çare 
yoktur efendim. 

___.. _ _..,...._. .. ._ .................................... -
yine kendine geldiğini görünce 
fena halde ainirlendl, evvelce ya• 
pılan dedikoduların bir hakikat 
ifade ettiklerini anladı, müthiş blı 
ıazaba kapıldı, aaraya döner dön· 
mez lmperatorlçenin karıısma dl· 
kildi ve sordu: 

- Sana gönderdiğim elmayı 

ne yaptın? . 
- Yedlml 
Teodoziyoı, mantoıunun albno 

dan elmayı çıkardı ve haykırdı: 
- Yalancı, namusıuz kahbe! •• 
O gtln Atenaisle imparatorun 

alakası kesilmiı ve Polen de 
Kayseriye stırUlerek orada i>ldil .. 
rtllmUıtll. Güzel imparatoriçe, 
nüfuzunun 11f1ra indiğinden vo 
rezil olduğundan değil, fakat Po• 
lenin kendi yOzUnden öldürlilme• 
sinden dolayı derin bir azabı 
düıtü, Kudüıe gönderilmesini 
rica etti. lmperator, admı bile 
arhk işitmek istemediği karısınnı 
bu talebini hemen yerine getirdi 
ve Atenaisi, bir sürgün hayata 

· geçirmek ve Uzüle Uzüle ölmek 
üzere KudUse gönderildi. 
· Bir elma, hazan bir taht ve 
bir hayat devir0>bilirmişl. 

M.T 



J 1 
Deill Ya 

Haaaa Be1 tamdaldanndan 
blriaia eYID• sfbniftl. Çoculdannı 
baa1oya koyacaklardı. Suyun 
blru -tumallDI bekliyorlardı. 
Huu Bey: 

- Ne bekliyorsunuz, dedi, 
banyoya koyuYeria, olur biter. 

- Ne dJyoraun ffaaaa Bey •• 
Termometreye babaaa; aa lark 
bet dencel 

- Bir JapndaJd çocuk ta 
hnaometreye bakap uyan kaç 
elence oldutuna Ulayacal: cleill 
ral •• 

PA2AROLA 

•• 

Haaa bey - l8temıyonan tarak ıaı.n, u.tayol'All ............ çiz raha etiin 

Güler GOler Bayılır 
YürUrken bu ker•aaa, 
Butgelenler btıhr ; 
Dili usun olana 
Her taraftan çatıhr, 

Bis geldik gen• dara.. 
Etmiyor bot l&f para ; 
Şöyle baktım puara 
Ka•wa karpus ıatalır .. 

Böyle ,.pma dedimdi, 
Kazanan aoap kimdi Y •• 
Arkadat KD& timdi 
temis ıopa ablu .. 

Ne kadar Cla znldi 191 .. 

1 

Narayı atb mı, hey f 
Bu iılere HH•n Bey •• 
Güler pler bayıhr .. 

P. O. il. & 

il : Flkra ı: 
a.stt 

Bir paç kaclm alyllJortla: 
- Kadmlana JapuuJacaklan 

bir it yaptı& 
H.ku 1Cn7ordu: 

- Bir otomobU JU1f18M 
blrlacllill mi lfaıaaclaa? 

- Bitin .... timi bir .,.. 
.. .... , ..... mi terkettbda? 

H.-. ., ....... ....... ..... 
- A.uaa ....... ,acak ..,. 

fer .tltlalJonmaa. Belki bir ... 
Jldn• pudra llrmec:I• 10ka ~ a 
·çık ... br. 

l..--------------------~----------------------~ ~-----

..._, _F•kr• -----ı 1_.._·1 _,.k ... _...1 \ 1 I f T 
1' ........ ıleetek 

........ , Wr 'llMllla ''llMllla-. 
rİlllD .. ,...... .....,.. ..... 

tamdı: 

- Merhaba domam, .. c1a 
ne yapıyonun? 

- KanlDI bekliyorum. Amma 
bakalım tamyabil~ek ai,tm? 

- TamyabUecek mlJim mi? 

Deha Pllllldı 
Bir ........... 

... aMakb. Taflhtar bir lai· 
mat çıkardı, metreai alb Ura idi, 
hanım ıordu: 

- Daha pabahaa 7ok au? 
Hasan Bey orada leli ba lld 

duydu: 

&o,aa - Boyayayım be7efeadi. ayu ıibl 
,., .. ,..... .,...... almam 

Haaaa BeJ - Ejl amma .,.. ılbl rapbfım 
...ı anlayabilecek. 

Dedin! 

- Öyle 1al berbere ... ., 
pdL Çakarken Al'lflll çakana! 

- Haaım efeacl, decH, ma
tua sahibi dostumdur, k•diline 
llyliye)'İlll belki .m. . içia 
lmmaıaa metruiae Jlzcle • ... 
J•par • 

- 21J1k HammV..cli 7eriml m• nriyon. m, 
be. Jerimİ > a mı ,.P bclmlan ftilrim. 

- O,ı. l9e wr bafkamm Wap 1erinid •• L 

• • 

Muhakkak 
Tembel llyl~ 
- Bu aabalı çok rorpn ., •• c1a.ı 
Hun a., c•ap Yerdi: 
- Mallakbk pce rlJanda 

bir u ça1a.., .... .m. .. ·······-----··· .. ····· ... ._ ... __ 

- M•demki parclesün\.I çalanı 
biliyorlUD, ne diye ıerl almayor-
IUD Haaan Bey? ' 

- Anan uldmifti, cleilftk. 
• diye bekliyorum. 

Haaaa e.1 - Çocuklu çok ._arlltl patarb •tmeyiDI herke., Kaclmiar Birlii• b,racla toplandı ·-"* 
Ona Deill 

Elli yqaadakl adam lalı a1 
.. .,.. malık6m olmafla ~ e., ba adamı tamyorcla: 

- Gençlik, acemilik ylzlbact.a 
aabkt\m oldu! 

Dedi.. Sordular: 

- En yqındald adama ıeaç 
mi diyonun Huan Bey ? 

- Ona dedprum awbbaa ..,., ....... 

Bu. Sen• a.ıoıarda 
Neler neler J•ptık bis, 
.. ..... balolarda, 
:Neeelendik hepimis 
Bu HM balolaıdL 

Dedim plch, hemen eu , 
Ylll.ardma: etaıeyia nu 1 
Damedelim ~is bira 
Ba HD• blllolarcla.. 

Pek aefiati MDİID dam 
lace zarif ~ir madam.. 
Keyfine bu, be adam 
Bu eene blllolard1L. 

P.O.KB. 

Fık111 

Cevap Yet 
Borca ptlapu ıeçmit adam 

Huaa .,. alylecli: 

- AlacUldana hemen her
sin kapma ıelirler. Bajvıp ça
parlar, biz bergtln b6)' e AD& 

ıelecek miyiz derler •• 

- Sen de ce1ap Yer azizim 
herp plecetinize haftada, ya
ht ., .. bir cWa .... ~ 

1 " 

Flknl 

Sllrlln 
Bit adalli mlJIJenhi 
- Benim bnmm uçlara oka

dar ...... ld 791'1ercle ...... 
H..... Be, de a61lecli: 
- Beaiaa karımua -~ ka

sadar amma, her teli bir batka 
y,.r-'e drft"ftr. ... -.... 

- ha.ıgı budala berbere 
brat oldu~ da yt!zlnl bayle ç&
t.ı.,. çevirdi ? 

- Eeu kendi keaclim• tar .. l olurum H Be1! 
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Yazan : Sermet Muhtar 

ıvı a ın Sesi Vardı 

Namo teatisinde meabukulhidmı h rffi aşeriD ren oı kıpti 

Bac:ındnn fe l, arka1ınd n ca• - Tek dursanıza çılaınl"'r! .. 
keti koll rı sıvalı, önUnd• Sussanıza d U karılar!.. Biı oey· 
bir ya:ını.. ı 1iJ, boynunu kapı• clk demem, sizi görmediği için 
a~n içeri uzatmışh: tımarhnneclnin gözleri kör olıunl 

- Beylerim, si vali yalnız papaı diy aBylendiğl lıitilfyordu. 
efendi sor a::.; cenabmwı benim Fitnat ablamnın lafı Uzerlne 
de bir iv l aı var: Şimclyeoek Kllçlikalb, hem n sıçrayup masa 
parmnklnrmızı y mişliğinlz ıv kiclir, bqına koşmuş, boı kalan kadeh· 
yoksam değildir? 1 ri doldurmuştu. 

