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iDARE: ISTANBUL NURUOSM'A'NIYE ŞEREF SOKAÖI HERGÜN NEŞROLUNUR 
S O N PO S TA Halkıa 16züdür ı Halk bununla ılSriU.J 
S O N P O S T A Halkın kulatıdın Hallı bununla lfltlr. 
SON PO S T A Halkın d 111 el l rı Halk bununla 16 ler. 

Maznunlara 
'feb/iğat · 
Yapıldı 
İrtişa Muhakemesine 
20 Eylülde Ankarada 

Başlanacak 

Haber aldığımıza ııöre Ba· 
rut İnhisarı meselesinde ileri 
•~rülen irtişa iddialarına 
lıt tahkikat tamamen ik· 
hlal edilmiştir. Bu busuıta 
hlaı:nunlar tarafından ortaya 
l\blan milruru zaman iddia· 
sının varit olmadığı evvelco 
~aı:ılınışb. Muhakemeye eylu· 
lUn yirmisinde Ankara Ağır 
cekı:a mahkemesinde başlana
ca tır. 

b Maznunlardan ,ehrimizde 
ulunanların dava celpname· 

Jeri Ankaradan İstanbul Mild
deiunıumiliğine gönderilmit 
Ve kendilerine tebliğat ya· 
Pılrnışbr. Yalnız memleket 
haricinde bulundukları anlaıı
lan bir kısım maznunlara ait 

Çanakkale Heyeti Bu 
. Sabah Avdet Etti .. 
Şehitlerimizin Şehamet Hatıraları 
Yadedilerek Taziz Olundular .. 

celpnameler ayrıca teblii 
olunacaktır. ç kkal hitlikl rf 1 ıl· bir heyet iştirak etmiıtir. 

Muhakemenin mevkuf veya ana e ıe e n 
Yaret Ve a.;.,, vatan şehitleri• Şehitlig" e gı· dildiği ıaman 

gayri n.evkuf olarak yapıla· ...... cağı hakkında henüz bir ha- nin hatıralanDl taziz için giden Cevdet Kerim B. bir nutuk 
her yoktur. heyet bu sabah sekiz buçuk- •6yliyerek büyük harbin sureti 
Hatırlanacağı üzere bu irtişa ta şehrimize dönmüştür. ceryanmı ve Tllrk ordusunun 

ıneselesi bundan üç sene "a- Heyeti götüren Gülcemal ıeliamet habra1arııu anlatmıf, 
dar evvel ilk olarak ortaya vapuru eVV'elA Karabigaya ıonra Edime meb'usu Şeref 
atıldığı zaman şu isimlerden uğramış, oradan ( 70 ) kiti Beyle Nakiye ve İffet Halil 
bahsedilmişti: Lutfi Bey, Fres- almış, sonra Geliboludan Hanımlar da bir nutuk ıöy· 
ko biraderler, Basat birader- Edirne heyetini teşkil edon lemişleerdir. 
l ( 150 ) kiti l m ve Sonra Cevdet Kerim B. in 
er, müteveffa avukat Nesim a m 

1
1 

Mazelyah Efendi. Çanakkaleden ( l 00) kişilik ( Denmı 3 ilncü sayfada) ._,. ~===~==-=-~~~--~-===~==~===-=,,,c=m======="'=----

ÇO K CÖMERT BİR SPOR GÜNÜ DAHA Mehmetciğin 

Meşhllr Yüzücü Salim Mukaddes Me-

y . e· R k y t zarı Başında 
elli Ir e Or ap l Dumlupınar Heyeti Bu 

At Y anşile Tenise Devam Edildi, Sabah Gitti, Büyük 

F b ı M 
Merasim Yapılacak 

ut o açları~ Da Yapıldı .. Vatana ebedt bir iıııtiklll 

Yüzüciile1' 

Bu yaz mevsimi spor faali
Yeti itibarile çok cömert ge· 
tiyor. Hemen her cuma dört 
\re hazan da beı spor hareketi 
"~ tezahllrll oluyor. Dün de 

ne birçok canlı spor hare· 
1 ----1all.ı 

atlamadan .-voel 
Yeni Bir Rekor 

D . ·ıik heyetinin yaılık 
enızcı 

·b· dün Bo-programı mucı ıece 
ğaı:ı geçme müsabakaaı ya· 

pılmıştır. ıayfada] 
Devamı 3 üocö 

hediye eden aziz ,ehitleri· 
mi:r.:in Dumlupınardaki abidesi 
önünde yann muazzam mera· 
•İm yapılacaktır. 

Merasime tehrimiz namına 
iıtirak edecek olan heyet bu 

ıabah 9,50 de kalkan Konya 
trenile Afyon Karahisara git· 
mittir. 

Afyonda btanbul heyetine 

Adana, Ankara ve lzmirden 

gelen heyetler Je ıltihak ede· 
cek hep birlikte büyük bir 
hUr~etkir kafilesi halinde 
Dumlupmardaki meçhul aı-
ker mezarına gidilecek ' 
orada nutuklar söylene -
rek aziz vatan kahraman -
larımn mukaddes hatıraları 
taziz olunacaktır. 

İstanbul heyetine Şehir 
Meclisi azasından Sadettin 
Ferit B. riyaset etmektedir. 

Merasim diğer senelere 
niıbetle daha muazzam bir 
ıekilde yapdacaktır. 

Bonolar - 1 1 B .. .. Mı l l I ugunun ese e erinden 
Bugün Veriliyor -:-:=-:------------------...1-
Gagri mübadiller• alt Hizmetçilerin Çektikleri Ve 
bonoların flerilmesine Ç k t • d • k 1 • D J g~çtm hafta salı günün· e 1 r 1 e r 1 e r t e r 
den itibaren başlanmış, 

bil'kısmınınlclp•rşemb• Bı· zde EvlaA tlık Hep 
akşamına kadar daiı-
tı lmı~tı. Ba sabahtan 

itibaren de karar nu- Cefaya Mahku.A mdur 
muralqrı ( 191 ) ile 
( 225 ) arasında bulrı- · 
nan/arın bonoları dalı· 
tılmaktadır. Müracaat-
/ ar akşam saat altıya 
kadar kabul edilecp,ktir. 

Zaro Ağadan 
Yeni Haber 
Geldi 

Bugün 156 mcı yaşınt idrak 
etmiş bulunan meşhur Zaro 
Ağa bir sene evvel Amerlka
ya götilrUlmUş, orada şayanı 

dikkat bir hayat geçirdikten son
ra lngiltereye gitmişti. Amerl
kad a haylı refahh 1ıDnler reçi-

Asırdid~ Zaro Ala 
ren Zaro Ağa lngilterede tUr-
10 sıkıntılarla karşılaşmış, hat
tl parasız bile kaldığı hak
kmda haberler gelmişti. Fa
kat aylar var ki Türkiyenin 
hu en yaşlı adamından bir 
haber alınamıyordu. Nihayet 
dört gün evvel evine bir mek
tup göndermittir. Zaro Ağa 
bu mektubunda İstanbulu çok 
özlediğini, şimdilil< Uç İngiliz 
lirası gönderdiğini yazmakta 
ve yakında şehrimize gelece
ğini bildirmektedir. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 
(Dünkü nüshadnn Devam ) 

Eski muhalif bir arkadaşla 
bir gün vapurda gidiyorduk. 
Şöyle yaptınız, böyle yap
tınız dedi. Ben adeta utan
dım. Acaba biz Ferit Paşa 
kadar, Vahdettin kadar bu 
memlekete zarar mı yap-
mışız diye dUşllndüm. O 
arkadaşa dedim ki, gel ıenin
le bir iş yapalım. Cümhuriyet 
Halk Fırkasının yaptığı işler 
hakkında görüşellm. Fakat 

( Denmı 1 inci aayfada ) 

Yazan: fl;f eliha Avni 

Bel•digedttkl bürog11 te•çll •dll•nl•r araııntl• genç o• 
ihtiyar birçolc lalzmetçil•r• tesadüf olanagor 

Bizde hlımetçlllk buıGn içti- tahit oldum. O gard0j1lm 
mat bir dert halindedir. Şimdi kırmızı yllz)tı gllzel kızcaju da 
Belediye_ bu iti bir nlı:ama almak tam bunun yatında idi. Ba 1• 
tefebbil•uae girifti. f 

F k t, Bel dl 
• b na gelenleri bana anlabnca 

• a e yenın u meae- • 
leyi batarmuına lntizaren Son ıoıanların merhametinden tDP· 
Po•ta, muharrtrlerlnden Meliha he ettim. Zavallı Bursalı Fat• 
Avni Hanımı hizmetçilik tetkika- manın anası, babası ölllnce 
bna memur etti. Meliha Hanım, e~lit}ık olarak birinin yanana 
hlzmctçllerln çektikleri va çek- • .gumış . 
tlrdiklerl dertleri topladı. Bunlan İstanbula yolcu olan diğer 
aıra ile netrediyoruz. Bugün, bir aile onu blntllrltl vaitlerle 
bir evlatlığın fena aileler elinden kandırıp kendi yanlanna ka· 
çetlğf labtkabı okuyacaksın11: Çll'mıılar. Güzel Fatma lıtan-

- Bunun başka türlüsilne bula ııelince, hanımefendiden 
iki hafta evvel bir hiz:metçJ tutunuz da çocuklara kadar 
idarehanesinin kapuıı önünde (Devamı 4 ündl ıayfada) 

Plujlarda Kadınların Pijama iv/odası 

- Ayol... Bu ne biçim kıyafet? Peştamalla e-v'İn içinde 
gezilir mi? 

- Ne yapayım? Bizim Hanım benim " pijama ,, yı aldı, 
plAja gitti. 



z-~ayta 

[ H~m Sesi i B Günün Tarihi 

l!:::llJl~~:mm:ı~~~u::::=::zcm~~~~~~IEl!31iil!!m~:ı::==~~~~~~~L?E?:iı:::...ı Ye i arih Kitap-
Har · çteki Hainler Sakalar e au··t, e e ·m Kanalizasyon l H l r 
Ve Halkın Fikri J>ı• S ·· arı azır anıyo 

Sofya sefiri Tevfk Kimil ıs u ,. A ı ki D '1J t ı Ne Zaman Riy;::~cJ;~~! Tü!:~':ııiCei(~rid:ı 
Bey Bulgariata.nda TGrk- C" t y ı arı agı ı ıyor T ı• k Tevfik Beyin Reisliği altın' 
çe çıkan iki ~azetenin ..,a ıgor ar .ış ıgece toplanarak mektepler için tarib 
memleketimİE hakkındaki kitapları hazırlamaktadır. 

münasebetai:ı ncfriyatı 

üzerine Bulgar hlkfımeti
nin nazarı dikkatini cel
betti. Bu teşebbilı etra
fında balkın mütaleaaını 

töyle kaydediyoruz: 
l Hakkı B. ( Beyuıt Solaaata 

••hallealadc) 

- Hariçteki hainlerin ha
reketi ibret alınacak şeyler• 
dir. Bunlar vaktile memleketi 
satmak fırsatına nail olama
dıkları için bugün ne yapa
caklarmı şaşırmış bir vaziyet
tedirler. 

Bu hainlere göz ve ~ı 
açtırmamak boynumuzun bor
cudur. Bu sebeple Sofyadaki 

efirimizin hareketi çok 
yerindedir. Ancak bu bakh 
talebin yerine getirilmesi de 
lazımdır. 

* Osman Bey (Akanray Ka:ı.hansadl 27) 

- Bunların bir zamanlar 
lstanbulda neler yaptıklarını 
henllz unutmuş değiliz. Biz 
dil~man işgali altında inler-
ken onların ne facialar irti
kAp ettiklerini hepimiz biliriz. 
Bu memleket çok insaflı bir 
hareketle oulan ancak tart 
cazasına maküm etti. 

Fakat komşu devletlerin de 
bu meselede biraz dikkatli 
olması icap eder. Türk sefi
rinin hareketile bunun da 
temin olunacağını zannediyo
rum. 

it 
N. Fev:ıl Hımım (Cihangir 14) 

- Hükiımet bu gibi i,lerde 
çok ciddi hareket etmelidir. 
Bu hermcr evvelce dahilde 
yapbkları habaseti .şimdi de 
hariçte devam ettiriyorlar. 
ne vicdansızlık, ne. alçaklık! 

* Sabri B. (Kahıköy Yoğurtçu) 

-Biz onların kim olduklarını 
çok iyi biliriz. Bunların yaptık
ları vicdansızlıklann bir miılirre 
bir daha tesadüf edemezsiniz. 

Fakat bu milletin öz e~Jit-
la-ı bu yılanlara hiçbir zaman 
ıehlr aaçtırmıyacaktır. Hüku-
metimizin şiddetle hareket 
etmesi çok muvafıktır. 

Bir Otobüs 
Tramvayla Çarpışb, 
Hendeğe Yuvarlandı 
Üsklldarda{4) numa~alı 

tramvayla şoför Mehmet Efen
dinin idareıindeki ( 3611 ) 
numaralı otobüs çarpışmışlar, 
otobils hendeğe yuvarlanmış
br. Nüfusça zayiat yoktur. 

Belediye etıtberlitaş- Tediyata Salı Günü Başlanacak, Eylfılün On Halkın iki Buçuk Mil- Dahiliye Vekili Geldi 
taki Mikrop uvasını Beşinde Hitam Bulacaktır·, Evvela Askeri yonLira Ödemesi Çanakkaledcn Yalovaya ge-
Derhal Kapatmalıaır ~en Dahiliye Vekili Şükrü Kay• 

Dul Ve Y ctimlerin Aylıkları Verilecek Lazımmış Bey don tchrlmize gelmittir. 
Çemberlitaşta Atikaiipa 

camımın yamndaki arsada 
bilyilk bir ıu mahzeni Yardır. 
Burası, Sultanahmetteki Alman 
çeşmesinin su deposudur 'e 
çok evvel yapılmıfbr. Fakat 
aradan ıeçen uı:un zaman 
zarfında bu sarnıcın üstü 
yıkılmış, mahı:en açık kal
mıştır. 

Bu koca mahzenin içi mü
teaffin ve mikroplu bir su ile 
<loludur. İçine de hemen her 
zaman kedi ve köpek leşleri 
atılmaktadır. 

Haber alchğımıza göre ban 
sakalar buradaki müteaffin 
ıuyu civardaki evlerle kahve 
ve dükkanlara taşımakta, bunu 
Atikalipaşa camiinin içindeki 
çeşmelerden getirdiklerini söy
lemektedir. 
Ş birde tifo gibi tehlikeli 

hastalıkların zuhuruna derhal 
set çekebilmek için Belediye 
bu mahzende tetkikat yapbr
malı ve geç kalmadan ka
patmalıdır. ----

Vefa Takımı 
Müsabaka Yapmak İçin 
Yu~anistana Gidecek 

Haber aldığımıza göre Vefa 
klübü birkaÇ1"'. ·maç- yapmak 

{izere Atina ve ~~lAniktcki 
spor klnplerind~. t ktifname 

; . 
almıştır. ~ Vefalılar bu tek-

• 
lifnameye ve_rdi~lerı r cevap-

ta bu arzuyu memnuniyetle -kabul ettiklerini. bildirmiş-

ler, ayrıca mukabil tek-
liflerini de 1 yapmaŞlardır. 
Bugllolerde Atina.dan ce-
vap gelmesine intiı.ar edil
mektedir. iki taraf ,..ıınlqtığı 
takdirde, Atina ve Selinikte 
muhtelif 'Y.~an • k_.ulüpleriJe 
Vefa takımı · arasanda birl{aç 

' flltbol maçı yapılacak r:-

M Uskirat fbhisartnm 
Fabri~ası "' 

Mllskiratt İnhisar idaresinin 
Paşabahçedek· rakı fabn~a
sınm ı lahana karar verilmiştir. ... 
Fabrikaya yeni kısımlar ilA-
yf i için yakında "mşaat~ baş-' 
lııncaktır. ... 

Mütekait, yetim ve dul aylıkları eylulün birinci gününden 

itibaren, yani önümtizdeki sala günü verilmiye baılanaktır. 

Maaşlar kaza MalmüdürlUklerinden alınacaktır. Şimdiden ha

zırlıklara başlanmışbr. Bir kıaım şubelerde evveli askeri 

dul ve yetimlerinin, sonra mülkiye dul ve yetimlerinin, daha 

sonra da askeri tekaütlerle mUlkiye tekat\tlcrinin ayhkları 

dağtılacak ve nihayette ilmiye tekaüt ve yetimlerinin maaş· 

ları verilecektir. Eylülün on beşinci gUnU de maaş verilme 

iti nihayet bulacaktır. 

Üsküdar, Kadıköy, Fatih ve Eminönü malmtidUrlliklerinde 

ikişer gişeden tediyat yapılacağı ıçın buralarda aakeri ve 

mUlki yetim ve dulları ayni günde maaş alacaklardır. 

Yeni Yapılan İlk Mektepler 

inşaatı bitmek üzere olan Firuzağa mektebi 

VilAyet hesabına ısnıarl~
nan ilk mektep binalarından 

bir kısmının inşası tamamlan

mış ve Maarif Müdüriyeti 

tarafından teslim alınmıştır., 

Vaktile 23 mektep binası 

ihale edilmiş, bunlardan beş 
tanesi geçen sene bitirilmiş 

ve teslim alınmıştı. Bu sene 
de ıekiı tanesi Maarife tam 

Feci Kaza 

olarak teslim edilmiştir. Bun
ların mevkilerini yazıyoruz : 

Rami, EyUp Nişanc1tsı, Eski 

Zaptiye, Anadoluhisarı, Üskü
dar ve Kadıköy ilkmektcpleri. 

Ayrıca Şi,li ve Firuz 
ağada da iki mektep yapıl-

maktadır. iki ay kadar sonra 
bunlarm da inıaatı bitecek
tir. 

Silahlı Eğlence 
Bir Yapı Ustası İske- Hem Silah Atmışlar, 

leden Düşüp Öldü Hem De Karşı Gelnıişler 
KadıköyUnde Bahariyede 

doktor Hüseyin Rahmi Beyin 

evini boyamakta olan Yani 

usta 6 metre yUksekteki is

keleden düşerek ağır surette 

yaralanmıf, biraz sonra öl

müştür. 

Kasımpaşada oturan bakkal 
Is mail Efendi ile on bir 
arkadatı dün eğlenmek için 
Beylcoza gitmişler, Fakat bir 
aralık havaya silAh atmıya 
başlamışlardır. Bunlar devriye 
gezen jandarmalara da karşı 
geldikleri için yakalanmışlardır. 

Şehirde kanalizasyon ışıne Morgla Tesisat 
başlanalı tam altı ıene ol- Mor,.ta cesetlerin tef es;ıil~ 

B • • arf d"l etmeme1l ve bGviyeti meçbu 
muıtur. u İş ıçın 1 e 1 en olanların tethir edilebllme1i içlıı 
para da yedi milyona yakındır. bir ıoğuk hava aalonu yaptarıl• 
Bunun bir buçuk milyon lirası maktadır. 
Eyüp ile y enibahçede yağmur Ormanmllk işleri 
mecraları yapılması için bar- Aıi Orman Mektebinin kaff 
canmıştır. derecede orman mOtebasıııı 

yetiştiremediği, dört yüz orman 
Belediyedeki alikadarların mütchaHısına ihtiyAç bu?unduğU 

tahminlerine göre kanali- kaydedilmektedir. 

ıasyon bir sene sonra Ankara-Sofya Telefonu 
faaliyete geçebilecektir. Fa· Ankara-Sofya telefon tecrü· 
kat binalardan sokak ve bclerine devam edilerek güzel 
caddelerdeki ana mecralara neticeler alındığı kaydediimek· 

ufak mecra yapılmamışbr. 
Bunun için her binanın otuz 
lira kadar bir masraf yapması 

'azım geleceği hesap edilmek
tedir. 

Haber aldığımıza göre, 
kanaliı:aayon ıçın yapılan 
masrafın iki buçuk milyon 
lirasını balkan ödemnsi lAzım· 

gelmektedir. Bu para için 
Şehir Meclisi bir taksit pro
jesi yapacak ve halk borcunu 
bu projeye göre verecektir. 

Tabiiyet Tebdili 
Ecnebi Olmak İçin 

izin Alanlar 

Türk tabiiyetinde bulunan 
ve Aksarayda oturan Mehmet 
Fethi isminde birisi Irak tabi
iyetine geçmek için hükumete 
müracaat etmiş, Vekiller He
yeti bu müracaati kabul ede
rek izin vermiştir. 

Yine Türk tabiiyetinde bu
lunan Salamon Olgar isminde 
bir Museviye de Alman tabii-
yetine geçmesi için izin veril
miştir. 

Bunlardan başka Lilka 
iıminde bir Rum doktoru 
Yunan ordusunda hizmet 
kabul ettiği için tabiiyetimiz
den iıkat olunmuıtur. 

iki Amele Arasında 
Kuruçeşmede k6mür ame

lesindeo Ahmet arkadaşı 
Hamdiyi taşla başmdao yara
lamıştır. 

Afyonun Kurtuluşu 
Afyonkarahisarın kurtuluı 

bayramı evvelki gün Afyonda 
merasimle tes'it edilmiştir. 

tedir. 

l<iracısım Yaralamış 
Fatihte oturan Mustafa is· 

minde biri evde kavga ederlteD 
araya Musa ile kardeşi Hil
ıeyin girmiştir. Musa bir ara· 
lık Mustafayı bıçakla yara· 
lam ıştır. 

Devlet SOrasmda 
' DeJet şurasında 30 lira ma· 

aşlı bir aza mlilazimliği in· 
hilAl etmiştir. Yakında bir 
milsabaka imtiham açılacakbr. 

Nafıa Fen Mektebi 
Şehrimizdeki Nafı Fen Mek· 

tebinde talebe kaydına 11 
eyliilde başlanacaktır. 

Orta mektep mezunları 
hesap, cebir ve hendesden 
imtihan edilerek alınacaklardır. 

Diş Tabipleri Kongresi 
Diı Tabipleri Cemiyeti, 

diş tabibi İsmail Şevket Beyi 
Peştede eyliilün ikiJinde top
lanacak Diş tabipleri ıc:ongre
sine göndermiştir. 

Sokak Ortasında Kumar 
Mustafa, Nusret ve bmail 

isminde Uç arkadaş diln Ga
latada ıokak ortasında zar 
atarak kumar oynarlarken 
yakalanmışlardır. 

Mektuplar için Bir Karar 
TaahhütlG mektuplann temiı 

olmasma dikkat edilmeal, zam 
temiz olmıyan mektupların kabul 
olunmamaıa Poıta Umum Müd\lr
IOğünden alakadarlara blldiril
mlıtir. 

Esnaf Bankası MUdUMU§U 
Esnaf Bankuı müdilrlüj'ilne 

it Bankaıı teflerinden Beıim B. 
tayin olunmuıtur. 

Yeni Şehir Tiyatrosu 
Şehir tiyatrosile Konservatuvar 

blnuının bu ıene lnşaaına baş• 
lanmaaı takarrür etmiştir. Yeni 
binalar Şehadebatında yapıla• 
caktır. 

Son Pos~a'nın Resimli Hikayesi: Pazar *' . 
Ola Hasan B. Ve Oğlu 

l J : Hasan B. - Oğlum, tepinme, rahat 

otur, beni dinle ••• Eğer uslu dururıan .•• 

// 

2: Hasan B. - Seni cuma günil gezmiye 
glStUrUrüm, ıonra da sana gUzel bir elbise 
yaptınnm. 

-- D\.9•-

3: Hasan B. - Sana bir otomobil alırım, 

hem para da veririm. İstersen senet yaznyım. 

4: Hasan Beyin Oğlu - Ben mübadil de 
değilim, gayrimUbadil de ... Veresiye işe aklım 
ermez. Para vereceksen timdi çık bakalım! 



SON POSTA 
--=======-======-================== 

Hergün Son Posta' nın Resi'lllli Malca/esi Tasarruf Ve Yaşamak * Sözün Kısası 
Yeni Cereyan 
Taraf tarları 
Ne istiyorlar? -

-2-
i . ilk makalede Halk Fırkası 
Çınde doğmakta bulunduğunu 
f:rZdığnnız yeni cereyanın 

. aftarları, ortaya yeni bir 
förüı, yeni bir düşünüş 
larzile çıkıyorlar. 
b Bunlar evvela Türk inkıJa
lc ını şimdiye kadar Halk Fır-

Aga Oglu 
Ahmet Beyin 

1 Rüyası 
P. S. 

Ağa oğlu Ahmet Bey, cllm• 
huriyetin ideolojisini kurmak 
için '1serbest insanlar nJkeain· 
de,, adla bir eser yazmışb 
ve bu, Serbest Fırka zama
nında, Cftmhuriyet gazetesin
de tefrika edilmişti. 

llJ '-u.ıın anladığı ve anlattığı 
6
atJada anlamıyorlar. Onlara 

~ .. re harf inktlibı, tekkelerin 
iVı, hatta cilmhuriyet ilAnı 

1 - Bir Amerikah aylık kazancından 
algorta pal'a.sını ayırd1ktan •onra, milteba
ki•inJ aarfeder. 

2 - Biz ya bOtilıı kasandıtımızı •ar
federb:, yahut kendimizi en tabii ibtJyaçla
hmıı:dan mahrum ederek paramızı birlk
tirml7e çalıtırız. 

3 - Evvela yaıamuını, i•tikbalinizi 
temin etmesini liğreninb. Ondan •onra 
aarfı veya tasarrufu düşünebillniniz. 

Eser, buglln, kitap halinde 
çıktığı için onu kfll halinde 
tetkik etmek fırsatını buldum. 

Müellif, blltün fikirlerini 

=~binı hadiselerdir, fakat 
in dip değildir, asıl büyük h'kdabm muhtelif sahalarda ,?1-a!llllli&mU _______________________________________ mil_KJ_...._ 

hlt:~:gn;~:~i~~~ ~·k~ı~: BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
I kın manası, nim müstem~ 
ke e . ve mlistemleke memle
I etierın, ve emperyalist dev-
etiere karşı bayrak açması 

\re muvaffak olmasıdır. 
Dünyada milletleri iki man-

HARKOFTA Jülyüs Berger Şirketi Aleg-
._ .. .. HiCAZDA AL TIN 

halka daha açık ve kolay 
anlatabilmek için, mllşabhaa 
ve maddi unsurlardan istifa
de etmek istemiş ve eserini 
hikaye biçiminde yazm1': 

Esaretten henüz kurtulan 

~~e~e ayırmak mümkündür. 
ırıncıler kapitalist ve em-

p~!Yalist milletler. İkinciler 
FUstemleke ve nim müstem-

Darülfünun Takımı Dör
düncü Maçını Yapıyor 

hine Mühim Bir Dava 
Berlin - Burada çıkan Angrif gazetesi, Türkiyede demir

yolu inşaatile meşgul olan JüJyüs Berger Şirketi hakkında 
bazı malümat vermektedir. Bu gazetenin yazdığına göre, jülyüa 
Berger Ş!rketi aleyhine mühim bir dava ikame edilmiıtir. 
Davaya sebep olarak zikredilen hAdise şudur: 

Taif Taraflarında Altın 
Madeni Bulundu 

"Boynunda zincirin, kollarında 
kelepçenin izlerini,, tqıyan 
bir Türk, " serbes insanlar 
ülkesi,, denen muhayyel bir 
memlekete gidiyor. Orada 
"Pir,, ünvanını alan bir reh· 
berin del~letile, memleketin 
bütün siyasi, hukuki, ilmi, 
ila... müesseselerine hem ıttı· 
la, hem de intıb~ka çalışıyor. 
Esaretten henüz kurtulan biri 
için, böyle bir cemiyete intı· 
bak pek güç; zira, orada, 
ferdi tekemmülün mutlak ve 
azami şeklini istiyen yfiksek 
bir amme vicdanı var. Orada 
hürriyet, ferdin kendi insi
yaklarına, ilcalanna, ihtiras
larına hlkimiyeti manasında 
anlaşılıyor. Bunun neticesi ola
rak, ahlak ta mutlak bir ke • 
male varmıştu: Herkeı sami
midir, dosttur; orada casm
luk ve dalkavuluk miltlıif bi
rer suç, feragat ve cesaret 
tabii birer toy, hotglmlık Ye 

eke memleketler. 
k Türki~e İstiklal Harbine 
. adar hır yarım müstemleke 
~i. İstiklilline sahip değildi. 

Yrupa emperyalistlerinin 
esiri idi. lstiklil harbi, em
:eryalistlere karşı açılmış bi; 

&rpti, Dünya şimdiye kadar 
lnfistemleke veya yanm mils-
tenıleke bir memleketin em
Peryalist Alemine karşı bu 
tekilde kavgasını ve bu şekil
de galebesini kaydetmemiştir. 
Emperyalistlere karşı müı
teınieke ve nim müstemleke 

Tıneınleketlerin açtığı ilk cidali 
6rkiye kazanmış ve bütiln 

diğer müstemleke ve yarım 
llıüstemleke memleketlere mi
aal ve örnek olmuttur. Bu 
itibarla Türk inkılAbı, dahilde 
iatild4lini temin etmesi itibarile 
ınillt; hariçte nim müstemleke 
Ve milstemleke memleketlere 
Yeni bir yol gösterdiği için de 
heynelmilel bir hadisedir. Ve 
Türk inkılabının en büyllk 
kıymeti buradadır. 