Odadaki Leylek Fıtnat, sofl\9 Bu esnada, kAtlp Raif, Veh· 
dald K mbur Esm : binin yanına çömeldi. Kulağına 

-Allsh a na yine deii dolu yavaşça dedi ki: 
ylenmeye b lamn, i ne bak. - Amnn, kendimizi unutmaya 

Ayol vr.. •t eciktl b yl r beldi- gelmez; kendi cnteresomıza do· 
yorl .diye ttlıyorlar, Al ksan, Jcunur. BugnnkU gibi çığrımızdan 
1\ Ucadu dıiand , kafası içeride, çıkmay lım, yalın kat gitmeye 
u ma:y ordu: bakalım? içer gibi yapıp matiz 

- Ayıp d ğil meraklıyı , ıl· ed lim.. Malfim a, sabahtan berl 
vnl saroort:m. Cevap edin to un• çakıştırıyoruz. 

hır!.. Ömrll Uzd p rm klnrmız\ Rakı bu, ılşedo durduğu gibi 
yala cı dolm gıbi happadak durmaz. Yine çarpı verip to bir 
}'Ulm sunuz, yok m yutmamı • daha zom olursak.. 
sılll%? •. P.aşaz dem, llkUr llnha, (Arkaaı var ) ... ·- ...... ... ···~ 
lokma kadar iki ııöztlm varsa 1 tsnbul Asliye Birinci Hu· 
lkia1 de garnor ki 1ayı da yerind , kuk mahkeme inden: - Müddei: 
testam mın daruor... Eyvahlar Veznecilerde 6 numaralı evde mndnm 
ol un, parmaklar gidince elleriniz Antuvanet Fıılka Hanımla Beyoğ:un-
toplk gibi knlecak. da Şlolide Bornonti Efe ıokak 36 nu-

Kanbur Esma, hiddetl dl: maralı evde oturan Nsıı:mi Bey ara
ıında açılan ve 36 numaralı gnyi men· 

- Amaann, bu senin soğuk kule mevza haczin fekki talebine 
lAUf eler;nden illallah!.. mfitedıılr olan duadan dolayı tebliği 

Mu mmayı hali tti: muktezi dava arzuhali ıuretinin ika· 
ak& dı !)'İne kendJol met• mctg6hı hazırı meçhul bulunan Nazım 

k... Ayol şeytan mısın, beye Hukuku usul muhakemeleri ka· 
net.ıin? Bu kadar kendini beien~ nununun 141 inci mııddeai mucibin· 

ce on beı glln müddetle ata-
m k Y if luştr... M zelik n n tebliğin• n bu bapd ki 
tarator yapıyor ya, onu &öylcmiyo t hkikatın 27-12-934 tarihirıe mfiıadif 
if tiriyior. P rıemb gilnil uat onüç buçuğa 

Katiple Pehlivanın: 18-30 talikine karar verilmiş olduğun-
- Siftahı çek te bizlere de dan muın ileyh milddetl m"zküre zar· 

fında dnvn nrzuhline karşı cev.ap ver· 
sıra gelsin b ycağ zım! diye ısrar• mediğl n hrih ve vakti mezku da 
l rı Uz ·n Leyi k Fıtnet, hemen tııhkikat hakimi huı:uruna gelmediği 
kalktı; mnSAnın y nına koştu. ve yahut bir vekil gönderructliği t k· 

- Ev bizim değil, ılı.in amma ir ... baltkındn mua melei müte~kıbei 
kanuniyenin ifa edHecctl ilno o ' u· 

ne de olsa misafirimsiniz. ilk (4955) nur. 
sakilik şerefini benden esirgeme-
yin delikanlılarıml diyerek ka· 
dehleri dold~du. EvvelA Tom• 
boldan başlıy rak K tibe, sonra 
Pehliv :ı ttı. 

Kızl ra: 
- Ablanız E~ın de ay ğı ız 

kadar getirsin diye beklerseniz 
yağma yoKJ. Öyle değilmi .kuzum 
b yle.r? K.aplarma sığamı) orlar, 
d rdukları yerde oynuyorlar. Elleri 
yok değil a, kalksınlar, .kadehle
rini doldursunlar!. 

Knpının d nda, yine cıvıltı l ar., 
kah ahaler, (yapma!, nr, (itme!)ler 
biri b irine arı ı; or, ralıktan çift 
çift g "zler patlı} or, pemheH ma· 
vlli yeşilli fistanlar dalgalan yor, 
hep i içeriyi seyredi) ordu. 

Büyiık Arı, EUyük inci, lcu
çllk inci, CamigeH i Seher, Te
ranedıl, G onca, ~amuk biribirle
rini itip k kıyor: arp Kanbur Es· 

"' nın: 

SON POSTA 

Bu Perşembe ak mı 

sine mas 
FrnnBJzcn aözlü 

J mea Cagney 
Eti bulunmaz bir fllm. 

YARIN Al<ŞA v1 
J A T 

taraundnn 

ikinci tepin 28 

TÜRK sinemasında 
Bu Perıembe alqamı 

KADIN AVCISI 
Fransızca ıözlü 

rdnrgarot Llndıay 
Sabırsızhkla bekleyiniz. 

BOYU< MOSAIERE OLARAK 
MON NOVARRO 

bU~uk METRO GOLDVIN Mayer 

AN 
..;:=:==:::::~~~-----~---------------~~~~--:~~~~~-~~~----

AL Sineması~ Al!Jilil:ii::::I~ Bu hafta ~::3::::.::S::~ 

evvel den .. aldınlmnı r ica ıolunoT. 

c::::=::::=:ıeı:a .. aamm .... ım1 ........ 

Ş 1 Si E 
H lkımızın en çok sevdıği 

iki sevimti arti t 

ILVI &I NEY v 
FREDERICH MARCH'an 

en son y ni şahe5erleri 

G .. p Bi 

"ta"'"' 81fg4i11ftf 
SehirTÜjaf roict 

ıııııı1ı,ııııı 1 

IUll 
111111111 

Tepebatı Şehir 

Tlyatroıunda 

Bu akıaın aaat 10 do 

Madam San Jen 
Komedi 3 perde 

1 Başlangıç 

Qreyya OpeD" ti 
Ş hzadebıışında Ferah tiyatrosunda 

Du nkoam saat 18,30 da 
Kadıınlard n Bıktım 

...... .... ... '1 1 :!:9.' •• • 1 •••••• 1 • • " 

Ebe Hanım Parasını 
aptırmamıı Mı? 

Cum .. rl ı i sayımızda, Fahriye Ha
nım iımin o bir ebenin, ET y ptırmats 

isterken bir m ikt r purasını Ali Efendi 
isminde birisincı kaphrd:ğ'ı id ia&ile 
poliH t ikAyett bulunduğunu yazmış

tık. Ali Efendi kendisinin inşnat k<ll· 
fası olduğunu, Fahriye Hanımla v 
lnıuı için mukavele yaptığın•, falmt 
F. rlye Hnnımın bu muknveleye 
aykırı yOrtidüğll için proteato edip 
mahkemeye de müracaat ettiğini bil
dirmekte, Fahriye Hanımın iddialan· 
nın doğru olmadıtını ıöylemektedir. 

Bulgeristanla Doatluk 
Muahedemlz 

Sofyıı, 19 (A. A.) - Bulıart.tanln 

miinaldt 1929 do.tluk H bitaraflık 
muahede1inin 3 Kinunuevvel 1984 ten 
itibarea 5 aene temdit edildi i 
dal r olan 23 EyiGl 933 tıırlhli pro!o· 
kol kral tarafın dan tudik odilmişUr. 

Ş rkl Karehi rda 
Şarki Karahi1ar, 19 ( A. A. j -

Memleketin yeni yapılan m atak~el 
planı belediye mecliıince tasdik 
edilmlttlr. Halk için de gece duulerl 
nçılmııtır. 

Tebliğler _) 
lerl 

Cumhuriyet gençler mahf li mu
ıikl tubesinden: Mahfelde para 11: 

(Y yh & zlar) Keman, Viyol, d rsl rl 
eçılmı,tır. Oesler her hafta S h glln
lnri .aat 17 den 20 ye kadar mahfelin 
Beyoğlu, Tokatlıyım atknaındakl 
Cumhuriyet halle fırkası Beyotlu 
k za merkezi binasındaki dnirelerlnde 
verilecektir. Kayıt hergün 14 den 
21 kader mahfol idare müd.Orlilkfin
de yapılmaktıdır. Kayıt olmak iste
yenlerin Oç adet veıika fotoğrnfı ve 
hüviyet varakalarile m hfele mQracıı· 
ntları. ................................................................ 

== TAKViM== 
Gta SALI Kasım 

30 20 2 ncl TEŞRiN 92İ4 18 -Arabi 
11 Şiıbao 1 H 

Vakit ~ı v .. 11 

Aktam 12 - 16 47 

Yatıı 1 16 18 24 

lmuı. 12 2J & 09 

Vaktt Ez:a t Vaaatt -QUn•t 2 05 ' ss 
Öil• 7 11 11 59 

1k1Rdl 9 45 14 33 

en çok muvaffnld yet kazanan iki büyük film iki glin 
Son gllnlerinden istifade edlaiz. 