Tiirkiye istiklalini temin 
ettikten, bu zaferi kazandık· 
tan sonra da kavga bitmiı 
değildi. Emperyalist dilnya 
Türkiyeyi diz ilstii çökertmek 
Ye onu tekrar nim müstemle-
ke bir hale getirmek için 
elinden geleni yapacaktı, Tilrk 
lnkıllpçılarının vazifesi bu 
mlicadelede de mağlup olma
mıya çalışmaktı. 

Avrupa emperyalistlerinin 
en büyük silahı paradır. Bize 
karzen para vererek, yahut 
memleketimize sermaye so
karak bizi tekrar eski hali
mize getirebilirler. Binae-
llaleyh inkılabın birinci va· 
ıifesi istikraz aktetmemek, 
emperyalistlere hiçbir se~eple 

Moskova, 29 (A.A) - Har
kof futbol maçının neticesi 
29 ağustos akşamı Türkiye 
saatile 21 ,20 de Harkof istasi
yonurıdan 938 mevce tulünde 
ve Moskova radyosu tarafın
dan da yine ayni saatte 1304 
mevce tulünden bildirecektir. 

Son Posta: Telgraftan 
da anltıldığma göre Darülfü
nun takımımızla Harlcof Rus 
takımı arasındaki futbol maçı 
bugün öğleden sonra yapıla

caktır. 

Suriye Komilnistlari 
Berut, ( Hususi ) - Komü

nistlik tahrikatı yapmakla 
maznun olanların muhakeme
leri bitirilmiıtir. Bunlardan 
birisi beraet etmiş, diğerleri 

ikiıer, üçer sene hapis ceza· 
sıoa mahkum olmuşlardır. 

Muhakeme esnasında sokak· 
lara birçok amele toplanmıt. 
nümayişler yapmıtlardır. 

Bir Şerir 
Soygunculardan Bir 
Firari Daha Yakalandı 

Gemlik, (Hususi) - Geçen
lerde Yalova ile Gemlik yolu 
üzerinde otomobil soyan mas
keli haydutlardan biri daha 
yakalanmıştır. Bu şeririn ismi 
Jiz Hüseyindir. ----Bıçak koluna Saplanmış 

Galatada karpuzcu Badrik 
işte gitmiyeo çırağı Garbisi 
dövmek için kovalarken ayağı 
kayıp yere düşmüş, elindeki 
karpuz bıçağı koluna saplan
mıştır. 

Posta Motörü 
el açmamak, boyun egme

. mekt" ır. . 
inkılapçıların ikinci vazifesı: 

ınemleketi iktısaden kendı 
kendine kifayet edecek bir 
bale getirmektir. 

Bir Dükkanın Camlarını 
Parçaladı 

Zaten iktısadi buhran her 
ilin kapımızı çalıyor ve bizi 
hu sabada bir gün evvel ha
rekete teşvik ediyor. 
d Fakat iktısatta hangi yol

an gideceğiz? Sanayiimiz he-
lltlz inkişaf etmemif, içtimai 

a:n!flar teıekkül · etmemiş • 

1 
ınkişaf ve tekevvilnllnll bek-

beye cekmiyiz? Liberalizmden 
ıc:f lıyarak bu sınıfların teşek
dı Unü ve ondan sonra iktısa• 
••• ~~~n inkişafını beklemiye 
"'"'tinıız var mıdır? 
Bu ltib Tilrkl e b&f" 

Bahçekapıda Amerikan Mo
da Terzihanesinin sahipleri 
Salamon ve Yasef Levi Efen
diler bu sabah dükkAna gel
mişler, kepenkleri kaldırmıt
lar fakat çok garip ve esrar
engiz bir manzara ile karşı
laşmışlardı!'· Gördükleri man
zara şudur: 

Koskoca vitrinin bilyilk 
camı kırılmıf, kumaşl.ar parça
lanmışbr. Zarar ve zıya~ beı 
yllz liradan fazladır. DukkAn 
sahipleri bekçiyi .h?larak ı8df. 
muşlardır. Bekçının söy e 
ji e göre geceleyin posta 

n tiSrü kepenğe çarpmtş ve 
mo • lmu tur. 

Jülyüs Berger Şirketi cenubi Amerika hükumetlerinden 
birile imzaladığı mukaveleye muhalefet etmiş, bu yüzden 
hükftmet mlihim bir zarar karşısında kalmıştır. Hatti iddia 
edildiğine göre, tirketin bu hareketi yilzünden bir Alman 
Bankası iflas vaziyetine bile düşmüştür. 

Bağdat, (Hususi ) - Hicaz 
mühendislerinden Mehmet Ali 
B. Hicaz topraklarındaki ma
denleri tetkik ederken Taif 
civ~rmda (Muharrem Vadisi) 
denilen kısımda albn madeni 
keşfetmiştir. 

Hicazlı milhendis Cidde 
şehrinde bulunan Amerikalı 
Maden Mütehassısı Mister 
T utşel'i çağırmış ve beraber
ce yapılan ikinci bir tetkikte 
Cidde ve Taif ha valisinde 
zengin altın madenleri bulun
duğu teabit olunmuştur. 

Fakat bu şirket vaktiJe Alman Hariciye nezaretinden 
referana almıt olduğu için, dava meselesi Berlinin yüksek 
iktasadi mehafilinde ehemmiyetle telakki edilmektedir. 

Bundan başka Şirketin idare meclisinde sabık Adliye 
nazırı Doktor Koh gibi bazı mnhim plısiyetlerin bulunması 
itibarile de mesele daha ziyade ciddiyet arzetmektedir. 
Darmiştedner Nasyonal Bank mlldilrlerinden Y akop Goldşmit 
ile idare meclisi azasından Martin F ridlender de bu itlerle 
aJikadar görülmektedir. 

Çok Cömert Bir Spor Günü 
( Baştarafı 1 inci •aylada ) de Firket Beyin Frigi Ye zabitan 
Müsabakaya iki hanım ol· araıındaki aon manialı yanıta da 

mak üzere on iki yüziicil gir- Harbiye mektebinin hayvanla-
miı ve boğaz saat beşte Ru· / rından Profi bi rinci olmuşlardır. 
melihisarı ile KandiJJi arasın- Futbol Maçları 
dan geçilmiştir. D T 

Neticede Beylerbeyinden ün aksim ıtadyomunda 
methur Salim ( 11 ) dakika Fener bahçe ikinci takımı ile 
(34) saniyede Kandilliye çık· Pera . birinçi takımı oynamış, 
mak sure tile yeni bir rekor F enerlıler 4-1 galip gelmişlerdir. 
yapmıştır. Galatasaraydan Şe- lstanbul idman Birliğine 
ref te (12) dakika (4) saniyede mensup klüpler arasında da 
geçmiştif. dUn futbol şampiyona maç-

Dün Veliefendide at yanı· lanna başlanmıı, neticede 
larımn beşincisi yapılmıştır. Altın HilAI klübO Bostancıyı 
Her haftaki gibi dlln de bet 2-0 mağlup etmiı ve Unka· 
yarış yapılmıı ve şu atlar panile Bozkurt takımları da 
birincilikleri kazanmıştır: berabere kalmışlardır. 

İlk yarııta Ketje. d~ Dün Tarabyada Tokatlıyan 
Brftksel birinci gelmif, ık!n.cı kordondaki tenis müsabakalanna 
yarışı Süleyman Efendını? devam edilmiş, Süat ile Cen onay 
Tayyan kazanmıf, Oçilncil Se?~tla Karakaşa galip gelmif, 
İhsan Beyin GOmüşO, d~rd~c~2~nyan da Süadi yenmiştir. 

• 
ister 

• 
inan, 

• • 
ister inanma/ 

Hicaz hUkümeti bunlann 
işletilmesi için tertibat almak
tadır. 

Museviler TesJih ediliyor 
Berut. (Hususi) - Buraya 

gelen haberlere göre Filistin 
hükumeti musevilere silAh 
dağıtmakta devam etmektedir. 
HUkümet bu hususta gazete
lerin neıriyatta bulunmasını 
menetmiıtir. 

Asi Mahkumlar 
Amerikada Bir Hapis

hanede İsyan Çıktı 
Mar Uette ( Micbigan ), 28 

( A. A. ) - Mahalli hapisha· 
nedeki mevkvfJar isyan ede
rek hastane doktorunu öldür
müşler ve bir gardiyanı yara
lamışlardır. 

Bu isyan daha ehemmiyetli 
bi şekil almadan bastırılmıştır. 
Kabahatli olan mevkuflardan 
ilçfi biraz sonra intihar et
mişlerdir. 

korkaklık ağır birer hastahk
br. Nefsine hikim ve diğer
bin fertlerden mürekkep, mil
tesanit bir Cemiyet. En libe
ral memleketlerin bile vara• 
madığı ideal bir hilrriyetin 
ülkesi. 

Bilhassa gençlik ve halk 
için pek faydalı bulduğum bu 
kitap, bence müellifin bir ri
yasıdır. Ağa oğlu Ahmet Bey, 
bu rüyayı Serbest Fırka za• 
manında görmüş. Fakat o 
tatlı uykusundan uyamp ta 
ortada ne Serbest Fukadan, 
ne de o ideal serbes insanlar 
ülksinden eser olmadığı 

görünce, herhalde bllyOk 
bir hayrete düşmüştür. 

Memleket için gördüğO bu 
güzel rüyayı herşeye rağmen 
hayıra yoralım ve bunu, temiz 
yazılmış, tertemiz basılmıt 
kitabı, Cümhuriyetin ve hnr
riyetin yasası olarak bilUin 
olcumayı sevenlerin ellerinde 
görelim. Hayırdır inşaallah. 

Muğlada çıkan ''Halk,, Bu gazetecik bize kız· 
isminde bir gazeteciği mtş. Diyor ki: 
fÖyle bir gözden geçi- "Gramer kitaplarına 
riyorduk. Anadolu mat· miıal olacak yazılar de
buatım jAyıkiJe tetkik ğil, kısylüleri uyandıra• 
etmiş olmak için baı- cak, onlara hakikati söy
makalesini bir okuyalım liyecek ilah •.. Cek, cak ..• 
dedik. Fakat manalı ma- yazı yazıyoruz.,, 

Müthiş Facia 
Bir Otobüs Devrildi , 
Ağır Yaralılar Var 

Bu sabah Büyükdere Mas
lak yolunda bir otobüs faciası 
olmuştur. 

1 Çanakkale Heyeti 
Bu Sabah Avdet Etti 

nasız akıl hocalığı eden Yeni harfleri bile bi
muharririn yazısında bir raz doğru dürllst yaza· 
hayli imi!, ifade, ibare, mıyacak kadar tahsilden 
gramer hatası bulduk. mahrum olan bu muhar
"fikirleri ilstilnde dur- rir Beyin köylüyü ıslah 
mak zahmet olur, fakat edecek mükemmel fikir
hatalara dikkat edilmesi,, ler sahibi olabileceğine 
kaydile bu makalenin biz inanmıyoruz; artık 
bir parçaıım neşrettik. sen de, ey kari: 

ister inan ister inanma! 

BU~ükdereden Taksime ge
l~~. bır otobüs Maslağa gel
dıgı zaman şoförün bir ma
n~vrası neticesi yol kenanndakl 
agaca çarparak kökünden 
sökmüı, sonra yan taraftaki 
hendeği atlamış, tarlalara gir
miş ve devrilmittir. 

Neticede yolculardan bazı
lan ağır surette yaralanmıştır. 
Otomobil param parça ol
muştur. 

Şoför, direksiyonun kilitlen· 
miş olması neticesi olarak 
maneVl'lt yapamadığı iddiasını 
ileri s6rmektedir. 

( Ba, tarafı 1 inci aayf ada) 

imzasile Reisicümhur Hz. ine, 
Millet Meclisi Kazım ve Bar 
vekil İsmet Paşalara birer 
tazim telgrafı çekilmit ve ce-
vaplar alınmıştu. 

Gazi Hazretlerinin cevabi 
telgrafı ıudur: 

"Muhterem heyetin hak
kımdaki asil hissiyatına teıek· 
kilrler eder, aziz şehitlerimi
zin ebedi batıralanm bBrmet
le yad ederim.,, 

Heyeti götftren Gnlcemal 
dnn akpm nçte Canakkale
den aynlmıı, bu sabah lima
nımıza gelmiftir. 



4 Sayfa 

1 Memleket Haberleri 1 

Mersinde 

Bir Gazete 
Kapatıldı 

Mersin, (Hususi) - Burada 
çıkmakta olan ( Yeni Mersin ) 
gazetesi neşriyatını tatil et· 
miştir. 

Bu tatil keyfiyeti yeni mat-
buat kanununun tatbikatı 

neticesidir. 
Vilayet tarafından, gazete

nin intiıar edememesinin se
bepleri resmi bir tebliğ şek
linde gazete idarehanesine 
bildirilmif, bu suretle tatil 
edilmiştir. 

Havadissiz Gazete! 
Mersinde çıkan (Halk) ga

aeteainin ıon gelen nüshasın· 
da 16yle bir itizar cümlesi 
gördllk: "Gazetemiz bugün· 
den itibaren yeni bir şekle 
girdiği için havadissiz ve tef
rikasız çıkmıştır . ., 

Bir gazetenin eıas unsurları 
havadis ve tefrika olduğuna 
göre, ıüphesiz merak etmişsi
nizdir; Acaba bu gazete bem
beyaz mı çıkmıştır. 

Baş döndUrUcU Bolluk 
Adana, (Hususi) - Bu ıe· 

ne bu havalide müthiş ve 
baş döndUrUcU bir karpuz 
bolluğu vardır. FiatJer de hay
ret edilecek kadar ucuzdur. 
Adanamızın lezzeti ve kırmızı 
rengi ile meşhur olan karpuz
larının irili ufaklı 200 tanesini 
dört liraya, hattA daha aşağı
ya almak mümkündür. Çarıı
da perakende olarak batmanı, 
yani dört okkası sekiz ve on 
kuruı arasında satılmaktadır. 

Sıtmadan Kurtulayım Derken 
Konya- Çumranın Güver

cinlik köyünden Nuh dede 
oğlu İbrahim isminde birisi 

ııtmadan kurtulmak için ve
rilen ili cm hepsini içmiş, fa
k at ilaç zehir tesiri yaparak 
zavallı köylüyü öldürmüştür. 

Hayvan Sergisi 
Konya - Her sene açılmak

ta olan Vilayetimiz hayvan 
sergisi bu senede teşrinievve-

lin birinde Çayır mevkiinde 
kl\şat edilecektir. 

Bir Kaymakamın Beraati 
Osmaniye, ( Hususi ) -

lallhiye kaymakamı Latif Bey, 
memuriyet vazifesini suiisti
mal ettiği iddiasile bir müddet 
evvel muhakemeye verilmişti. 

Yapılan muhakeme neticesinde 
auç · tahakkuk etmemi~ ve 
beraet kararı verilmiştir. 

Lltif B. tekrar işe başla
mıştır. 

Bir Baskm 
Adana - Tarsusun hUie

yln beyli cifliğini pazar günü 
aaat 19 da 4 silfıhh adam 
basmış, çiflik sahibi Ali Ağa
nın oğlu Hamidi yaralamıı
Jar ve bir kadın tarağile 
150 lira kadar evrakı nak
diye, bir av tufegi alarak 
ıavuşmuşlardır. 

Vak'adan haberdar edilen 
jandarma faaliyete geçmiş 
ve baıkıncıların Setlreli kö
yUnden Hasan oğlu Meh
met, kardeşi Hasan, Mahmut 
•• Ahmet oldukları anlaşıla
rak d6rdl1 de yakalanmııtır. 

SON POSTA 

BU SENE BOLLUK İÇİNDE 
Ajııstos 29 ~ 

ı,,..--M-ah_k_e_m_e_le-r-de--]• 

326 Lira Maaşlı 
Katip Bey ÇLI 

Dünya, geçen senedenberi 
mülhit bir buğday buhrana 
i'eçiriyor. Zaten Umumt barp
tenberi buğday fiatlerinde 
daima düşmiye mütemayil bir 
temevvüç vardır. Çünkü harp
ten sonra ıu:ı'1 gübreye ve 
ziraatte makine istimaline faz
la ehemmiyet verildi . Bu yüz
den istihsal kabiliyeti arttı. 

TEHLİKESİ VARDIR 
Buğday Mahsulünün Fazlalığı Bu Se- Mahkemede 

Bu ıebepledir ki 1930 sene
ainde görülmemiş bir sıkıntı 
baş gösterdi. Birçok memle
ketler şiddetli buhranlarla 
karşılaştılar. Beynelmilel bir
çok konferanslar aktedildi . 
Fakat bütün bu tedbirler hiç 
bir fayda \'ermedi ve buğday 
fiatleri şimdiye kadar misli 
görülmemiş bir dereceye indi. 

Bu sene daha müthiş bir 
buhran ile karşılanması ihtima
li vardır. Çünkü fiatlerin ciü
şüşil 931 aylarında büsbütün 
gayrı muayyen bir cereyan 
aldı. Bir taraftan fiatler 
düşmiye devam ederken, di
ğer taraftan ıstoklar mütema
diyen artmakta devam etti . 
BugUn buğday ihrac eden 
memleketlerin eHerinde kalan 
istok malların miktarı 345 
milyon kentaJdır . Cihan buğ-
day ihtiyacı bir milyar 220 
milyon kentaldir. Halbuki bu 
sene buğday mahsulünUn eski 
ıenelere nispetle çok daha 
bol olduğu görülmektedir . Bu 
ıene ihtiyaçtan fazla mahsUl 
vardır. Eldeki istoktan maa
da , bu seneki mahsul =in de 
tamamen satılmasına imkan 
yoktur. Binaenaleyh bu aene 
dUnya yeni ve daha mühim 
bir buğday buhranile karıı
laşm~ktadır. 

iktisadi hayat beynelmilel 
bir şikiJ almıştır. Buğday mah
ıulünün bolluğundan biz de 
mütekabilen müteessiriz. Bu 
sene bizde de ihtiyacımızdan 
fazla buğday mahsulü elde 
edileceği tahmin edilmekte
dir. Bütün dünyada bu buğday 
bolluğu varken fiatlerin yük
selmesine ve binaenaleyh ha
riçte buğdaylarımıza müşteri 

bulmamıza imkan yok gibidir. 
Bu takdirde bu sene bizde 

Fransız 
Sporcularına 

Meb'usan Meclisi 6 Mil-
yon Tahsisat Verdi 
Fransız olimpiyat komitesi 

geçende çok mUhim bir karar 
Yermişti. F ranıız atletlerinin 
hazırlanabilmeleri için komite 
tarafından talep edilen 6 
milyon franklık bütçenin mec

liste tasdik olunmadığını gö
ren hazırlık komitesi 1932 
olimpiyadına gitmemiye karar 
vermişti. BUtun dünyayı ali· 
dar eden bu mühim karar 
Us tüne F ransıı efklrı umu· 
miyesi galeyane gelmiş Ye 
gazeteler de olimpiyat komi
tesini haklı bulmuştur. 

Bu vaziyeti gören Meb'usan 
meclisi hazırlık komitesinin 
istediği paradan tenzilAt yap
mıyarak spor bütçesini aynen 
kabul etmiştir. Olimpiyat 

komitesi ilk kararından vaz
geçmiştir. 

ne Dünya Piyasalarını Altüst Edecek 

l2 dakikada la11Jda7dan plaklvl yapıyorlar. Amerlkada fasla 

lautday ıaıfı itin propaıanda yapıyorlar. iki Amertkala 
kıs ltlr ldltlk ••11•r fırın almıtlar. Tarlalarda dolaııyor. 

Buidayı en Ud daldkatla plıkllvıye çevlıtp çtfçllere aabyorlar. 

Solda dllnyada buiday bolluğunu anlaınalı lçla bu buf· 
day yıfınına bakııau. Bu yıfıada 4000 Buıel bufday nrdır. 
Çlfçller öil• tatlllade. 

Buğday bolluğunun •ebepleri11den biri ve •n mühimmi ziraatte makinenin 
kullamlmasıdır. /şttJ bu resimdtJ hu makinelerden ikisini ıörügoruz 

de daha kuvvetli bir buğday bu ııkıtıyı bir dereceye kadar halde bu sene bolluk içinde 
buhranına intizar edilebilir. izale edecektir. Fakat buna açhk ııkıntısı çekeceğimize 
Ziraat Bankasının köylüden kat'i bir deva nazarile bak- benziyor. Ona göre bazırlan-
buğday 1atın alması, belki mak mUmkiln değildir, her mahyız. 

Hizmetçilerin Çektikleri Ve 
Çektirdikleri Dertler 

(Bat tarafı 1 inci aayf ada) 

hepsinden ayrı ayrı dayak 
yermiş. İpekli elbiseler giye
ceksin diye verilen vaitler 
unutulmuş, ilstilnde, başında 
nesi varsa hepsi eskimiş. Yaşı 
biraz büyüyünce oradan ka
çarak selametini başka kapıda 
aramış. Güzel Fatma o kapı
da da çektiğini şöyle anlattı: 

- Evin Hanımı yoktu. 
Biraz akhm erseydi böyle 
bir kapıya girmezdim. ilk 
önce dayak falan yemedi· 
ğimden, evin kilidi elimde 
olduğundan keyfim yerinde 
idi. Beyefendi gittikçe ilti
fatlarını arttırıyordu. Nihayet 
bir gece beni odasına çağır
dı. Anlamadım .. Gittim. Oda
ya girince neye uğradığımı 

şaşırdım. Şimdi gelirim diye 
güzel bir bahane bularak 
giiya biraz odadan çıktım. 
Ne yazık ki ıokak kapısı 
falan hep kilitlenmişti. 

Fakat Allah bana yardım 
etti. Doğru tavan arasına, 

oradan da kiremitlerin üstüne 
çıktım. Beyefendi "Fatma! 
Fatma!., diye her tarafı aradı. 
Beni bulamamıştı. Geceyi 
titreye titreye soğukta geçir
dim. Şimdi korkudan ölmedi
ğime hayret ediyorum. Sabah 
olunca bir yolunu bulup ev· 
den kaçbm. 

Kapı kapı dolaşmaktan 
bıkmıştı. Bir arkadaş vasıtasile 
iyi bir k&smet çıktı. Ne olursa 
olsun alacağım dedim. Meğer 
bunlar da siltü karışık insan
larmış. Kayın valdem olacak 
kadın beni feua şeylere alet 
etmek istedi, kabul etmedim. 
Kocamın da kanı anasınınkin
den olduğundan geçinemedik. 
Allı ay bir arada yafadıktan 
sonra ayrıldık ve artık her 
şeyden b1ktım. Namuslu bir 
kapı bulup ö!iinciye kadar 
çalışmak ist;yorum. 

Onun için buraya geldim. 
Fakat geceleri yatacak yerim 
yok. Burada yatacak olursam 
kabul etmez de · iller. Fak at 

Garbi 
Trakgada 
Üç Rum · iki Türkü 
Dövdü Ve Yaraladı 

Giimülcüne, ( Hususi) - Bu 
civarda Davutluda llç Rum 
muhacir iki TUrke çirkin bir 
tecavüzde bulunmuşlar. Bu 
hadise Türkleri çok müteessir 
etmiştir. 1 fadise şudur: 

Halil lbrahim oğlu Şaban 
ve Mümin oğlu Mehmet is
minde iki Türk Davutlunun 
köy kahvesinden çıkıp evle
rine giderlerken İbo, Abyos 
ve Y orgi isminde üç Rum 
muhacir Üzerlerine hücum 
etmişler, zavallıları döverek 
yaralamışlardır. 

bunların da maksatları bozuk. 
Kimbilir beni nereye götürür· 
Jer. Zaten benim gibi yüzU 
gözü biraz akça pakça olanlar 
hizmetçilik için değil, hep bu 
uğurda kullanılırmış. Bunları 

evvelce burada bulunmuş bir 
arkadaştan dinledim. 

ikinci ceza milbaşiri korl· 
dorda bağırdı: 

- Muhsin, Muhsin, Muhsin 
Ef.f 

Uzun boylu ve silAhlı bir 
jandarmanın önllnde kirli ke· 
fene benziyen garip ve pej· 
mürde elbiseli, boynuna yine 
kirli bez bağlıyan bir genç 

mahkeme salonuna girdi. Elin· 
de (33) lnk bUyük taneli bir 
de tespih vardı. Muhsin Ef. 
ıandalyeıinin önUnde durdu: 
Garip bir jestle görmediği 
muhteşem bir mabede ilk gi
ren seyyah gibi gözlerini mah
keme tavanlarında gezdirdi. 
Çenesini burnuna yapıştırır 

gibi bir vaziyet alarak sağma 
soluna baktı. Başını salladı. 
Hlkim: 

"- Otur! dedi. 
Muhsin Efendi birdenbire 

aandalycye çöktü. Tespihini 
elinde çevirmeğe başladı. 

Muhsin Efendi ikide birde el
bisesini düzeltiyor gibi liübali 
Taziyetler alıyordu. Aslının 

beyaz bir kumaş olduğu 

tahmin edilen gömleğinin üze
rinde dünyadaki bütün renk-
ler toplanmış, vUcudünden sı· 
&an terler bu renkleri birbirine 
karıttırarak tayin edilemiyecek 
bir bukalemun rengi vermişti. 

Ayni renkteki pantolonu 
da vllcudUnU gtlçlilkle örtU
yordu. 

HAkim: 
"- Kalk bakalım! dedi. 

Jandarma elinden tespihini 
alarak cebine koydu. Hlkim 
ıordu: 

" - Kaç yaşındasın. 
Muhsin biraz tereddütten 

ıonra fU cevabı verdi: 
- 326 tevellUtlUyüm. 
- Ne iş görürsün? 
- Balıkhanede başkAtibim. 
- Hangi balıkhanede! 
- lstanbulda. 
- Kaç lira maaş alırsın? 

Maznunun buna Yerdiği 
cevap aamiin arasında bir 
tebessüm elektriği dolaıtırdı: 

- 326) lira maaı alıyorum._ 
Muhsinin garip vaziyetleri 

ve cevaplan hAkim Beyin na
zarı dikkatini celbetti: 

- Muhsin Efendi mahsus 
mu söylüyorsun. Senin mahka
miyetin Yar mı? Diye ıordu. 

- Eh, şöyle on beı aene 
kadar hapisanede yattım • 

Müddeiumumi Muhıin Efen
dinin akli milvazenesinden 
ıüphelendiği için Tıbbı Adli
de muayenesini iıtedi • Mah• 
keme bu kararla Muhsin E • 
fendiyi tekrar tevkif an eye 
gönderdi. 

Muhsin Efendi Uç ay evvel 
Aksarayda otururken kiracısı· 
nı bıçakla yaralamış, onun 
için tevkif edilmişti. 

dadı almak bahanesile gelir, 
gözlerine kestirdiklerini üç 
beş gUn için olsun alır ve 
giderlermiş. Onun için içeri 
girmiye bile korkuyorum. Fa
köt ne yapayım?.. Nerede 
ıığınayım? Kimsem yok ki.,, 

Fntma sözlerini bitirdikten 
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29 Ağustos 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir Mütekaidin Tekaüt Ma
aşlarına Ait Mutaleası 

Gazetenizin 383 numarala nü•
•ında MaUye Vekaleti Munta:ıam 
Borçlar Müdüril Hilmi Beyin 
beyanatına atfen mütekaidinden 
arzu edenlerin olbaptakl kanun 
tnucibince iki ıenelik ayhklarınm 
toptan verileblleceğini yazıyor

dunuz. Fakat hükumetimbin, 
rnaaşları tahıiaatlarile birlikte 
elli liradan fazla olanlardan arzu 
eden mütekaitlerle emsaline 
muvazzaf memurin gibi maaş• 

larını her ayın iptid'.l veya sonun
da vermesi acaba kabil olamaz 
rnı? Çilnkll; üç ayda bir alın
makta olan maaşların her aya 
takılın edilerek aarfedilmeıi çok 
defalar mümkün olamıyor. Sebebi 
ihtiyacın pek çok olmaııdır. Her 
fiç ay nihayetinde ele geçen 
topluca bir para diğel' aylarda 
taaarruf edilir diye hbıl olan 
bir dütüncenin teıirile mevcut 
olan ihtiyaçlara ıarfedilmekte1 
fakat bu tasarruf ta yapılama
maktadır. 

Bundan batka ikide bir, haata
bk ve aalre gibi para sarfını 
latilzam eden milbrem, ani va 
sr•yrl melhuz aebepler de inzimam ' 
edince - nitekim ediyor. - işte 
ovaklt fel&ket bat rasteriyor, 
btitçe açıkhıtı ıenelerce devam 
ediyor. Bu vaziyetten kurtulmak 
Omidile maaş cilzdanı aarraflara 
murabahacılara kırdırmak mec
buriyeti kendiliğinden hasıl 
oluyor. 