Li 
ve 

ş 

ESiR 
SENFONi 

Per~embe gününden itibaren : lıtanbul'da ilk defa 

LÜ S YAP R YOLCULARI 
Tekmili Tür.kço aöxlti bllyflk fifta 

( B O R A 9 muazzam ftus filmi 
------------

.K---=---------==ı.=:==-d~iy~e_sl~~·~•A_n~l~ar~ı~~~I, 
Karaağaç müessesatı mllştcmilatından bağıraak fabrikası ç 

sene müddetle kiraya verilmek için kapalı zadla mUzayedeye kon· 
mu tur. Talip olanlar ıartname "Blmak 'tizere aergin Levaum 
Mildürlüğline mUracaat e'tmeli, mtizayeaeye a ;rmek için .de .teklif 
ed cekleri Üç senelik bedeli icann % Jedi buçaiıu niabetinc1eld 
teminat akçesi makbuz veya me~tubile teklif mektup\arını 22111/934 
P r4embe -gfiDÜ saat 15 e kadar Daimi Eneümene vemıaleri. "7i28,, 

* * Vil yet dalülindeki kazalar dispanserler.İlle .mz.amu olan Ecza 
ve alAt kapa:ı z rfla mUn kasaya konmuıtur. Taa,p e>lanlaT fll'"tn•• 
mc almak ve ecza listesini g6rmek için Levazım MftdürlUğüae 
müracaat etmeli, .milnak saya girmek fçin de 94 liralık teminat 

a b z veya mektubu ile 22/1 l/934 P-.embe lfld ••at tS e ka-
dar Deimi Eucümene vermeleri "7.321 .. , 

"' .... 
K ılf bedeli '3056 Ura olan F atllı Kimyalıanalain çab tamiri 

kapnlı zarfla mllnakasaya konulmuştur. Talip -olalar :ke.tlf evra1ma 
görmek ve ıartname almak llzere hergUn Lev~zım MUdUrlllilıne mO
racaat etmeli, mliııakaaaya g.irmak ~ .Ge 230 &•hk t·=lnd 
mnkbu:ı "Veya mektubu ile teklif mektuplarinı 22/11/934 Perıembe 
2linll aaat 15 e kadar Daimt Encümene Yermelerl. ''7327,,. 

l __ n_h_i _a_rl_a_r _u_. _M_ü __ d_ü_r_l_üt_ii_n_d_e_n_ı ____ j 
idaremiz 15 " 25 aantilitrelik mllatamel Mt .U. tl.-felfid 

p nkende suretlle mübayaa etmektedir. 
l'emiz ve aağlam olmak art.ile Kabataf ••Mnaa pwaknc1a 

ıuretile tealim edilecek ıi.felerin bedeli eahabına derhal tediye olu
nacaktır. Perakende aatıcılarıo Kabataı ambarma " hptm teah
hü e girmek iatiyenlerin Cıiba ide Levazım ve Mlbay.-t Şub.nne 
mUracaatlan. "'7'149,. 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden ı 
Adalar • Anadolu • Yalova hattında 21 TeıriaiRD1 9S4 Çar

~amba giinUnden lübnren kıı tarifesi tatbik o1unacd:bt. 
'Yani tarlfe iskelelere .asılmııtır. ,..7156,, 

İıikibu, sihhat nvarızınm 
menbaidir. Bunu, aitmiş se.. 
11eden fazla muvnffakiyeti 
ile bütün dftnyada taninmif 
'Eno's 0Frtıit Salt" miiş.. 
tahznrindan sabah ve 
akşam bir bardak su dera
nunda bir kahve aşigi nıiJ,. 
~ nlarak <def'ediniz. 



20 ikinci teırin SON POSTA 

EKİ 
Nasıl Doğdu ? •• 

Na•ıl Yaıadı? •• 
Nasıl Ôldlf? 

c 1 Paşad 
Fikir Teb l r 

i Kat'i 
·.yo u .. 

Cemnl Pa a, Şama ayak baa· 
tığı gece vali Hulusi Beyi hükfı· 
met dairesinde bir köşeye çekmiş, 
Suriy nln o gUnkU ·vaıiyeti hak· 
kında izahat istemiıti. Burada bu 
mUIAkah btitnn tefe7ruatlle naklet· 
mek, uzun sürer. Yalnız şunu 

arzetmekle iktifa edelim ki, ertesi 
günden -itibaren Cemal Paşada fU 
iki fikir tebellllr etmişti, bu fikir 
kendi if adesl!e: 

1 - Suryeye (MUfettltl umu· 
ml) olmak. 

2 - Umuma dehıet vermek 
için şiddetli dananmak, dı. 

Birinci fikir, bir şeref ve mevki 
meselesi idi. Fakat ikinci fikir, 
derhal arapları f na halde kuı· 
kuJandırmıf.. Hatta Vali Hulôıi 
Bey • böyle aykırı bir ıiya&et 
içinde bulunmamak için • istifa 
edeceğini söylemek mecburiye
tinde knlmııtı. 

Acıtba o esnada bir dehşet 
siyoıetl takip etmiye lilzum var 
mı idi?.. Bu sualin cevabını Ce
mal Pa adan dinlediğimiz zaman 
bUyllk bir tenakuz karşısında 
kalıyoruz. Cemal Paıa hat&· 
ratında (Arap ihtilAli) mesele· 
sini naklederken evvelAz Franıız 
konsoloshane inden müsadere 
edilen pek mühim vesaiki res· 
miyeye nazaran ( Arap lhtillılci· 
)erinin, Fransız himayesi altın· 
da ve adeta Fransa hükumetinin 
t rtibat ve teşvikntile çalıı· 
makta ) olduklarına ( hiçbir 
1Uphe ve tereddDd mahal 
bırakmıyacak surette) kani oldu
ğunu söylUyor fakat biraz sonra 
da öyle diyor: 

[... Suriyenin en nazik ve teh
likeli zamanı idi. lngilizler ve 
Fransızlar Çanakkaleye ihraç 
yapmıılar, ve hergün hUcumlarını 
tekrar etmekte bulunmuşlardı. 

Karargahı umuminini talebi lize• 
rine Suriyede buluna.o 8 inci ve 
l O nuncu fırkalarla 25 inci fırkayı 
ve bilahare bilumum makineli 
tüfek bölUlderini, velhnsıl Çanak· 
kale mildafaasında işe yarayabi· 
lecek bütün vesaiti harbiyeyi 
lstanbula gönderm"ştim. (Toros)tan 
ta ( Medine ) ye kadar gayet vnsi 
bir sahada, gerek dahilt emniye
tin muhafazası ve gerek herhangi 
bir düşman hurucuna karşı mem
leketin müdafaası için elimde bir 
iki Arnp fırkrsile ya]nız bir tek 
Türk gönüllü Mevlevi taburu hu· 
lunuyordu. Binaenale} h, eğer bir 
teşviki harici ile dahilde bir isyan 
zuhura gelecek olursa teskinine 
imkan kalmaz \'e devlet, bütün 
hıttai Arabiyeyl zayi edebll:rdi. 
Hatta ıurasını da söyleyebilirim ki, 
eğer lngiliz]er voya Framnılar 
Suriyenio herhangi bir noktasına 
meseli Beyrut veya Hayfaya iki 
fırka asker ihraç etmiı olsalardı, 
d nhilden muavenet görmek 

ertile bi~im için gayet tehlikeli 
o lurdu. F aknt ben, ( bu kütlei 
avam ile ekseriyet h vassın his~ 
siyah sadıkanelerine tamamen 
em· n olduğum için asa) işi dahili· 
nin muhafazc a nı münhas ran Arap 
lutaatına tevdiden) v~ sevahili 
bilküı iye açık bırakmaktan zerre 
kadar lehaşi e tmedim. [ 1] 

( Arkası var ) -------(1) l 'eıı ınl l'.ışnııın ( Miiııih) to 
bn.,1lıııı luıtırntı: S..ı) fa 18:2. (.Aynen vo 
h .. u!ıy~ıı). 

1 1 
a l""mü i · Deriııiryo ları, 

Is an u d s·r ecid Şar Demiryolları 
Rıhtımı üzer d n ye~· b. a a açı ı tır. 

15/11 /934 tarihinden itibaren bil'umum istasyonlarımız için ve, 
müteknbilcn etya teı 'lm Ye tca.:Hüm edilmek Uzere İıtanbulda Sir· 
k cide Şark Dcmiryollan rıhtımı üzerinde bir anbar nçılmııtır. 

Mevcut r ere ti ere illi veten deniz nakliyesi için aıaA"ıdald llcret
ler alınacaktır. 

Mesajeri için : 
5 kiloluk parçalardan 

10 Ye 15 kilo]uk parçalardan 
20 Te 25 11 

40 
50 

" Seyri Seri için : 

" 

" 
Beher on kilo ve kesrinden 
Seyri hafif için : 

5 
ıo 

15 
20 
25 

Beher elli kilo ve kesrinden 10 kuru~tur. 
Bu suretle nakledilecek eşyanın beher parçanın aikletl 200 

kiloyu geçmiyecektir. 
Fazla tafsilat için istasyonlara milraccat edilmelidir. (7825) 

Y nptığı yeni ve mühim te 1kiliiti1e 

1 • 5 O Kiloya kadar koli ve paketleri 

a i saa i e evlere ve ğaz Iara 
kadar sevk ve tesiim etmekted'I'.. Telefon: 24220 (4936) 

Emlak ve Ey 1 

s t 
Esas No.eı Mevkii ve Nev'i Teminat 

Ura 
220 240 

458 

409 
430 

Ahırkapıda Seyıthasnn mahallesinde Ah!rkapı mey
danında 3/2 No. h 7ı4 metre murabbaı arsa. 

Tarabyadn Tarnbya caddesinde 288 No. 3957.50 510 
metre murabbaı arsa. 

Arsanın 2717.50 metre murabbaı ağaçlı \8 aetl:dir. 
Kapalıçarşıda Kalpakçılar b şında 102 No.lı dükk -n 270 
Kumkapı Nişancımehmetpawa mahallesinde Nişancı 30 
caddesinde 16 No. h kargir hane. 

Yukarda yazılı emlak bedelleri peşin ödenmek Uzer açık art
tırma ile satılacaktır. Tafsi!at almak için hergün, arttırmaya girmek 

için de 28 T eırinisani 1934 Çarşamba günli saat ondn şubemize 
müracaat ed,lmeıi. (577) 

vv tli lun z 
OUINİUM LABARRAOUE.ın 
yemekten sonra bır likör 
kadehı miktarında ıstimali 

:_ kısa bir zaman zariında 
: en kansız hastalar kuvvet· -: lerlnl iktisab ederfer. 
: Onun tçın zayıf ol2'nlar. -- hastalıktan veya fazla ca· - lrşm.. n kuvvetsiz dOşmOş = ol nıar, pek seri neşvO nO· 
:= ma hesabile yorulmu~ gene· -=. ler konsız gene kızlar ve 
=. ıhtıyarlar. = Tıp fakliltesı takdırnamesini haiz 

Deği meHareketineA kUyduruyorlar 

Dünkü toplantıdnn bir in iba 
Türk muılkf san'atkirları ce· tekniğine göre armonize edilmf 

miyeti, musiki sahasında başlıyen ıarkılar gCSsterll cek ve öğretile-
değişme hareketfno uyarak bazı cektir. Kurslar için talebe kay-
teıebbllılere giritmittir. dına başlftnmıt ?lmaklar berab"r 

C · t · iki Ulku 0 " h nllz esaslı ş kıl de f aallyete r . 
emıye , yenı mus s nu rl .1 I d ~'idi 

göz önünde tutarak heveakirJan 11 Km 1 
1 gıd r. · t d bil . . urs r , c mıy e a mu< 

yetıttırmek gayesilo yeni kuralar allimler ve garp tekniğine v kıf 
açmıştır. Bu kurslara istlyenler ıan'atkirlar tarafından dersler 
kabul edilecek, kendilerine garp veril cektir. 

Harice Giden ilyonların Yurtta 
Kalması • 

çın .. 
( Bnıtarafı 1 inci yDzdt } 

gerek bu rapor Ye ihracat iııtatistik
leri, gerek ecnebi kumpanyaların 
nakliye terifeleri ve aaire lizerindo 
tetkikat yaparak bu çok mühim 
meseleyi halle çalışmaktadır. 

Uzak Şimal limlarına ve hlltta 
orta Avrupa limanlarına gönd.e
rllen üz.Um, incir, fmdık, yumurta 
ve sair gibi ihracat mallarımıza 
binen yüksek na\•lun, ecnebi pa· 
zarlarında, mabaulatımızı rakip
lerine kartı müşkül vaziyete ıok
maktadır. MeselA yumurta Uçte 
b'r fiate dOştilğü halde navlun 
ayni kalmııtır. 

İktısat Bakanlığının tetkikleri 
bir neticeye bağlandıktan eonra 

bir kanun liiyıbası hazırlana· 
caktır. Bu ll\yibnya g5re Denb:yol1al'! 
idaresi ile Vapurculuk şirketi, 
milli mahsulitı ha~iç limanlara 
göturecek kadar vapur temin 
edecekler veya satın alacak· 
lardır. Vo lkti5at Bak nlığı 
marifetlle tesbit edilecek olan 
n vlun tarifesi dahilinde millt 
mahiulAbmızı dıı limanlara götl1· 
receklerdir. Böylelikle hem nav• 
lun ilcretlerl düıUrOlerek mlllf 
mahsuliitın ecnebi paznrl rd 
rı:kiplerine karıı Ustlln vaziyeti 
elde edilecek; hem de h r s no 
harice verilen milyonlarca lira 
fçerde kalacaktır. - lf 

Bu:gar ·standa Haydutluk Serisi ------- ... ~-----
( Bşatarafı 1 inci nyf ada) 

yaralamışlardır. Zavallı aile reisi 
aldığı derin yaraların te irile 
derhal ölmüştllr. Çeteciler bundan 
sonra Ahmet ağanın karı ın 
saldırrnışlnr, ~ad ncağızı saçlarm
dan yaka!ıyarak } erlerde ıörükle· 
meğe başlamışlar, gerdanından 
beş.bir:iklerjni, klipe ve yilıilk· 
lerini kapmışlar, biraz sonra da bir 
kaç yerinden bıçaklamışlordır. 

Kadıncağız bitkin bir halde 
yatağa dnşmü , aradan llç gün 
geçtiği halde kc: dine gelememiş 
ve nJınyet ölmüştlir. 

Ahmet ağanın oğlu ,ŞUkrU 
Efendi ile sıelini de bu hengamede 
ağır surette yaralanmışlardır. iki· 
sinin de hayatı tehlikededir. Çete• 
ciler bukadarla da kalmamıılar, 
facl esnasında znvallılann feryat• 
farını duyup imdada koşan komşu 
köylnleri de yakalayıp birer birer 
yaralamışlar, sonra hepsini bir 
odaya kapayarak OsUinil kilitle• 
miıler.. kaçmışlar ve şudakikay 
kadar tutulmamı lardır. 

Bu facin bütün Pravadi kaza ı 
halkını fena halde müteessir etmiş 

e haklı olarak korkutmuştur. 
====-=====================================:r:z 
Yahudi arma yolacı .............................................. -

( Bn~tare.fı 1 inci yiız le ) 

~n bir de tekme atarak kaçmıya 

başlarr.ııtır. 

To!onun korkudan ve can acı· 
sın dan kopnrd·ğı f eq atlar Uze· 
rine yetişenler cinayet var sana· 
rak hcyecarı a clUşmüşler, sonra· 
dan i i a'l.ayınca kaçan g ncin 
arkasına düşmüş.erdir. Beş onkişi 

kadar bir ha) li koştuktan sonra 
kızcağızı yere yuvnrlıyan ve çantes nı 
kapan karmanyolacıyı yakalamıi a r 
ve polise. tcıl.m etmitlerdir. Fakat 
bu yakalama iti de çok zor 
olmuştur. 

ÇnnkU açık göz karmanyolacı 
kendisini peşleyenleri şaşırtmak 
için karanhk deır ıokak:ara sn
parak koşuyordu. Fakat en so· 
nanda bir çıkmaz sokağa dilsmüş, 
bu suretle artık kaçmasına imkan 
kalmamıştar. 

Akıam üstU ortalığı heyecana 
dU9Uren bu karmanyohıcı, Orta· 

ism'nde 

mo !el tr Q •• aki-
neu ı. var d ye, eski 
model bıçak, lcu1lnn
m ıız icap c.. ttiğini 
zannetmeyiniz. 

• 

Oyuklu TRUFLEX 
lr ş b çaklnrı c ski ve 

• ) eni rnod~l bütun t!af 
~ m k ne erme uy r. Dun

y n n , n l ı.ıyfi , tını l;ıçnkl ı fabri• 
knsı n fm nn im l olunmu u • 

To t n sntf mahnlll: SluHEY 
N O W 1 L L ve Şürekiiı.ı. Pc~ta 
ku.uısu G:ıl ta 1154 

.· 

-.. 
-

-



BllAI ·ve· Zambak 
BU~Uk T•rlht Rom•n 

ıJuharriri: A. R. No.ı 89 

Divan Çadırında ... 

Kıral Lul Kaçmağa Mecbur Olmuş, Yolun 
Üstündeki Bataklığa Saplanıp Kalmııtı •. 

Fakat. Yalın Tllrk kılıçlann
dan kurtulan bu talfaizler, o eana· 
da coıkun bulunan Tunanın 
bulanık aularında kaybolup git· 
mişlerdL Ceaaurane döğtlıeu 
genç Kıra) LOi yalnız baıına 
kalmıı ve nihayet kaçmııtı. Ka· 
çarken yolunu t•ıırdıiJ için bir 
bataklığa uiranaııta. Bunu aören 
i,ki ıipıhl, kıralın pefini bırakma· 
mıı, onu batakhfıın kenarında sıkır 
tırmıılardı. Aralarında tiddetli bir 
mübareze baılamııtı. Kıralın balla 
çelikten sırbı, bir möddet alpabi
lerin kıhçlarına dayanmıftı. Fakat 
Ozerlnde toy sallanan tulgaaı, aert 
bir kılıç darbeılle parpalanmıf.. 

Bu şahane baı, omuza kadar ikiye 
ayrılmlf.. Gök demir içinde bulu· 
nan o ağır vilcut, bataklıtın ça• 
murları içine yuvarlanmıştı. 

TOrk ordusu karargahında 
akıam ezanları okunuyor.. Her 
tarafta zafer ıenllklerl yapılıyor· 

du. ( Divan çadırı ) nın önünde 
mehterhanel hakani, birinci Sul• 
tan SOleymanın nöbet havasını 
çahyordu. Çadırların önünde, öbek 
öbek ateıler yakılmıı .. Macar ova· 
larının körpe kuzularından kebap
lar çevrilmeye baılanmııtı. 