Arıettiğim vaziyetlere düşme
mek için acaba hükumetimiz mü
tekaidlu ve emsalinden istiyen
lere ( Hilmi Beyin beyanatında 
olduğu gibi ) maaşlarını her ay 
alabilmelerini temin etmek ıure
tlle bizlere bu lutfü bahşedemeı 
mi? 

llUtckalt memurlardan 

Ziga 

Odun Meselesi· 
Gazetelerde kömür ve odun 

meselelerinden hahsedihniye 
başlanıldı. Çok haklısınız. Kış 
geliyor ve bizim başımıza 
muazzam bir kömür ve odun 
belası çıkıyor demektir. Bele
diyeden ricamız şudur: 

Kara kış ortalığı basmadan 
evvel bu işle alakadar 
olmalı, ihtikarın timdi önilne 
ıeçmelidir. 

Unkapanı 

Must"/a Hadi 

TAKViM 
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Dünyada Neler Olup Bitiyor ? 

lngilterede Amele Fırkası Halkı 
Mukavemete Davet Ediyor •. 

Amele Fırkaıı kabineaintn ıukutile yeni bir milli kabine teşkiline rağmen ln~llt~redekl mali buh· 
ran elan ilk fiddetinl muhafau etmektedir. Mllli kabinenin bu büyGk tehlike vazıye~ne karşı nasıl bir 
tedbir alacağı henüz kat'i •urette belli değildir. Fakat lngllterenin dudl !alnıx malı. buhran~an. lbarat 
olmadığı meydandadır. Hint meselesi lnıillzleri elan uğraıtırmaktadır. Nıtekfm resımde Hındııtanda 
Gandi taraftarlarının bir nümayiş hareketini gör6youunu:ı. 

İngilteredeki ıiyasi buhran 
yeni kabinenin tetekkülile 
halledilecek deniliyor. Fakat 
henüz tamamen halledilmiı 
bir cihet yoktur. Yakın bir 
istikbal bize yeni kabinenin 
mevkiini ve eserlerini vazıhan 
gösterecektir. Vaziyete dair 
ıon gelen habe!"leri ya:ııyoruz; 

Amele 
Fırkasının 
Beyannamesi 

Londra, 28 (A.A.)- Amele 
farkası konf erans1 neşrettiği 
bir beyannamedo halk küt
lelerini miiletin müsaade
ıini haiz olmaksızın hare· 
ket eden ve hususi ban
kerlerin menfaati namına 
takip edilen siyasetin intaç 
ettiği vaziyete bir çare bul
mak için işçilerin hayat ve 
maişet şeraitine hücum eden 
kimselere karşı metanetle 
mukavemet göstermeğe davet 
etmiştir. 

Beyannamenin sonunda bu 
kabilden kimselerin girişti 1deri 
bu teşebbüsün esas itibarile 
memleketin içtimai siyasetini 
altüs etmekten başka bir ma
na ifade edemiyeceği beyan 
olunmuştur. 

Londra, 28 (A.A) - Maliye 
nazırı M. Snowden bugünkü 
beynelmilel malt vaziyet dü
zeldikten ve mali" müşküller 

· halledildikten sonra siyasi 
hayattan çekilmek niye -
tinde olduğunu ihsas et
mittir. M. Snowdenin sıhht 
yaziyetindcn dolayı gelecek 
umumi intihabatta tekrar in
tihap edilmesini istemediğine 
ye hatti meb'usluktan istifa 
edeceğine dair birçok şayialar 
dolaşmakta idi. 

Makdonald Çekilmiyor 
Yine Londradan gelen bir 

• 
ispanya 
Ve Portekizde 
Vaziyet 

Cedix, 28 (A.A.)- Dimena 
dela F rontera 'da içtimai vazi
yet fenalaşmıştır. Umumi grev 
devam etmektedir. 

Grevciler t elefon kablolarını 
kesmişlerdir. Milis efradından 
mürekkep olmak Uzere takvi
ye kıtaatı gönderilmiştir. T e
lefon hatlarile elektrik fabri

kasının kabloları kesilmiştir. 

Madrit, 28 (A. A.) - Baş
vekil, Hariciye ve Adliye 
nazırları Papa vekili ile gö4 

rüşmüşlerdir. 
Bu mülakat kısmen kilise 

ile devlet arasındaki münase
betlere ve pazarların vaziye

tine dair bir itilaf yapılması 
meselesi hakkında cereyan 

etmiştir. 
Madrit, 28 (A.A) - Hari-

ciye nazıra M. Lcrroux Por
tekizdeki vaziye hakkında 
ıorulan bir suale verdiği ce
vapta, İngilterenin Lizbon 
sefirinin ihtilalcilerden ba· 
zılarmı sefaret binasında 
muhafaza altına aldığına 
\'e bu sabah İspanya se
fareti civarmda bir rnüsa· 
dem0 vukubulduğuna dair 
bazı rivayetler şayi olduğunu 
haber aldığını söylemiştir. 

Lizbon, 27 (A.A) - Hü~
met kataatı asilerin son kafı
lesini takip etmektedir. 

telgrafta Başvekil M. Makdo
naldın siyasi hayattan çekile-

• ceği haberi tekzip olunuyor. 

• 
/ngiltereye 
Kredi 
Açılıyor 

Vaşington, 28 (A.A)- New 
york Times gazetesi muha
birinin verdiği habere göre, 
lugiltere'ye 400 milyon dolar
lık bir kredi açalması hak
kındaki karar Reisicumhur 
M, Hoover tarafından tasdik 
edilmiştir. 

Paris, 28 (A.A) - lngiite
reye geniş mikyasta mali bir 
yardım temin etmek için İn
giliz maliye nezaretile İngiliz 
bankası namına Parise bir 
kaç murahhas gelmiştir. 

Gandi 
Londraga 
Gidiyor 

Londra, 28 (A.A) - Lon
draya yapmıya çakhğı seya-
hatte Gandiye oğlu Devadas 
Gandi ile Mis Solade isminde 
bir İngiliz kadını refakat 
etmektedir. 

Bu kadın, birçok seneler
denberi Gandinin coşkun ta
raftarlarından biri olarak 
tanınmışhr. 

Gandi, Bombaya gitmek üz
re şimalde trene bindiği va· 
kit şiddetli bir yağmura rağ
men binlerce kimse kendisini 
selametlemiştir. 

Glinlerce milzakere, muha
bere ve içtimalardan sonra 
bütün ümitlerin hemen hemen 
kesilmiş olduğu bir sırada 
Gandi ile valii umumi arasın• 
da bir anlaşma elde edildiği
nin saat 18 buçukta ıayi ol
ması çok derin bir tesir bisıl 
etmiştir. 

TEFRİKA NUMARASI 4 ======== kan Karaman prenseslerinden 
Çiçek Haoam, o kaleye sığın
mış olan amcası Pir Ahmet 
Beyin evinde kalıı11ı1 ve ken
disine yoldaşhk eden Gill-

Bir çok Karaman kalelerini 
bir hamlede ele geçiren Ge
dik Ahmedin Minan kalesini 
de - ergeç - zaptede~eğine ve 
o takdirde ise amcasının öj
dürüleceğine kani olduğu için 
bu feci akihetin tahakkukuna 
mAni olmak istiyordu. 

BiR ELMASIN HiKAYESi 
========== YAZAN: * * İıtiyenin bir yllzil kara, ver-

Hulasa 
Oımanlı hilkfımetine iayan 
eden Karaman oğlu Pir Ah
met B. Mlnan kaleıine kapan
m1şbr. Gedik Ahmet P,. ka
leyi muhaaara etmiştir. Fakat 
xaptından şüphelenmektedir. 
Kansı Gül hatunla haşhaşa 
verip bir plan çlzmitlerdlr. 
Fakat Aıiler arasında da Mi· 
nan kalesi muhafızı Yuıuf 
Beyle karııı Gülsüm Hanım 
bafbaıa yermlşler, çare arı
yorlar. 

- Ne duruyorsun iste. 

miyenin iki yilzüf 
- Koca Yusuf Beyin karısı 

olayım da bir elmas parçası 
için Gedik Ahmedin avratına 
el açayım ha. Bana yakıştır
dığın işe hak. 

- Mademki öyledir, susta 

uyu! 
Karı koca yatakta konu-

ıuyorl:rdı. İki gündenberi 
Gedik Ahinedin haremi Gül· 
hatun Minan kalesind" idi ve 
muhafız Yusuf Beyin misafiri 
bulunuyordu. Türk kumanda· 

ı-

hatun da muhafızın evine 
konuk verilmişti. 

Yeğen, amcayı ikna etr~iye 
memur idi ve bu memurayet 

- sinirine dokunmakla beraber o
Pir Ahmet B. tarafından d:ı 
gayet makul ve gayet tabıi 
göılilmilştü. Ne o, ne kale 
kumandam, kadınlardan mü
rekkep olan bu sefaret heye-
tinin bir fesat tertibi için 
gönderildiğinden şüphe etmi
yorlardı. Esasen Çiçek Ham· 
mın da böyle bir düşünceden 
haberi yoktu. Genç prenses, 
amcasını tehlikeden kurtar
mak gaye.sini güdüyordu. 

Halbuki Gülhatun, ilk 
adımda ağını germişti. Muha
fız Y asuf Beyin karısında 
çok muhteris bir ruh sezerek 
onu kendi meramı uğrunda 
kullanmayı tasarlamışti. Bu 
Türkmen kızı, filhakika harlı 
bir mahluktu. Silse dlltkUn· 
dü. Gösterişe meftundu, gü
müş için, altın için ve bele 
elmas için can verirdi. 

Gülbatun, ev sahibesinin 
bu zifını, daha ilk selimlaş
ma ve ilk kucaklaıma Anın· 

Sayfa 5 

1 Kadın 
• 

Ve Kalp I ş l eri İ 

Kadın, Hayatını Kaza
nacak Vaziyette Olmalı 

Bir Sevgi Meselesi 
Zehra isimli bir kariim 

bana şu mektubu yazıyor; 

"Kız kardeşim henüz on 
dört yaşında ve orta mek
tepte tahsildedir. Ailemizden 
ifitiyorum ki 18 yaşlarında 
bir genç, kardeşimi görüp 
sevmiş ve evlenmelerini aile
mize teklif ettirmiş. Gencin 
tahsil derecesi ortamektep 
imiş. Babasının vefatı Uzerine 
tahsile devam edememiş. 

Ayda 30 - 40 lira ücretli bir 
iş bulmuş, çahşıyormuş. Aile
mizin içtimai mevkii gencin
kinden hayli farkhdar. 

Fakat bugün kardeşimle 
evlenecek bir genci, besliye
cek bir kudreti de haiz 
değiliz. Gencin, ne bir ser· 
vetc sahibi olmayışına ve 
ne de serbea bir meslek için 
lazımgelen vukuf ve maluma· 
ta sahip bulunmamasına rağ
men fU aldığı otuz kark lira 
ile aile tesis etmek isteyişi

ne ve kardeşime mes'ut bir 
bayat yaşatacağına güvendiği
ne bakarak henüz evlenmeyi 
di.işünecek bir yaşta olmıyan 

kardeşimin evlenmesi teklifi
ne muvafakat etmek, rica 
ederin Hanımteyze, aklın ta
savvur ve kabul edebileceği 
birşey olur mu? 
Aşk ve sevgi meselesinde 

müvazene aramak ekseriyetle 
doru olmaz. Bir genç, içtimai 
bayat farkına hiç bakmadan 
cever ve sevebilir. Huna bir 
şey diyecek değiliz. Fakat 
asıl mesele, kurulacak yuva
nın saadeti, tehlikeler karşı
•mda ayakta durabilmesidir. 
Bunun için de karı ve koca
nın hayatı kazanabilecek ikti
darda olması lazımdar. Bu 
gtinkU hayat ve bilhassa iktı-
sadi zaruretler, artık kadmm 
eskisi gibi tufeyli olmasını 
tecviz edemez. Evlenmeye 
talip olan gencin vaziyetini 
bir tarafa bırakalım, karde-

1 
Sinema Artist -
lerinden Hangi
sile Evlenirsiniz? 

Karllerlml:ı:den , açtığımız ankete 
aldıj-ımız cevaplan neşre devam edi
yoruz. Anketlml;ı; şudur: Sinema 
artiıtlerlnden hangialle evlenmek 
later ıtnlz? 

ŞARL ROJE 
Türk olsaydı Şarl Roje ile 

evlenirdim. 
Niçin diye mi ıordunuz? 

Onun bence bütün güzelliğininden 
ibaret olan cazibeli gözlerini, 
parlak dişlerini her an yakın
dan ıeyretmek için zevci ol
mak iıterdim. Bu sebeple onun 
biitün filimlerini kaçırmam. 

Ona ıon filimlerinde refakat 
eden Souk N:ınsi Karolü kıs
kanır ve Şarl Rojenin bir fil
minde beraberce oynamak 
için hayatımın yarısını veririm • 

26 • 8 • 931 
Büyükada : Yıldı:ı: Nihat 

• NILS ASTER 
Türk olmuş olsa idi bilate-

redd üt Nilı A•terle evlenirdiın. 
Bu İıveçli genç artistte Greta 
Garbodaki esrarengiz güzellik 
var. Onu ne için mi ıeviyo· 
rum, bunu tahlil edemedim. 
Her halini beğeniyorum. Bil-
hassa rengini tayin edemedi4 

ğim derinden bakan eararh 
gözleri başımı döndürüyor. 

26 • 8 - 931 
ErenklSy: GönUI KA.mıran 

ıınız henüz tahsil çağındadır. 
Hayatını yalnız başına kaza· 
nacak kabiliyette değildir. 
Onu okutunuz, bir meslek 
aahibi yapımı. Ondan sonra 
evlenmesine tarftar olunuz ve 
evlendiriniz. Bugün bir aile 
otuz, kırk lira ile geçinemez. 
Gilnün birinde aile reisine bir 
şey olursa kadm kendi başına 
hayatını kazanbilecek bir 
vaziyette bulunmalıdır. Son 
söz, hemşireniz henüz evlen
me çağında değildir. Ve tali· 
bi olan gencin bugünkü içti· 
mai vaziyetile evlenmiye kalk· 
ması, sadece bir sergüzeşt 
yaşamak arzusudur. 

Hamnıfegz11 
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RUS OiKiŞ MAKARALARI 
Umum Deposu Şubesi 

Aşir Ef. Kütüphane sokağı 1 1. L. Abravanel Marpuççular 
65 numara Yarım Şişeci Han No. 2 

ISTANB UL lSTANBUL 

Uünya Köpek 

Malkalara dikkat etmeniz 
.... aıça 

rica edilir. 

da anlamıştı. Çünkü Gülsüm 
Hamm, misafirinin yüzüne 
değil, mütemadiyen parma
gındaki muhteşem yüzüğe 
bakıyordu. 

GUlhatun, bu noktaya 
derhal mim koymakla bera
ber muhafız Yusuf Bey hak
kında da bir şeyler sezinse
mekte geçikmedi. Son inkı
raı günle rini yaşıyan Kara-
aıan Hükumetinin hu şöhretli 
kumandam, kale içindeki 
evceğizini tavuk kümesine 
çevirmişti. Bir düzineden 
faıh:ı odalığı vardı. Demek 
ki o da, bir ~ephesi zayıf 
lnunlardandı. 