Muzaffer ordunun vezirleri, 
Beylerbeyileri, divaıı çadırına ge
lerek Birinci Süleymanın zaferini 
tebrik ediyorlar.. Atlattığı 61Um 
tehllkeainden dolayı mtımnunlyet• 
terini arzeyliyorlardı... Padltah, 
dalgın ve dUıtıncell idi. Karşıımda 
oturan aevgiU aadrıazamı İbrahim 
paıanın Hrt ve heyecanla aöy• 
lediği ıözlerl alaka ile dln?emiyor, 
tekrar ettiği tebriklere bile lllzumu 
kadar neıe ile mukabele afiıter
miyordu. 

Bir aralık birdenbire lbrablm 
paıanın a6zUnU keamlf: 

- Hatırlarmıaın, lbrahlm •• 
Hani, Saray burnunda deryaya ıark 
olan iki derdimendi halla eden 
bir Firenk vardı. Onun encamı ne 
olmuştu? 

lbrahim paıanın renl(I, birden
bire aolmuıtu: 

- Beli, Şe•ketliml. Filhal, 
buıünkll ıibl habnmdadır. Mer
kum, fermam hllmayununuza itaat 
ıureti göatermiyecek bazı bledebA· 
ne ve serkeıane ahYale tHadcli 
ettiğinden biras terbiye olaun •e 
iradei ıerifiniz andan sonra 
yerini bulaun deyu Y edlkuleye 
göndermfttim. 

Birinci Snleymaa, 1&bırzılıkla 

aordu: 
- Sonu nice oldu? 
- Sonu.. Biz, cenk hazırbtı 

ile meıpl iken merkum bir gece 
kalenin dizdarlanna hücum etmft. 
Naaılaa yol bulup lağama glrmlf .• 
Orada bir fıçı barut ateılemlş .•. 
Lağamın kemerlerini göçertmiş .• 
Kendide bu arada kaynayıp gitmiı. 

- Bu muhakkak mı?. 
- Bunda, zerre kadar ıekkD 

ıOphe yoktur ıevketJim. ÇUnkU, 
o badireden halis mümkün de· 
ğildir ; de} u bana kat'ı haber 
getirdiler. 

- Pekala.. bugUn beni o 
hücumdan halas eden iki atlıyı 
mutlaka görmek isterim. Ne de 
olsa, bu adamlar ordugahta gö· 
rUlmilştür. Tez, bana onları bul· 
dursualar. 

)#. 

Uzaktan gelen davul ve zurna 

aealerine, timdi tellallann her 
tarafta akseden ıu nidalan da 
karışıyordu: 

- Biri al, dJğerl hurma doruıu 
iki atlı.. lkial de frenk kıyafetli •• 
birinin mintanı aiyab, diğerinin 
mavi .• Aıker arasına karıımıf iki 
yabancı aranıyor... Her kim bun• 
ların yerini biliyorsa haber venin .• 
Şayet gören ve bulan oluraa •• 
Kendilerini incitmeden, ağrıtma· 
dan alsın •. (otağı iaafi)ye getirain .• 
Bulana.. Cörene.. Haber Yerene 
helllından beı kese kurut mOjdeal 
vaaaar· •• 

• 
- llerl ı .. 

(Muhaç) zaferinin erteal gOnO, 
harp meydanı zafer ıenliklerlne 
aahne olmuıtu. lıtanbuldan ıur•ti 
mahıuıada getirilen Arguvani 
ipek kumaı 6zerine sırma iılemeU 
ıaltanat çadırı kurulmuı.. içine 
altın bir taht konulmuıtu. Çadı· 
nn karşısında, iki bin ıövalyenin 
kesilmiı kafalarından mürekkep 
bir ehram yUkaeliyor.. Bu zafer 
abideai ile aaltanat çadın araıında, 
dokuz katlı mehterhanel hakaul· 
nin bOyük davulları dövUIOyordu. 
Vezirler, Beylerbeyiler, bUtOn 
ordu tlmera ve zabitana 
alay elbiaelerinl giymişler; Sadra• 
ıam lbrahlm Paıanın çadırında 
toplanıyorlar.. Padiıaha tebrike 
gitmeye huırlanıyorlardı. 

Biraz ıonra tanzim eden bir 
alayla, 6nde lbrahim Paıa olduj'u 
halde 1altanat çadırına altmişler; 
tebrik meraaimlnl icra etmlılerdi. 
Birinci Süleyman, sevıill Sadra· 
zamı lbrahim Paıanıo baıına 
kendi eHJe elmaa ftlemell bir 
ıorguç takmıı; diier vezirlerle 
ordu erkAnına da hıl'atler aiydir
miş, kıymettar hediyeler datıt· 
mııta. 

Herk11 ıen ve mHrurdu. Ça· 
dırın önünde çalınan Mehterin 
oynak ahengi, kalpleri vecde 
ı•tiriyor; kazanılan ıaferln ••ı'eıi, 
gittikçe arbyordu. Fakat buna 
rağmen, Birinci Stlleymanın yO
sllnde açıktan açıla bir D8f'eıb· 
ilk görllnOyordu. Bunu merak 
eden lbrahim Pap, bir aralık 
aözll dolqtırarak padipha ıor

muıtu: 

- Şevketlim!. Mnbarek çeh
renl,z bir hoıça durur. Acaba 
habn bllmayununuıda bir endlıe 
mi ver. Y olua, mizlcı ıahane
nlzde ••• 

Birinci Slleyman, kaılannı 

derhal çatmıı, cevap •ermiıti: 

- Hakka bin ıOkllr ki, mizacı 
ıahanemiz afiyette berkemaldir. 
Amma, kalbim bihuzurdur. Gönül 
laterdi ki, ıu zaferde imli olan 
veıirlerim, beylerbeyilerim vHair 
bendelerlm yollu yolunca taltif 
olunurken bundan kim1e mahrum 
kalmıya .•• 

Zeki lbrahim Pap, padiıahın 
maksadını derhal anlamış; rengi 
yine birdenbire aararmııtL Fakat 
çarçabuk kendini toplamıı, mllte
cahlline davranmııtıı 

- Lutfu ihaanınızdan mahrum 
kalan kimdir, ıevketlim? .. 

(Arkası var) 

SG-N POSTA 

Aile 
Saadeti 

Eve dönnnce bayırlı \ak'a 
karşısında f •• .............................................................. 

Kana daya 
Kömür Lazım 

1 

Kanadada Büyük bir ıanayi 
ihtiyaç faaliyeti ~ardır. 

Hergiln yeni bir 
lı•rgün fabrika kurulmak· 
artıgor tadır. Bu bilyUk 

çahıma için lizım olan kömiril 
bulmak mühim ltir it olmuıtur • 
Mem '.eket içinde bulunan klmilr 
madenlerindeki faaliyet çok art· 
tırılmıı ve bu hareketin verimli 
neticeleri alınmıfhr. 1933 senHİ 
ilk aekiz ayında 6,351,000 ton 
kömür çıkartılmııken bu sene ayni 
müddet içinde 8.215.000 ton 
kömür elde edilmiştir. Fakat bu 
iki yüz bin ton hergUn artan lhtl· 
yacı kar§ılıyamamış kömür ltha· 
lltı da hemen ayni nispet dahi· 
liode artmıştır. Geçen sene bu 
mtlddet zarfında 6.470.000 ton 
kömUr dııardan alanmııken bu 
sene memlekete 8.208.000 ton 
kömür ıokulmuştur. Kanadaya 
lAzım olan kömür miktan muota• 
2aman ' artmaktadır. 

• Her memleket gibi lran da 
/randa iktıaadl vaziyetini 

düzeltmek için 
sanagi çok çahımaktadır. 

__ Ja_a_ı_ıg_8_1_1_, Dünya buhrana 

yüzünden birçok iatlbsalatını ıa• 
tamıyan bu memleket, bunları 
bizzat kullanmak yolunu aramak· 
tadır. Bu makıatla bir ipek 
mensucat fabrikasının yapılması 
karar altına ahnmıı ve lnıaat 
baılayarak blrhayli de llerlemiıtlr. 
Geçen eylul ayında temel atma 
merasimi yapılan bu fabrikanın 
bulunduğu şehir yeni lımi Dehnow 
olan eski Habibibat ıehrlndedlr. 

* Sofya ( Huıuıl ) - Bulııari.-
dulgar tanda her ıene 

aıağı yukan 300 
ıarapçılıll milyon kilo Ozllm 

yetiıtirillr. Bunun onda biri mem• 
lekette yaf olarak yenilir; bir 
o kadarı da bilbaua aon ••neler 
zarfında ihracata ayrılmıya bar 
landı. Geriye kalan takriben 
240 milyon kilo llzllm ile de prap 
yapılmaktadır. B6ylelilde bu aene 
150 milyon litre ıarap Ye 12 
milyon litre kadar takriben 50 
derecede muhtelif içkiler elde 
edilmiştir. 

Bu seneki tlzDm mahaulll iyi 
idL Yapılan ıaraplarda pek bete
nllmektedir. Japirto dereceleri 
12 ile 13 araaında bulunan bu 
ıarapların hllbasaa kırmızı cinaten 
olanlan lezzet itibarile de pek 
itibardadır. 

Çekoslo•akya •• Almanyaya 
gönderilen Bulgar ıarap ııtımune
leri takdir edllmittlr. Bu aebeplel 
Bulgar hUk\imetl lktııat Nezareti 
bu seneki ıarap ihracatının bu 
pazarlara doğru yapılma11aı 
temine uğraımaktadır. 