GUlhatun, bu esaslı noktıJan 
t~sbit ettikten senra vakit 
geçirm~di1 GUlstlm Hamının 
bınını • gıcıklamıya giri!}ti. 

Kendisini bir görüşte ka
nının kaynadığını, ana, baba 
bir kardeşe kavil~muş gibi 
içine sevgi dolduğunu anlat• 
maktan başlıyarak z~ki bir 
hamle ile maksada geçti: 

- Seni, de<li, keşld tnnı· 
mıyaydım , keşki görmiyey
dim? 

Gülsüm Hanım, gözü hep 
o elmas yüzükte, hay•·et gös
terdi: 

- Niçin giizelim? 
- Niçin olacak, ayrılaca-

ğız da onun için! 
- Burıun için ise baj·ıf

lanma.. Dağ dağa kavuşmaz, 
insan insana kavuşur! 

Gül H atun derin derin 
içini çekti: 

- Bir daha görüşUp konu
şacağmuzı ummuyorum. Çünkü 
ıiz de, biz de ate, içindeyi%. 

( Arkaıı var ) 
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Öyle Bir Efsane Ki Uydurma 
Olduğu Hemen Anlaşılıyor ..• 

YAZAN: M. KAZIM 

Türkistanda Aşkabat istasigonu 

-79- ketin iç tarafına giderek 
serdar ( Cüneyid ) i bulmak ve 

Görillüyor ki "Ümmüderya,, geldiğimizi bildirmekti, Elle-
Türkistanın adeta can dama-
rıdır. 

Bu nehir membaını(Pamir)in 
yüksek şahikalarından alır, 
Kerki kalesine kadar Efgan 
ile Buhara arasında hudut 
hizmetini görür, sonra Tfir-
kisi:an ile Buhnrayı solda bı
rakarak Aral denizine dökü-
lür. Uzunluğu 2660 kilomet
redir, genişliği bir ile dört 
kilometre arasında tehalUf 
eder, akışı çok seri ve serttir. 
Suyu bulanık görünür, fakat 
lezzetli ve hazımdır. 

* Vapurda yapılacak birşey 
yoktu. Kumsal veya taşlık 

arasında ufka doğru uzanan 
sahili seyretmekle, arasıra da 
musahabeyle vakit geçiriyor, 
yekdiğerimize miltekabileo hi-
kaye anlatıyorduk. Aramızda 
Rus heyeti azasmdan u Vi-
lidmir ,, isminde bir zat 
vardı. Hiyve Türkmenleri 
arasında uzun müddet yaşa
mış ve dillerini öğrenmişti. 

Bize garip görünen Türkçe.si 
ile o havalide hüküm süren 
efsanelerden birini nakletti: 

Bu uydurma efsaneye göre 
Hazreti Ali küffar ile gaza için 
buraya kadar gelmiş, altında 

"Düldül,. ismindeki meşhur 

ab varmış. Karşısına nehir 
çıkmış, fakat hayvan bir sıç
radığı gibi nehrin bir sahilin
den diğerine atlamış. 

Viladmir bu hikayeyi an
latırken sahile yakın geçiyor
duk: 

- Dikkatle bakarsanız gö
rürsünüz, dedi hayvanın ayak 
izleri el'an görünmektedir. 
Baktım, fakat sahile değil, 
Viladmir Efendinin yüzüne 
baktım. 

O da gülüyordu : 
- Eğer Emmüderya TUr

kistandan değil, fakat Basra 
taraflarından geçseydi bu 
hikAyeyi uyduranlar biraz 
daha makul hareket etmiı 
olurlardı, dedim. 

Unutmadan kaydedeyim : 
Düldülün atladığı söylenen 
m<:safe takriben iki yilz metre 
kadardı .. 

* Nis1.nın ilk günü "F etr.ek,, 
hizalarına gelmiştik. Burada 
vapurun kuma saplanmasından 
iıtif ade ederek mllldı:im Nu-

rine bir de mektup verdim. 
ertesi sabah erkenden Petro 
Aleksandrovsk iskelesine var
dık. Burada bizden evvel 
gelmiş bir asker vapuru 

· vardı. İçinde bulununlar 
bizim vapuru görür görmez 
koşuştular: 

- Yaralı var mı? Diye so
ruyorlardı. Bu sualin sebebi
ni öğrenmekte gecikmedik: 
Meğer bu asker " F etnek" 

civarından geçerken dört bin 
bin kişilik bir Türkmen kuY· 
vetinin taarruzuna maruz kal· 
mış, kumandanlan vahim su
rette yaralanmış, bir kaçı 

ö)müf, birkaçı mecruh düı

müş, asker karaya çıkmıı, 
civardcki Türkmen k6ytintl 
topla yakmış ..• .. 

F eoa halde canım sıkıldı. 
Ben bu askerin gönderilece
ğini daha yolda iken haber 

· almıf, bu fikirden vazgeçil· 
mesini tavsiye etmiıtim. Fa
kat anla4ılıyorki 
tavsiyelerim dinlenmemiıti. 

Burada fena bir haber da
ha aldım: Bir müddet evvel 
vaziyeti tetkik etmesi için 
(Hive) ye gönderdiğim Meh
met Ali Ef. yolda genç bir 
Hiveli ile tanışmıı, bu genç 
(Hiyve) li Serdar (Cüneyt) 
tarafından mahkUnı imiş, affi 
için tavassutta bulunmasını 
Mehmet Ali Efendiden rica 
etmi4, Mehmet Ali Efendi 
böyle işlere kanşamıyacağmı 

söyleyince adam kızmış, Ruı 

erkanı harbiyesine giderek 
Mehmet Ali Eeodiyi propa
ganda memuru olmakla itham 
etmiş, Rus erkinı harbiye.si 
de Mehmet Ali Efendiyi tu
tarak tahtelhıfz (Taıkent) • 
iade etmiş .. 

* Görüyorsunuzya komünist 
idaresi idaresizlik içinde bu
calamakta, hiç lüzumu yok
ken başına dert üstüne dert 
almakta idi. 

Evveli İngiliz cephesine, 
sonra Çar taraftarlarına, daha 
sonra da Moskova yolu üze
rinde Kazak ordusuna karıı 
uğraşmakta olmasına rağmen 
diğer taraftan Ermeniler ile 
birleşerek ( Hokant ) ta bir 
katlilm yapmış, fazla olarak . 

SON POSTA 

BIKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri : Seroer Bedi 

ESKİ BiR AŞK 
Nedime giyindi, slblendJ, 

makiyajını yaptı ve salona 
geçerek bir koltuğa iliıti. 

Yalnızdı. Arkadaılarını bek· 
liyordu. O gün, yirmi kıtilik 
bir grupla, Marmarada bir 
kotra gezintisi yapacaklardı. 
Kol saatine baktı. Sekize on 
var. Y anm saat kadar bekle
meli. Zile bastı ve hizmetçiye 
gazeteyi getirtti. 

Her vakitki gibi evvelA si
nema ıayıfasını gözden geçi
riyordu. Sıkıldı. Birşey bek
lerken bu bile ona alaka ver-
miyordu. Sayıfayı çevirdi. İnti
harlar. Nedime, kendini öldü· 
renlerin feci sergüzeştlerine 
daima ehemmiyet verirdi; 
çünkü, o da, vaktile kendini 
bir kere öldürmek istemiıti. 
Bundan başka, hangi insan 
ölüme ehemmiyet vermeı:? 
Varacağımız en son istasiyonu 
daima göz önünde tutan yol
cularız. 

O gün de gazetede iki 
intihar haberi vardı. Biri 
uzunca yazılmıştı. Nedime ilk 
satırları okurken gözlerini bir
denbire açtı. Yanlış mı görtl-
yordu? Hayır?: Fadıl Şükrü. 
Fa .. dıl Şük .. rU. lık satırlardan 
ölüp ölmediği anlaşılmıyordu. 
Kalbi çarparak son ıatırlara 
baktı: "Cenazesi, bugfin ···n 

Gazeteyi elinden bıraktı. 
Kalbi okadar çarpıyordu ki 
intihann teferrilabnı okuya· 
madı. Ayağa kalktı. Fakat 
baıı dönüyordu. Pencerenin 
yanına gitti , camı açtı , 
bir aandalyaya oturdu ve dir
seğini pencerenin mermerine 
dayıyarak dUtllnmiye baıladı. 

Fadıl' la altı sene evvel 
sevişmişlerdi. Bu aşk, en 
ıiddetli hiı kavıalan ha
linde, iki sene sllrdtl. Ne 
evlenebiliyor, ne aynlabiliyor
lardı. Evlenmelerine mini 
olan ıey, ikisinin de biribir
lerine ve kendi kendilerine 
emniyetsilikleriydi. Evlenirler
se önüne geçilmez bir haile
den korkuyorlardı. Çok duy-
gular ve çok kuruntulu insan• 
lar, aşkta, bu haile korkusu• 
nu bilirler. Hıı:la kapanan 
bir kapı bomba tesiri yapar. 

Kaç defa, biribirlerine gü
cenmeden ayrılmayı denedi
ler, muvaffak olamadılar. Biri 
mutlaka öbllrtloti arıyor, bulu
yor ve daima sevinçle karşı
lanıyordu. Bir tek ateşten 

gömleği giymiş iki vilcut gibiy
diler. Bu cehennemi libası 
yırtıp atmak için birlikte 
intihan dUıilndUler. Olmadı. 
ikisi ayrı ayn intihara da teşab
btis etmişlerdi. Biribirleriuin 
haberi yoktu. lkiıi de mucize 
kabilinden kurtuldular. 

Bunun üzerine iki tarafın 
aileıl de araya girdi. Nedi· 
meyi Fadıl'la görilşmekten 
menettiler. Seneler geçti. Ne
dime unutmıya başlamıştı. Fa
kat öteki?.. Hiç kimse F adı
lın içini anlıyamıyordu. O da 
unutmuş muydu? Öyle görü
nilyordu. Çünkü muvazenesini 
kaybetmemişti. Bankaya eski
sinden daha muntaı:am gidip 
geliyordu, daha çok çalışıyor• 
du, kendisini ümitsiz neşelere 
veya eğlencelere vermemişti. 

Hatta Nedime bile F adılı 
kendisi gibi zannediyor ve en 
şiddetli ihtirasların geçici ol-
duğunu düşünüyordu. 

ne aldı. lntihann sebebini 
arıyordu. Şu satırlan okudu: 
"Bırabğı mektupta intiharın 
sebebini iki kelimede hulisa 
ediyor: Eıkl bir aık." 

Nedimenin arkadqlan kah
kahalarla içeri girdiler: 

- Hazır mısın? Bravo f.. 
Dediler. 

Hiç birinin hldiaeden ha
beri yoktu. Nedime bir lo 
dilşilndll, hiç birşey ı&yleme
miye karar verdi: 

- Haıırım, dedL 
Çıktılar. Nedime, otomobil

de, sahilde, kotrada, kendi 
kendine : "Ben yaşıyacağım!,, 
telkinini yapıyordu ; ve belki 
de, Fazılın tam kara toprağa 
girdiği dakikada, Nedime, 
kotranın ucunda, ılık bir rüz
garla dalgalanan beyaz elbi
aelerile, güneşin karşısında, 

pnrıl parıl yanan gençliğinin 

zaferini ilin ediyor, her za
mankinden daha neşeli kah
kahalar atıyordu. 

Hergün 
Yeni Cereyan 
Taraftarları 

Ne istiyorlar? 

[ Bat tarafı 3 üncll aayfada J 
ka memleketlere benzemiyen 
bir hususiyet anediyor. 

TUrkiye ötedenberi devlet
çi bir memlekettir. Türk hal
kı ötedenberi herşeyini hD
ktimetten ve devletten bek· 
lemiştir. Garpte devletin 
günden gllne takabbOI ettiği 
işler, bizde çoktanberl htı
kumetin elindedir. Zaten bn
tiln dünyanın gitmekte oldu• 
ğu bir yolu bırakarak, moda
sı geçmiş nazariye ve pren
sipler lizerinde vakit kaybet
menin manası var mıdır? 

İşte size buğday meselesi. 
Bugün en liberal, en demok
rat ve en endividüalist mem
leketlerde bile buğday mese- · 
lesi bir devlet meıelesi ol
muştur. Her memleket buğ
day işini kendi eline almış ve 
bunu fertlere bırakmayı mah
zurlu görmilştlir. 

Bu böyle olduğu halde biz 
buğday meselesini köylilniln 
kendisine bırakabilir miyiz ? 
Bu meseleyi kredi koopera
tiflerile halledebilir miyiz ? 
Köylüyü kendi kara toprağı 
ve nankör aletile haşhaşa 
bırakmak doğru mudur ve 
mUmkiln müdür ? Bu memle
ketin en biiyllk kuvveti köy
lüdür. Onu serbeıt bıraka
mazaak ve köylü meselesi 
ziraat meselesi ferdi bir 
iş olmaktan çıkıp bir devlet 
meselesi oluyorsa, artık biz 
liberalizm veya mutedil deY· 
}etçilik yapacağız diye ısrar 
edebilir miyiz? 

Bizde fertlerin, vatandaşla
rın yapamadığı işleri devletin 
yapması lAzımdır. Devlet, 
memleketin bütnn istihsal, 
nakil ve istihlAk vasıtalarına 
hakim olmalıdtr. Devlet, de
mirden bir el gibi, memleketi 
kolundan tutup ileriye doğru 

ötürmeli ve iktısadl 

Mektebinizi Seçme 
~ "'" • 

Sorunuz, izahat 
Son Posta Karilerin Mektep Miı 

için Kendilerine Delalet E 
Çocuğunuı:u hangi mektebe verme 
ıene tahsilinin ikmal etmek fizere han 
istiyorsunuz ? Gazetemiz gençlere ve 
etmek ilzere bütün mektepler ha 
maliimab vermiye amadedir. Mektebiı 
vel bize sorunuz ve girmek istediğini 
bizden malumat isteyiniz. 
Yalnız cevap için ( 6 ) kuruşluk post 
unutmayınız. 

Daruşşafaka 
Düzcede Kemal Efendiye; 
Darünefaka hakkında malil

mab hni 9 ağultos tarihli nüs
hamız adresinize gl>nderllmiştlr. 
Fakat bu aen DarÜHafakaya 
a-irmek için geç kaldığınızı 
sanıyoruz. 

* YUksek Orman Mektebi 
Konya, Doğan Beyde Yusuf 

Ziya Beye: 
Yüksek Orman mektebinin 

,artları aşağıya yaxılmıttır: 

lstanbulda Boğaziçinde, Bll
yfikderede Bahçeküyündedir. Tah
sil müddeti ilç ıene "Altı ıömes
tcr ,, dir. Leyli ve meccanidlr. 

Ta!ebenin her tilrlD ihtiyacı 

temin olunur. Mektebi Jkmal 
edenler Orman Mühendisi diplo
masını alırlar. 

1 - Taliplerin Türkiye Cilm
huriyetl tebaasından olmaları, 

2 - Yatlarının 18 den •••it 
ve 25 ten yukarı olmaması, 

3 - Tam devreli liae mezunu, 
yahut o derece tahsilde bulun-

* 

duklarl Maarif Vekaletince taatikll 
ilse ve muadili şabadetnamell 

olmaları. 

4 - lyl ahlikh olduğu •• 
hiçbir guna cezaya çarpılacak it 
Ye hareketlerde bulunmadıQlnı 

beyan eden •• mahalli zabıta
sınca tasdikli olan ihtiyar Heyeti 
mazbatasına malik olmaları, 

5- Her tilrlü hastahktan aalim 
bllbaaaa a-örme, duyma ve aay
leme uzuvları tam ve doktor 
raporu almaları lb.ımdır • 

6 - TaHpler yukarda yaı:ıh 

veslkalan, en aon mektep taha· 
detnameslnl hüviyet cüzdanını 

atı kiğıdını lıtanbulda Ynkaek 
Orman Mektebi RekUSrlüğflne 

yazdıkları bir iGttdaya m,tırerek 

mektebe, yahut bulundukları 

mahallerin Orman müdürlükle-

rine ve yDhut en biiyük mülkiye 
memuriyetlerine nihayet 1 T cf• 
rlnievvel • 931 tarihine kadar 
verirler. 

rn= 

7 - Talfp 
dıktan aonr 
uıuHl daireıt 

gibi Noterlik 
hüt senedi v 

9 - Taşr 
benin yol m 
lap nlındıkt 
verilecek ve 
kadar yemek 
tepçe temin 

Tatradan 
maeraftarına 

hareket etti 
Orman mekt 

hareket etti 
vesikayı bcra 
lidirler. 

Hava M 
İz mirde 

A. S. 
Tayyareci 

Makini at 
lbımdır. Hav 

binin kaylt ., 
havi 24 atust 
adremlnlze ~ 

Taraklı na 
kebir uıahal 
nulu Emin 

Çocukların 

bitirmedikçe f i 

leyli meccani 
rın evvel& il 
oızda yapbrı 

liıelerden bir 
çahşınınız. 

Fransızca 
Denizlide 
Fransızcayı 

rlnden hiçbl 
surette öğreneı 

orta mektebi 

girmenizde m 
bir mektepte i 
ceğ!oh: F rans 
senede Öğrene 
veya lzmirde 
sız mektebi sb 

--1 
------------,·----------------------....ıı 
Resminizi Bize Gön 

* * Size Tabiatinizi 
Basri Ef. ı · 

l 
Ataklık ve a
tılganlık gös
termez. Daha 
ziyade çekin
gen ve say· 

.........__~,,~ 

gılıdır. Mua
melltında uy-
sallığa müte
mayildir. Eğ-
lenceden geri 
kalma:r:. 

bu suretle koruyabiliriz. ,, 
Bu gençlerin istediklerini 

bir kelime ile hulba ve ifa
de etmek lAzım gelirse, buna 
" Devlet Sosyalizmi ,, diye
biliriz. 

Yalnız aldanmıyalım. Bu 
gençler komtlnist değildirler. 
Bilakis komllniz~in en tid
detll düşmanıdırlar ve kuv· 

, 
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İLANL.AR. 
Abdülhamit Tüf ek Seslerini 

Bahar sreldf. Şehirlerden klSylere m:ıytlyelere ıkıl k • 
dairenb, odalannıa varu 'Weyahut ld;alahacak ev ~alr aca tır.d Ktrl ayı a ''erılecek evini-. 

ld kf (2 ) ' e ve o a at yorsanız: Aramak ve 
•orma a n t .ıerfrmeylnlz. 5 kW'u1la aize bu ı,.ı yapabillrl:ı:. (16) kelimelik bir ııan 
klfldJr. H.., kelıme faduı lçln bir kurut llbcedinb . 

• 
işittikçe, Avcılık Yaptığı Günleri 
Hahrlıyor, Hikiyeler Anlatıyordu 

----------NAKLEDEN: ZIYA ŞAKIR 66 
( H~rhakkı malıf•zda' J 

Daha kim bilir kimlerin 
ıeyyiat veyahut hasenatı mey
dana çıkacak... Daha kimlerin 
ayaklarına ipler takılacaktı? 
Bereket ·versin; Nuri ağa gel
di, kulağına bir ıey ıöyledi.. 
O da kalkb, içeri gitti de 
hu, (Mezemmet fa1h) na hitam 
•erildi. 

5 kluuauaal 

Hava birdenbire bozdu. 
Hem de nasıl? Ümit edilmiyen 
bir ıiddetle... Köşkün içinde 
bir nezle kasırgası esiyor. 
Hepimiz yeniden nezleye 
tutulduk. Müşfika kadınefen
di, hepimizden daha fazla 
1!1uztarip. Abdülhamit en çok 
Ahit Efendiden korkarken o, 
bu defa tutulmadı. Mütema
diyen, kilçük kızla oynuyor 
\'e ekseriya da kanepelerin, 
paravanların arkasına sakla
narak: 

- Efendi saklanmıi·· Bula
bilir misiniz? .. 

Abdülhamidin çok takdir 
ettiği büyük Reşit Paşa 

ğıthane üstünden, Rami kışla
sının arkasından, Bahklıdan 
dolaşarak (Ayastafanos) [*) 
önüne geldiğim zaman vapur 
da Bakırköy önlerinde göril-

Diye sesleniyor. nüyordu. 

1 Kllnunuaaııl Çekmece gölündeki fske· 
Etraftan avcıların silih sea- leye geldiğim zaman, kan ter 

lerini duydukça, Ahdülhami- içinde kalmış; tepeden br-
din avcılık damarları harekete nağa kadar çamurlara bat-
geliyor. Fena halde ağzı ıu- mıştım. Vapur geldi. Açıkta 
lanıyor. Bugün; görllr görmez demirledi. Amcam Sultan 

- Ne o.. bir kederiniz mi 
Yar; Madam la Baron ? .. 

Kadıncağız g8zleri sulana
rak cevap verdi : 

- Şevketmeap 1. Bugtın si
ze, bilhassa bir ricaya geldim. 
Biliyorsunuz ki küçilk kuşlar, 
dünyanın en sevimli hayvan
larıdır. Sonra, bunlar muzur 
böcekleri de tarlalardan, ağaç
lardan toplayarak yedikleri 
için pek faydalıdır. Göriiyo
nım ki, bunları tutuyor ve 
6ldürüyorlar... Almanyada, bu 
memnudur. Sizden rica edi
yorum. Burada da menediniz. 

Bu merhametli kadının, hu 
aamiml ricası kalbime do
kundu. Ben de küçUk kuşlara 
pek acırım. Fakat, nasılsa 
bunu habrlıyamamışbm. He
men Madamı teskin ettim: 

- Şimdi BabıAliye haber 
gönderirim. Menederler. 

Dedim.. Tesadüf, o esnada 
Sadrazamın saraya geldiğini 
haber verdiler. Derhal huzura 
çağırttım. Madamın yanında 
tenbih ettim. KUçUk kuşların 
ltlAf edilmesini menettirdim ... 
Bilmem, ıimdi bu memnuiyet, 
baki mi; değil mi? .. 

(Arka11 nr) 
derin bir hasretle: Azizle maiyetinde bulunan 

- Ah, görllyor musunuz? biraderim Sultan Murat ve Meclisteki Müzakerenin 
Avlar, ne kadar yakından dij'er bendegAn, ıandallarla Zabıtlannı Aynen 
geçiyor. Tam .açma menzili. ıöle geliyorlardı. Hemen Yazıyoruz 
Bir tüfek olsa, bunlann hiç orada tüfekle ıelAm durdum. 
birini kaçırmam. Amcam, önllmden geçerken ( Bat tarafı 1 inci aayfada) 

Dedi ve sonra birdenbire beni g6rdil, ıaşırdı. evveli namusun tizerine söz 
durup kaşlarmı çatarak: - Efendi! Bu ne hal?.. isterim ki, iyilik ve fenaliğın 

_ Avcı, pek çoktur. Fa- Diye bağırdı. Hemen san- ekseriyetini ne taraf teıkil 
'- t b . k d klı dalı durdurdu. Karaya yanaş- eder iıe bunu tasdik ede· 
aa , enım a ar mera sı 
pek azdır. iyi avcı kime derler masını emretti. Elile de bana ceksin ve nihayet. kendisine 
bilir misiniz?. Mecidiyeyi kAğı- ifaret ederek: dedim ki hükumet şimendi· 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 
Zührevi ve dahili haatahklar. 

Hane: Beyoğlu. Tarlabatı caddHi 
No. 145. Muayenehane: Galata 

Topçular caddeıi. No. lM. --22 

p ARiS TIP FAKÜL TESINDEN Mezun 

Cilt ve ZUhrevi haatalıldar mlltebaa1111 

Dr. BAHATTiN ŞEVKİ 
Kabul aaa\lerl aabab ıekbden 

akşam yediye kadar Babıill 
Meıerret oteli kar,111nda No. 13S 
birinci kat. -113 

EMRAZl ZÜHREvlYE tedavi
hanesi - Doktor Ariatidl Bey ı 

Enıinönü 1&bık Karakat Han 
No. 8 -7 ------------

OPERATÖR DOKTOR SÜ· 
REYYA KADRl - Cerrahi has
talıkları yeni uaul •e elektrik'-! 
tedayl eder. Beyotlu lıtlklil cad· 
desi Pıırmakkapı Tramvay lab -
yonu Roma oteH yanında Tevfı '< 
Bey apartımapı muayene 14-1 S 

-ıo 

Berlla Tlp FakDltealnden cildiye n 

sUhre'flJtı mlltehauıll 

Dr. A. LEBIP SELİM 
Sirkeci - Orhanl7e cad. No: 26 

Cumadan maada her ,na eabahtaıı 
akıama kadar -12 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları mütehusıaı 

Cumadan maada hervün ıaat 
(14,30-17) Divanyolunda No (118) 
Telefon: lstanbul 2398 -3 

r MEMUR VE MEMURE 
MEMUR VE MEMUR'E iSTi

YORUZ - ltlniz olmadıt1 n
Jbllnluda çahıarak ayda 90 Ura 
kannabllirslni:ı mektupla bise 
ıorunuz içine e lruraıluk pul 
koyunuz. ııtanbal posta kutuau 
400 -4 

MEKTEPl:ER 
iT AL YAN LiSESi VE TiCARET 

MEKTEBl 

Beyoğlu - T omtom ıokafı 
1 Eyllll aalı rünltnden itibaren cuma 

Ye pazardan maada her glln aababl .. 

yln aaat 9 dan 12 ye kadar kız Ye erk•k 
talebe kaydına ba9lanacaktıt. -6 da aararsınız, havaya atarsınız. - Gel.. Sandala ıell... fer yaptı, şunu yapb, bunu 

Eğer, avcı birdenbire tüfeği _DiyA:~~ efendi~ .• Bu kı- yaptı, hatası nerede? Bu arka- fllphe yoktur ki matbuat Ye 

kaldırıp (tak) diye vurabiline yafetle huzuru hümayununuza daf, bütün bunları kabul matbuat hürriyetidir. 
işte o, iyi avcıdır. Bunu ben nuıl gelebilirim?. etmek ısbrarmda kaldi, ve Benden evvel söz alan ar-
yaparım. Biz eskiden sürgün Dedikçe, o miitemadiyen: llive ettim ki, TUrk taribind~ kadaşlarım, matbuatın siyast, 
avlarına giderdik. Artık bu- - Gel.. Gel... böyle 24 saatin 16 saat~~ı ahliki ve buna mllmasil ıöı-
glin adı bile unutuldu. Bu av, Diye ısrar ediyordu. Ne iıe.. çahımakla geçiren ve ır !erde ne şekilde ve ne vazi· 
pek heyecanlıdır.. Gençliğim- O glin, epeyce avlandık, çifçi kadar bulutu takip eden, yette olduğunu güzel ve belit 
de çok kuvvetli idim. Size eğlendik. Vakit geçirdik ... İtte, bir tüccar kadar borsayı takip · 11 1 . mısa er e izah etmişlerdir. 
bir vak'a anlatsam, hayrette biı: gençliğimizde böyle yaşar- eden bir Başvekil gelmlf mı- Bendeniz Türkiye Cümbu-
kalırıınız. Bakınız, ne oldu. dık. Fakat; (benim oğlanlar) bana dir? Nihayet hepsini kabul riyetinde bilhassa bir iki sene 
Bir gün ( Kiğıbtane ) civa· benzemediler. Kendilerini da- etti. evvel iktısadt hayatımızda bu 
l'lndaki av yerinde avlanı- lma ava teşvik ettiğim halde, Bendenizin asıl arzetrnek matbuatla vAki olan temasla-
Jordum. Burası, KAğıthaneya bir tnrlü gitmezler. Hepsi de IStediğim şudur: Bu vaziyeti rımdan ve iktısadiyatımız 
hlr buçuk ıaaf mesafede idi. tembel şeyler.. tehlikeli gördüm. Memlekette hakkında yaptıkları tenkitler-

B 
Durdu. Uzaktan gelen silAh lk d · k k d irdenbire bir nal şakırtısı tısa i ış tutma. no tasın .m den bir nebze bahsetmek 

seslerine kulak kabartarak: b l b k d ltittim. Döndüm baktım, bir u yazı arın irçok ar a aş· isterim. 
- işitiyor musunuz? Avcı- ı d d' b k ö Yaver... At, köpükler içinde ar a en ışe ıra tığını g r- Arkadaşlar; Osmanlı lmpe-

L lar, muttasıl atıyor. Demek ki d b d · d b "almış. Şaşırdım: üm ve en enız e una ratorluğunun 1908 den 1913 
kuşlar, dağlarda yiyecek hu· kani oldum. Kanuıılan ınem· - Hayrola •~nesine kadar be• senelik 

... lamıyarak ovaya inmicıler. Fa- · · 
7 

Dedim. Yaver, bllyük bir 'I' leketin refah ve saadeti ıçın ihracatı 125 milyon san 
telaş ile: kat, bunlar, hep küçük kuş- daima değiştirmek mecburiye- liradır. Osmanlı lmperator· 

(ardır. ~Bunlara silih atmak, d 1 · · • k rtık 1 v • B Ik h b" - Efendim, sabahtanberi tin eyiz ve c eğıştirır en a ugu, yanı a an ar ın-
vahşettir. lıtanbulda Rum ço- k d bu d t b t •izi arıyorum... ( Zatışahane) matbuat anununu a en ve umum arp en sonra 