Jf. 
Sofyadan yazıyorlar: Alikadar 

elco.t ovale· mabafildea duyul-

B l duğıına 16re Çe-
a a g«ris· k al k "i-1 

" 

o ova ya HJ .. 
tan an til· yakında Bulgari .. 
tiin alacak tandan 650,000 

kilogram toton sabn almak llzere 
bir münakasa açacakbr. 

ikinci t ..... a 20 

BIBiYI 
•• lltaada ....... 

----------- Nakleden: ismet Halfi•I 

KAPKARA ____ ,,. ---- ·- ·-·- .. ·------
Sözüme inanıraın değil mi SU· 

beylA, bunu aenden baıkasına an .. 
latsam muhakkak inanmıyacak; 
amma aen beni bilirıin, ben ıe
ninle ne kadar 2amandır arkada· 
oım, habr]arsın ya, ayni gllnde 
mektebe girmiıtik, eakiler bize 
garip garip bakıyorlardı. Sen uta· 
nıyordun. Ben de öyle, bu tesirler 
bizi yaklaıtırdı. Hemen o gün bi· 
ribirimizle arkadaş olduk .• 

llu arkadaıhk böylece devam 
etti, mektepten beraber çıktıg 
sen muallim oldun, ben birıey 
olmadım. Yok olmadım deiil, 
bea de bir ıey oldum, evleadim. 
Bılirıin ya ben mektepte iken hiç 
yalan söylemezdim. Mektepten 
çıktıktan sonra da aöylemedim. 
inan bana, anlatacaklarımın hepsi 
doirudur. 

N hatla evlendiğimi bilirain! 
Nihat fena insan değildir, battı 
belki de iyi inaandır. l.k zaman• 
da birbirimizi çok ıevmiştik. 
Sevişmememiz için sebep yoktu. 
Ben gençtim, güzeldim. 

O gençti, güzeldi. Fakat ya· 
vaı yavaı aramızda bazı kUçllk 
kavgala olmaya baıladı. Kabahat 
benim değildi. Ben tertemiz bir 
kadındım. Kabahat onundu. Fazla 
kıskançtı. Bu kıskançlık yllzUnden 
lüzumsuz yere kızıyor, batrıyor, 
yapmadığı kalmıyordu. 

Bir sabah yine man&1ız yere 
bir kıskançlık kavgasına bar 
lamııtı. Söylediklerinin hepsini hiç 
ses çıkarmadan dioleaim. O ftine 
gitmek için bir yandan hazırla· 
nıyor, bir yandan da aöylUyordu. 
Ben de ona kapıdan çıkarken 
a&yliyecekleriml kafamda hazırh• 
yordum. 

Saate baktı, geç kalıyordu. 
Hemen eline hergOnkO ıibl par• 
desüsUnU, baatonunu verdim. Ça-
karken: 

- Arbk git, dedim, ye bir 
daha bu eve dönme! 

Cevap vermedi, yllzllme seven 
bir inıanın gözlerile bakb ve glttL 

Artık rahattım. Artık kurtul· 
muş, serbest kalmııtım. Her 
akıam onun vırvırını dlnliyecek, 
manaaız kıskançlık patırdılarını 
duymıyacaktım. Akıama kadar 
evin içinde yapmadığım delilik 
kalmadı. Kendi kendime zıpladım, 
hopladım, ıarkı a6yledim, akıam 
oldu. Onun eve d&neceğl aaat 
yaklafh. Ben hiç beklemiyordum. 
Eaaaen aelmiytceğinl de blllyor
dum. Onun matrur bir yarablıp 
vardı. Ne oluraa olıun kowldutu 
bir yere tekrar d6nemezdL 

Amma Kapkara yok mu ? 
Kapkarayı bilmiyor muaun ? 
Hani bizim ktlçllk alyah 

kipeğimiz.. Ne çabuk unuttun, 
adı Kapkara değil mi? lıte o ikide 
bir kapıya koşu) or. Kuyruğunu 
aalhyor, sonra yUzlime bakıyor, 

adeta Nihadın niçin gelmediğini 
bana ıoruyordu. 

O akıam Kapkaraya hiçbir 
şey yediremedim. Nihadı dütlln• 
miyecektim, Kapkarayı dütlln-
111e111, onu dllıünmeme sebep 
oldu. Nihat kıskançtı. Seven bir 
erkek daima- kıskanç olur. Bu 
onun hakkıdır. Sonra hayvanların, 
bilhasaa köpeklerin hisleri çok 
kuvvetlidir. Hain olmıyanlara karıı 
onların bir muhabbeti Yardir. Kap
karanan da Nibada muhabbeti; 
Nihadın hain bir inaan olmama• 
aındandı. 

* Birkaç ,an b6yle ıeçtl Kap-
kara hep aym Taziyette idi; ye
miyor, içmiyor dalma kapıyı g&
zetliyordu. Bir gtln Beyoğluna 
çıkmııtım, Kapkara da yanımda 
idi. Ben görmeyip geçecektim. 
Kapkara bir erkeğin tlzerine at
ladı. Gayri ihtiyari baktım, ba 
erkek Nihattı, evimden koYdutum 
kocamdı. O da beni görmlltttl. 
Çekinerek yanıma ıokuldu, ben
den af diledi. Ben de inat etme
dim. Beraber evimize döndük. 
Barıımıştık. 

>f. 
Birkaç ay tekrar beraber ya-

111dık. Fakat kıskançlık ka•galan 
yeniden bat göıterdL Artık ben, 
eskiden olduğu gibi onun her 
söyledlfine boyun eğmiyordum. 
Bir gUn mllthit bir kavaa ettik. 
Nihat çok kızdı: 

- Ben aeninle yaıayamaml 
Dedi, ·enalarını topladı, her 

ıeyıinl. Hatta Kapkarayı da aldı; 
çıktı, glttl Bir hafta aeçmlıtL 
Bir akıam tek baııma 
yemetfml yiyordum, kapının 
slll çalındı. Kapkara içeri koıtu, 
lzerlme abldı. Çoraplarımı, enta• 
rimi yalıyordu. Arkadan Nihat 
girdi. 

Bu hayvana, dedi, buradan 
af delidenberf bir ıeyler oldu; ne 
yiyor, ne içiyor. Hergftn kapıdan 
fırlamak fatlyor, aokakta gördlil 
buton kachnlara koıuyor, aonra 
birdenbire d6nlp baYlamıya bat
lıyor. Olacak gibi değil; aldım 
ıetlrdim. Anlatılan Hni 16rm .. 
den yaıayamıyacak. 

- Seni g&rmeden de yqayam .. 
yor •• 

Dedim. Nlhatla 16z ı&ze ba
kııtık. Göderlmlzin içi aOldO. 
Kapkara tekrar bizi blrlblrimizlı 
kaYuftarmuftu. Hem bir dahı 
ayrılmamak tlzere. 

Ayvalık Belediye 
Reisliğinden: 

Belediyemizin elektlrlk aantralındaki dizel motöril için lllzumu 
olan yağ ve mazot ihtlyacımıun altı aylık miktannın ve her on bet 
gllnltlk ihtiyaç miktarı fabrikaya teslim edilmek Ozere ve beledJyede 
mevcut evaafı fenniyeye uygun olmak ıartile 935 aeneai Mayıa 
aayeaioe kadar beher kiloau fiatı 12/111934 tarihinden itibaren 
mllnakasaya konulmuıtur. Taliplerin bu milddet zarfında Ay•alık 
Belediye Encümenine mOracaatlan llln olunur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
262 adet milli aancak Ye 11hblye foralan ntlmuneleri üzerinden 

açık mllnakaaaya konulmuttur. Mllnakasa 4 Birinci Kinun 934 
Salı glhıD aaat on d6rtte Galatada Karamuıtafapqa ıokağında 
lıtanbul limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde mOteıekkil Komiayonda 
yaJ>1'acaiandan taliplerin ıartnamelerini glSrmek llzere 

mezkür llerku Baıtablplitln• muracaatlara. (7634) 



zmir At Koşuları 

a Çok Parlak 
e Canlı Geçti 

Koıulardıın bir görünüı n kovu meydanında. seyirciler 

Jzmir ( Husust) - Cuma gUnll 
rOzgArsız, güneı iz ılık bir baher 
havası içinde sonbahar at koıu· 
lanna başlanmışbr. Baharın en 
iyi günllnü adeta içmek ve yaıa· 
mak isteyen binlerce ve binlerce 
halk Eşrefpaşa • Kııılçullu yolile 
koşu stadına akın ederken koşuya 
tahsis edilen hususi trenler dolup 
boşanıyor, koşu alanı mühim 
ve tnriht günlerinden birini yaşı· 
yordu. 

Koıu tribOnları noksansız ola· 
rak dolmuv, gnzino mahalli, milt· 
terek bahs locası ıpor elbiseli 
koşu meraklılarile kaplanmııtı. 
T ribUnlerde Burnuvanıo ve Buca
nın tanınmıı lngiliz ve Amerikalı 
aileleri, Alman kolonisi tık ko ... 
tllmlerile göze çarpıyordu. 

ilk koıu aabı koşusudur. ka
zanan 225 lira alacak... Gözler, 
blr yay gibi ilk işaretle hedefe 
doğru ilerileyeo atlarda .•. Tribün· 
lerde, Gazino tarasannda herkes 
ayağa kalkmışhr... lstanbullu 
Akif Beyin Kozbad Abyaaı birinci 
geliyor. 

ikinci koıu fazla bir aJika 
toplıyamndL Meıhur çökey Yula· 
nm bindiği Kısmet kolaylıkla bi· 
rinciliğt kazandı ve 190 liralık 
ikramiyeyi aldı. 

ÜçUncU koşuya altı tanmmıı 
hayvan iştirak ediyordu. Meaafe 
2400 metre, ikramiyesi 100 ı;ra .. 
Bu koşuda oldukça zevkli boğuş· 
malar oldu. Neticede birinciliği 

Alderviş, ikinciliği Sada aldı. 
Mevsimin en altika veren koşuıu 
başlıyordu. Bu koıuya ( Yemiş 
koşuıu ) ismi veriliyordu. Hendi-

kaplar arasında idi ve beı hay· 
van iştirak ediyordu. 

Bfitfin tahminler Barka ve 
BekAr Uzerinde toplanıyordu. 
Bununla beraber tanınmıı yemiı· 
çilerden bazıları Reflon üzerinde 
tevakkuf etmekten kendilerini 
alamı}1orlardı. Reflon virajlarda 
kalmasa bütUn hayvanları geçerek 
birlnciıiği alabilirdi, 

Koşu başladı. Hayvan hatları 
tanmmış cokeyJerin yular kesim
lerile öne dllznldll. Zevkli bir 
boğuşma baş~adı. Barkı önil tu· 
tacak gibiydi. Reflon, kendi 
namına oynıyanlnrı ümitsizliğe 

düıUrecek kadar huysuzlanıyor, 
cokeyi Paul asabil hareketlerle 
hayvanı zorluyordu. 

. Zafer cokey Horvat'ın bindiği 
Bekinndır. lstanbu:dan Matmazel 
Buiz'in Alah Buka ikinci olmuı· 
tur. 

Son koşu da çok alakalı oldu. 
Bu koşuda birinciliği Ankaralı . 
Fikret beyin (Yddmm)ı, ikinciliği 
de Karacabeyden Rlitıtem beyin 
Suha 'sı kazandı. -----·---=-...--..... ·~··---· 
1 Spor 

Araenal • Realng Maçı 
Paria, 19 ( A. A. ) - İngilizlerin 

meşhur Arı;enal takımile Fransız arın 

" Racing Club ,, u arasında yapılan 
maç Fransızlar için güzel bir tabiye 
derai olmuı ·..e Araenal, maçı 8·0 
kazanmıftır. 

Şehir tiyatrosu mUdUrlUftUn· 
den: Balet kursu nı;ılncüktır. Girmek 
isıiyen hanımların ıant (1i$-15) e kadar 
müracantlnn. 

Saç aırınız dökülüyor mu ? 
Hemen dökülmesine mani olunuz., 

z 1 

1 K 
mUstahza~atından (KO~OGENE) saçların ( 
döf<Ulmesma ve kapeklenmesina mani 
otur. ( KOMOGENE) saçların köklerini .,,_'1ıil~ 
kuvvetlendirir ve besler. LAtif kolrnlu ı:e~~~ 
bir saç losyonudur. J 

Eczanelerde ve ıtriyat 
mağazalarında arayınız .. 

Ökstlr enlere: 
A Z K ECZA ESi müsta zar tın n : 

Pe esenkl· KANZUK I<ATRAN 
HULASASL .. Daima bunu kullanınız. 

İPLİK SATIŞI 
latanbul ikinci lflla Memurıuaunden: 

MGfli• Hayım Kaplan Efendi tarafından Banker S. A. Varak Efendiye 
rehin edilmit olan aıatıda clnil ·ye miktarı yaz.ılı ipliklerin açık arttırma 
ile .atılmaa•na karar verilmiıtir. Satıı yirml lkl Teırioiaani 193! Perıembe 
srfinO aaat 10 da (on da) İatanbul da Marpuççularda, Keıapçıoğlu • Emiroğlu 
hanın-:la 7 No. da yapılacaktır. 

Sahf bedell peıindir. Ve telliliye mOıteriye aittir. lateyenlerin mahal
linde ha:r.ır bulunacak memuruna mOracaatları llln olunur. 

Satılacak iplikler ı 
Cinsi Mikdarı Kaliteal 

Mııko muline iplik lki renkli 
Merserize iplik 

,, .. 
il " 

" " Sun'J ipek (F'oş) 
,, " " 
h " ,, 

Merserize iplik 

" " " ,, " 

, 
6a paket 
94 

" 
119 .. 

42 " 1 " 166 kilo 
90 ,, 

157 " 
48 paket 
51 ,, 

100 .. 

Kaııaraı:ı iplik 100 n 

Mer•eriı.e iplik 60 ,, 
Saauraya aanlmıı 12 ,, ,, " ,, 

Yon iplik 63'2,200 kilo 
Beşiktaf deposunda (traDBit) fıtanbul çıkarılnbillr. 

2,30 
2,70 
2,80 
2,50 
2,54 
2,54 
2,80 
60 den ye 

150 
120 

2,60 
2,60 
2,54 
2,80 
1,54 

" 
" 

2,20 'H 2,24 
2,20 

4 aandıkta ıllmrnk 

Istanbul Ziraat ankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Emlak Hi1&esi · Hisseye göre 
No.sı No. sı muhammen kıymeti 
1459 Kadıköy Huanpaıa Soğütlü çeşme Ahıap hane ve ba~çe • 342 1/16 139 T. L. 
1113 Beyofılu Kamerhatun Simitçi vo Kaf.. Kigir fiç hane ye hır dükkan l - 3 • 5.. 5/120 1628 " 

voncu kulluğu 101 tapu 
l . 3. S.109 
Kapı 

1/2 300 
2945 Mahmutpaıa Mercan Daye Küçük yeni h.an Oda ı .. 

hatun UçUncU kat 
3600 

3176 Galata Yenfcami F ermeneciler Kagir diikkAn 95 1/2 " 
2933 Mahmutpeıa Süruri Molla taıı 45 16/48 2668 " " " 195 
2949 Edirn•kapı Kariye Şeyh Eyüp Arsa metresi 64,50 25 Tamamı " 
3162 Hacı Muhittin "' Hacı çeıme Cad. Kahve anası metresi 24,73 6,8 yeol " 

400 " " 2770 Boğaı.içl Kuzguncuk Bahçe Araa metresi 86 8,10 eski 

1644 Arnavutk6y Arnavutköy Kondori E. Ar1a metreal 1924 5 " 
52 

Sekbanbaşı Y. 30. 32 14/48 224 " 
2845 Yenimahalle ııs 36 Tamamı 250 " " " 

. 
19\4 Vefa Molla Hllarev Vefa Cad. 22,20 451 harita ,, 266 " .. .. 

l9 ada 
41 eski 
55 • 5511 Y. 

2774 Yeıilk6y Umraniye Bıldırcın •• 79,04 5 " 
158 .. .. " Güvercin 

Yukarıda mevki ve evaafı yanlı gayrimenkulleri Bankamız kapııında aıılı ıartnamedekl ıartlar dahlllnde açık arttırma ıuretile satışa 

cıkarılmıttır. [baleleri 26-11·934 PazarteaJ günü ıaat 14 tedir. ihale bedelleri nakden Yeya ıayrimubadU bonoailedir. Alıcıların Galata da 

eıld Kredi Llyone Banka~da aabf komlayonuna mGracaatları. "7420., 

Öz Tür çeyle 
e eme 

iş Başına 
Gelsinler 

Öyle yaz.ıcılarımn: Yardır kl ı 1••• 
dıkları her •ıra ya:uyı okuyucular 
aeYe aeve okurlar. Yine öyle yazıcı .. 
larımı:ı yardır ki: duygularındaki ine• 
6z0, biltiln inceliği, biltlln glizelliğile 
y zabilirler. Okuyucular, onların ya:zı• 
larını okurken, bir bardaktan en tatil 
içkiyi yudum yudum içen kimsel ria 
duyduklan tada benzer bir tat du• 
yarlar. Okumak, yeniden okumak, 
birkaç dönQnı okumak iaıterler 1 Öyle 
yaı.ıcılarımız var.dır ki, adlarını bu 
Olke içinde tanımıyan kalmamıftır. 
Y aı.dıkları yazılıırdan birkaçını ezbere 
bilmeyen yoktur. 

Nerede onlar? 
Onlara göremlyorur.I 
Yazdıklarını okuyamıyoruz nrtıkf 

Ne demek iatediğim bellidir. Adları 
tanınmış, güzel yrzı yazdıkları h r. 
kesçe bilmen yaz cıları dil savaıma 
çağırıyorum. 

Altında adları olan yazıları ga.ıe• 
telerde arananların, y11sıı acarlığı Ilı 
okuyucuları kendine çelecek, dedikini 
onlnrn da benimseteceklerln, durduk• 
lnrı yeter.. Çok geri kaldılar. İt çağı 
ııeldl, ııeçiyor. İı baoına gelsinler l 

lsmst Hulliıl 
---·--

Öz TUrkçe Bilmecemiz 
DUnkU Bilmece 

BugUnkU Bilmece 

Boş dört kötelerl aıağıda ya• 
ıılı manalara gelen öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa• 
yede hem vakit geçirmiş. Hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren• 

mit olursunuz 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 2 

Solden aağa : 
l - Daire 
2 - Genitlik • bir nota 
S - Resim • ortasına bir harl 

koDu'unca Odm kOtllkler; 
bulunan yer 

' - Sonuna bir i harfi getirilince 
bir adet - haliı 

5 - Zahmet 
6 - Sonden bir harf kaldırıhnet 

rOnd Qz;(in zıddı 
7 - Sondaki harfle birinci harfiı 

yerleri değişince hayvanları 
verilen yiyecek • bir nota 

8 - Sonuna bir harf illva edilince 
rutubet • Dilğmenln sreçtitl 
delik 

Yukarıdan aıağı: 

1 - MOdO.r 
2 - Merdiven 
3 - H~llün 

4 - Saye 
S - BOyük, genlf • vapur 

., 

6 - Nefi edatı • eubudi madnia 
OçOnçO eahıı llhikası 

7 - Bir harf • bOynk, genit 
8 - Müstakim - ilıiv• 

lst. 6 ncı hukuk mahkeme• 
sinden: .Nazlı li. tarafmdau ycdikule 
Oazııçeşme Zeytinburnu Demirhane 
cad. No. 169 da berber Abdüsaamd 
aleyhinde açılan boşanma davasına 
mütedaır arzuhal g. karanmn mezldb 
hanedeu çıkmış olduğu ve ikametgfilıı
nın meçhuliyetine mebni tebl ğ edile· 
m~diği mübaoir turafmrlan nrılt:n me§· 
ruhnttan anlu9ılmış \8 onbeş gün müd
detle arzuhıılin ilanen teblığine karar 
nrilmi~ ve l ir Bureti mahkeme divan
haneiioe talık kılınmış bulunduğundan 
ili.o tarıhioden itıbareo onbee gün için• 
de cevıtp verilmesi lüıuınu tebliğ 
makamın*' 1':aim olmak üzere ilin 
olunur ll '11) 



KARYOLA 
like, bronz, nikel ve çocuk karyolalarının 

envaı çeşidini ucuz fiyatla İstanbul Rıza paıa 
yokuşunda 86 N o. 

ASRI MOBiLYA MAÖAZASINDA 
bulabilirainiz.Telefon: 23407. AHMET FEVZi ~ 

lstanbul ikinci ınıs memur
ıuıunda11: Müfliı lamail Haaan efen-
diye ait Fincancılar yokutunda ıokak 
içiade 26-28 numaralı mahalde makine 
ile Çemberlitqta V tzirhanında mevcut 
makinalar açık arttırma ıure•le 1atıla-
caktu. lstiyenlerin 25-11-984 Pazar günü 
1aat 10 da Fincancılardaki mahallde •e 
yevmll meskfirda saat 11 de Vezirhanın
da hazır bulunmaları ilin olunur. (4938) 

.. --. Dr. lıııan Sami ~--.. 

GONOKOK AŞISI 
Belııoğukluğu ve ihtilatlarına kartı 
pek teairli •e taze aoıdar. Dinnyolu 

Sultan Mahmut turbeıi No. 189 

Zeyil Maq tatbik mühiirilmü zayi 
ettim. Yeniıini kazdıracağımdan diğe

rinin hükmü yoktur. Mulizım Abdullah 
oğlu Bilal (4937) 

SON POSTA 

Denlzyol ları 
1ŞLITMISI . 

AHatelerl ı Kar;ıııay Köprl~aıı 
Tel. 42H2 - Sirke• \ M8h0rclarude 

Haa Tel. 22740 ......... .----· Karadeniz Yolu 
IZMIR vapuru 20 ikinci 

teırln SALI aUnü aaat 20 de 
Rize'y• kadar. "7873., 

Ayvallk Yolu 
ANTALYA •apuru 21 lkiacl 

teırin ÇARŞAMBA ıt11U Hat 
19 da Ayvalıia katlar. "7886,. 

Mersin Yolu 
INEBOLU vaıturu 2~ lki•cJ 

teırin PERŞEMBE ılatı aaat 
11 de Payaaa katlar. "7887., , ........ ._ ............ ~ ,_. ... ._ ............. , 
DABCOVICH vı 'Urıkl11 

Telı 44708 • 7 • 41990 
A.nuPa n Şark limaıalan aruııııla 
munüsaııı poıü. 

A.n•en, Rotterdaııı. Hamburı •e 
lıkandlnavya limanları l9in yakında 

Jaarek:et edecek vapurlan •• dUn1anın 
baılıoa limanlarında trantltor demen 

Yakında geleoek npurlar 
Auguet Leonh•rd vapuru 26 
Teşrinisanİyfl doğru. 

Norburg Yap. 30 K. evvele doğru 
Y 1:&.lunda hareket edecek npurll\r 
August Leonh•rd npurıı S 
K. evvı>le doğru . 

Norburg vapuru 10 K . Hniye 
doğru. 

Faıla tafsllAt için Galata, Frenk1an 
han umumi acent liğine milraoaat 
Tel. 44707 8 • 41220 

-------. (4211) ..,, .............................................................. 
Son Poat• M•tbaaa1 

51Lh1bi: Ali Ekre19 

Neıriyat Mlldürür Tahir 

KURŞUNKALEMLERİMIZl ARTIK KENDİMiZ YAPIYORUZ. 
&CNEBİ KALEML!RI NEFASETiNDE KURŞUN, KOPYA VE RENKLr KALEMLERiMiZ 

''NURKALEM,, 
PiYASAYA ÇIKMIŞTIR. 

TOPTAN VE PERAKENTECl KIRTASIYECİLERDEN ARAYINIZ. 

.••• ·••• 1111 ···: ···= 1 ••• - uuı•••B 

F ABRlKASI: lıtanbul, Ayvanaaray, Vapur iıkeleıl caddeal. TOPTAN SATIŞ YERi: Sirkeci, 
Mübtırdar Zade Han No. 1 • 2 NUR KALEM LTD. ŞiRKETi Tel. 21711 

Herkealn aizında dolaıan 
Radyo Makiaeai •.• 

TELEFUNKEN 
Kısa, orta, uzun dalgalı n•tri· 
yati emaalıiz bir berraklıkla 
aekleder. En miifkUlpHeat 
muıikl mOtebaaıHları aacak 

TELEFUNKEN 
aayeainde ruhlarına ııda 

b ulahi rri~lf'"rd i ... 

TELEFUNKEN 
Radyolarını dinle
meden kararıaızı 

y ::rmeyinlz. Arzu 
ettitinlz •• hayaliniı4e yaıattığınız 
Radyo Makineli aacak TELEFUNKEN dir. 

BOURLA Bi d 1 , ŞI latanbul • An· ra er er v • kara • lımlr 

Adan• ••llr• hukuk hlklmll· 
ıındenı Adananın HaLıtar1us mabal· 
le1inden•~fehmet oğlıı hacı Bekir ağa
nın müddeaaleyhima Sıvaı umnmt ha· 
pi1aneainde müstahdem Amuyalı Muı
tafa efendi nezdinde Mevhlt kızı Fatma 
hanım aleyhiae Asliye hukuk mahke
mHiae ikame e1leıiiği duada •üclde• 
aaleyhin ikametıi.hı me9hul oldutu 
mahalli mahkeme mübaşirinin •eıru• 
habncian anlaşılmakle davetiyenin na. 
nen tebliğine ve muhakemenin 10·12· 
934 tarihine mttıadif PazartHl günil 
ıaa* 9a tallkına karar nrilmit olduğun· 

dan ynmll mezkurda bizzat mahke
meye gelmeıi veya bir .ekili kanuni 
gönderme1i tebliğat makamına kaim ol· 
mak üzere il&n olunur. 

lstanbul & 11cı hukuk m•h· 
kemeslndenı - Kadriye Hanım 
tarafında• Kumkapı al1aaca11ada ha• 
•udu mHcit ıokatında Satir l.mall 
Atanın hane.inde mukim canbaa 
Necmi Efendi aleyhine açılan atıbep 
•• nafaka dava11nda ikametgahının 
•eçbull1etl ha1ebile hukuku uıul mu• 
bake•el•rl kanunun Hrahatl dair•• 
ıiatle daveti)'• teblit edllditl halde 
tayla oluaan gGnde mahkemeJ• ge
lla•etliti n •ekil dahi ıöaderilme• 
diti cihetle dancı lıticenp •e dava• 
11nı iıah •1lemlt oldutundaa hakkı· 
nazda muameleli ııyap kararını• ili· 
n•n te'ıtlltlne karar nrilmit ve yn• 
ml muhakeme 13/12/934 Parıemb• 
ıl•I 1aat 13/30 tayin kılıamıı oldu• 
tuntlan ynml ve vakti mezkurd• 
lataaltul aıliy• altıncı hukuk mabk .. 
mHl tahkikat hlkimlltlne ıelmeniı 
ve akai takdirde da•anıa 1ı1abınızda 
t.alıulacalJ malOm olmak ve teblif 
maka•••• kaim buluamak .her• illa 
...... (17') 