S Cukları ·, bunları ökse ile tu- l k · · b .. de elimizden çıkan Rumeli, Ara-
ultauiye vapuriie Çekmece mem e etın ıca ına gore -

t
arlar, kafalannı koparıp bir w • • k t ridir biıtan ve diğer yerler de 

DIS T ABIPLERI 
' 

DIŞ TABiBi CEMAL ZIYA 
K4prübatı Emin~nü han ikinci 

kat No. 4. Sabah dokuı. buçuktan 
•ktam yediye kadar hastalarını 
kabul eder. -17 

Diş Tabibi K. Jamgoçyan 
Harbiye poliı karakolu ııra

ıındakf kli,ebaıında 73 numaraya 
nakletmlttlr. Sab.b 10 dan ak· 
ıam dokua kadar. -4 

DIŞ T ABIBI M. NECA Tl -
Sirk•clde Slli•rl oteli karııımda 
26 numar~ya naldetmlttlr. Sabah 
1ekbden aktam dokuza kadar 
hutalarını kabul eder. -10 

TERZiLER 
Uzun Tadeli, mutedil ıerait 

ile en müıkDlpesentleri memnun 
edecek tekilde modaya göre 

elbise yapılır. Babıali No. 35 
Yuıuf Ziya. -10 

SATILIK EVLER 
OSKÜDARDA imrahor mahal

le.inde Do.ancılar caddesinde 
elektrllr hırko• tertibatını ve iki 
kuyu n nesar•ti klmlleyl havi 
121 numaralı hane aatılıktır, 

içindekilere milracaat. -4 

ERKEK iŞÇi 
Erkek itçllere iş nriyoru-z 

PARA KAZANDIRIYORUZ -

Okuyup yazma bllenler mürec
cahtır, mektupla bize ıorunuz 

içine de 6 kuruıluk pul koyunuz. 
latanbul poıta kutuıu S48 -4 

SATILIK VE KIRALIK 
Emlikinid SATMAK yahut 

KiRALAMAK için 9-12 arHıada 
milracaat ediniz tramYaya, 9lmen
dlfere, lıkeleye yakın olanlar 
mflreccahtır. latanbul dlfrdllncD 
Vakıf han a1makat 29 -4 

SÜNNETÇi 
KOLAY SÜNNET 

Ameliyeal için methur Halepli 
ıade doktor Talip Beye bet ıGn 
unlden baber verllmul. Sirkeci 
Nemllıade hanı. Telefon ııtan
bul 1486 -23 

TOrkiye Cnmhurlyetine kalan 
ve bugün TOrkiye Cllmhuriyetl 
lktı1adi faaliyetinin cereyan 
ettiği sabalar bu aeneler ıar

fında 82 milyon lira ihracat 
yapmı~tı. Vasatı rakam 17 

milyon lira eder. lthallb be 
117 milyon lira idi. Va1atl 
rakam 23 milyon ıan lira 
o)arak gösterilebilir. 

Arkadaşlar; Türkiye Cum
huriyeti teessOs ettikten sonra 
1923 senesinden 1929 ıene

ıine kadar 6 sene zarfında 

Türkiye Cilmhuriyetinin yap

tığı ithallt 1 milyar 249 
milyon kAğıt puadır . 

(Devamı vu) 

.... r 
ON BiRiNCi 

PATRON KUPONU 

No. 4 

MÜTENEVVi 
600,000 

Ki,i imana retirdik 

600,000 torba içinde boğulduk 

Nuıl mı? 

Bfrka~ gün sonra anlarımız? 
-S 

TAŞRA BA YfLERfNİN 
NAZARI DIKKA TİNE 

f ıtenildiği şekilde paket 
yapılmak şartile gazete al-

mak istiyen taşra bayileri 
lstanbulda Ankara cadde-

sinde Feyzi Ahmet hanında 
lı:mir gazete bayii Tevfik Ef. ye 
mfiracaat etsin . 

iHTiRA BERATI 
ihtira berat veya imtiya:r.ınıı..ı, 

planlarınızı ve modellerfnizi Şi

kago'da 14. eyliilden 20 tefrinlev
vel 931 tarihine kadar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGİDE 
teşhir ediniz. 
Sergiyi binlerce fabrikatörler 

•• alıcılar ziyaret ederek bu ih
tira beratlarını utmak lç1n mub· 
terllerin eline geçmlt en büyük 
fınatbr. Hemende bütün fabri
kalar yenl icat ve lhtiralan gör
mek ilzere 1erglye mümessiller 
ıön dereceklerdir. 
Realm ve modellerlniı.i teşhir 

ücreti 28 dolardır. Bizim husuai 
aergl memur ve aatıcılarıını:ı: be· 
rat ve lmtlyaılarınm fabrikatör• 
lere gfüıterecek ve onları •izinle 
tema.. koyacaktır. Bunun için 
ayrıca komfsyon ilcreti alınmaz. 

Berat n modelinizi ve kira be· 
deli olan 28 doları doğrudan 

dokfuya bise glSnderinl:ı:. Size 
•erginin nihayetinde mufaHal 
rapor verilecektir. 

.A.dre1: lnternatloııal Patent E:ııpcm. 
tlon Co. Marchandlae Mart. ChJcago. 
U. S. A. 

GÖZ n GÖZLÜK mütehuıııı 
Tıp FakOlteal göz haatalıkları 

Hbık muavini doktor Fuat Aıh 
Bey - Muayene ile glSzlOk ıatı· 
hr. Muayene OcrıtJ alınmaı. 

Bahçekapı Hamldiye . cadde1I SO 

numarah maj'aza -23 

1 VAPURLAR 1 
BugUn Beklenilen Vapurlar 

Saadet • Türk - lzmirden 
Erzurum ,, Rizeden 
Tayyar ,, Ayvalıktan 
Marmara ,, Mudanya 

Gemlikten ' 
lzmit - TUrk • lzmitten 
Bulgarya - Bulgar - Piredea 
Albanya - İtalyan • Ceno-

vadan 

Bu~Un Gidecek Vapurlar 
Mıllet - Türk - Rizeye 
Gülnihal ,, Bandırmaya 
Bandırma n Karabigaya 
Asya ,, Mudanya Gem-

liğe 

Kırlangıç - TUrk • lımite 
Bulgarya - Bulgar • Varna 

Burgaza · 
Amazon - Fransız - Marsil· 

yaya 

1 Tiyatro Ve Sinemalar l 
IÖlüne ava gı' decek. Sizi isti• gıştirme gaye ıaru • 

ipe dizerek satarlardı. Bil- B d · · t bu ka· dahil olduğu halde 5 ıenelik 
Yorlar. en enııın maruza ım D mem, burada da yapıyorlar mı? dardır. ihracatı 125 milyon ıarı lira- Gaset•ml:ı:de on bet rllnde bir AL'<AZAR - Kanlı kut, dlbtaban .,. 

edi. lala~m çocukları bunu yapmaı:. B ( ) M h dır. •ermekte oldutumuı: Patronq bastıbacak 
Diişündilm .. KAğıthaneye av· "' Turgut • Manisa - u • bedan almak fatlyo?'aanu, bu ALEMDAR - Knııh sevda 

d Hiç unutmam; bir gUn terem arkadaşlar; bilhassn Bunun senelik vasatisi 25 kuponu keılp uklayınn: v. 15 EKLER - Kır.ıl Sultan AbdDlharıııt 
et ederek elbise değişsem Alman ıefiri (Baron Marşal) ıon zamanlarda Türk CUm· milyon denebilir. Yine ayni kupoi\ toplayınuı:. Patronlarımu• A!TU v AL - Do:ı Petruçyo 

\ta kit geçecek. d . dan pek memnun olacak11nı:ı. OLORY A - Sevgilinin zevki 
madaması saraya gel i. huriyetinin dahili siyasetini, ımperatorluğun bu beş sene Patronlar neıredlldtklerl gUıı· KEMAL B. - UM dakika v" blr komik 

- Beni vapura bekleme- ~adının halinde bir hOz.Un, bir fırka mücadelelerinde cereyan zarfında yaptığı ithalAt yekunu den itibaren fıtanbul karllorırnı:ı PERA.H - Muhtelif temsiller 

i!:!•~. Göldo kendilerini bu- teeaollr vardı. Onu bu baldo eden hAdiselerin en kuvvetli 195 mil yon san liradır. V •••ti !:. ~:::~. '~!~:.:'.:.~:'' ;~~.; ~~ERA : ~:,~::;:~~~ •
1

•• '' 

D· aörünce sordum: ve en kudretlisi olmak tizere rakam 39 milyon lira eder. melll.t.rler. Bu mllddet geçtikten Takılm _ Varycto 
.ı ıye, yaveri savdım •• Ora• a !Azım elen hiç Osmanb imparatorluğundan Hnra !kuponlar kabul edilmez. Çlfllkparkı - Saz .=...:.=---'--~~----~----....:_~-~~--'-_ajiatıenJl..IW~-!!!:!.!!!~~~~-l~..:::::::~~~,::~::!.:::::.::~..1===ıı!!!!!!!~~!!:!!!:!!::=~~~!!!!!l__.Jj_K~ı~•lk~u~le~ılJP~•~rk~1.=_~D~ar~U~tla~ll~m~-~~~.tJ 
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8 Sayfa 

SEYRISEFAIN 
Merkez acenta ı (.Jalatata KöprU 

b3şı 8. 2362. Şube A. Sirkeci MU· 
hürdıır zarle han 2. 2740 

İZM1R SÜR'AT POST ASI 
( GUlcemal) 30 Ağustos 

pazar 14,30 da Galata rıh· 
tımından kalkacaktır. 

TRABZON POSTASI 
(A N T A L YA) 1 Eylw 

salı 17 de Sirkeci nh· 
tımmdan hareketle Zon-
guldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, 
Mapavriye gidecektir. Dö
nüıte Zonguldak yoktur. 
Of, Sürmene, Polathane 
Tireboluya da uğnyacakbr. 

İstanbul Yedinci lcra Me
murluğundan: Hüseyin Ziya 

Beyin Ahmet Faik Bey ve 
zevcesi Nedime H. zimmet-
lerinde alacağından dolayı 
paraya çevrilmesine karar 
verilen mahcuz Mollagürani 
kurbunda Sarı Musa mahal
lesinde Sami Paşa ve Hasan 
Bey ve Kireçhane sokakların-

da 171 ve 2 ili l 4 1 ilA 11 ve 
mükerrer 27 No. lı sağ tarafı 
4854 ve 4850 harita numarah 
arsa ve arkası 485213 harita 
No. h arsa ve sol tarafı 4850-
2 harita No. h arsa ve cep
hesi Sami paşa caddesinde 
lıarik çapından 57 4 metro 
1 148 lira kıymetinde bot 
ınuhterik hane arsasının ta
mamı ve keza mahalli mez-

kfırun Necip paşa sokağında 
18 No. lı sağ tarafı 4845-2 

harita No. lı arsa ve arkası 

4893-1 ve 4839 harita No. lı 

arsalar ve sol tarafı 4848 
harita No. h arsa ve cephesi 
Necip paşa sokağı ile bermu
cibi harik çapı 77 metre 29 
santim ve 1 J 6 lira kıymetinde 

arsnnın tamamı ve Bebekte 
Bebek caddesinde 116 atik 

180 cedit No. lı sağ tarafı 
lJere sokağı arkası ve sol 
tarafı 1 18 No. lı hane arsası 

cephesi Bebek caddesi Bele
diyeden musaddak haritadan 
anlaşıldığı Uzere badelnizam 
56 metro 25 santim terhiinde 
tamamına 562 buçuk lira 
kıymetinde boş arsanın altı 
hissede bir hisseıi keza ma-

halli mezkürun atik Bebek 
caddesinde J 18 cedit 182 ve 

Yoğurthane sokağında 2 No. 
da sağ tarafı 116 No. lı arsa 
ve Dere sokağı arkası Hüse
yin ağa vereseleri hanesi, sol 
tarafı Yoğurthane sokajı 
cephesi Bebek caddesi ve 
116 No. lı arsa belediyeden 
muıaddak harita mucibince ba
delnizam 263 metra 95 santim 

2112 lira kıymeti muhammineleri 
ve derununda iki kuyu bir 
erik ve bir indr ağacı olan 
arsanın altı hisae itibarile 
bir hissesi balAda eşkAl •e 
evsafları muharrer dört kıt'a 

gayri menkullu deyni mezkür 
için furuhtu mukarrer bulun
duğundan kıymeti muhammi-
nenin yllzde onu nisbetinde 
pey akçesi ile 929 - 5785 
numaralı dosyaya İstanbul 
yedinci icra memurluğuı:a 

müracaat etmeleri ve 10 
teşrinievvel 931 tarih cu-

martesi gUnll saat 14 ten 
16 ya kadar ihalei evveliyesi icra 
kılınacağından müşte.rilerin 
tarih ve saati mezkürda 

-dairede hazır bulunmaları 
illn olunur. 

SON POSTA Ağustos 29 _ 

Sultanhamamında Yerli Mallar Karşısında 

SADIKIYE HANINDA 

Bir ailenin hukuki 
mali bütün işle- Birinci NOTER 

rini deruhde eder . 
Vekaletname, protesto, mukavele yapar, 

konturatları tanzim eder. 

2500 Lira Müki at ı 
931 • 

ikinci Kur'ası 
Teşrinievvelde Çekiliyor. 

• • 
Kur' aya iştirak 

1 E e 
KUMBARA MEVDUA 1 iZ 
ASGARİ 5 URA OLMAL IR. 

• 
Türkiye iş Bankast 

Eskişehir ususi Mu
hasebe Müd ·· rl ·· ğünden 

Liıe binasına il'veten ye mtkcddeden inşa edilecek 8063 
lira 82 kuruş bedeli keıifli bina 17-8-931 aribinden 7-9-931 
pazartesi günü saat 16ya kadar kapalı zarf usulile münakasaya 
vazolunduğundan şeraiti anlamak ve projeleri görmek üzere 
fdarel hususiye Müdürüyctine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

HANIMEFENDi 
Niçin tereddllt ediyorsunuz? Müziç, nahoş teslrile 

ıizi harap eden, yazın zevkinden mahrum eyliyen (ter) 
ipeklilerinizi de çürütmek ve lekelemektedir. 

Sü-00-RONO PERTEV'in . 
Bu mahzuru külliyen izale ettiğinden haberdar 

değilseniz lfıtfen arkadaşlarınıza bir kere sorunuz. 
Aldığımız teşekkUrnameler bize, bu müstahzarı, size 
tavsiye etmek cesaretini veriyor . 

HORU e Beyoğlu, Tokat-

1 
lıyan 1anıada 

mektep •okak 
35 

Cilt n emraz! zUhrevtye tedavlhaneıl HerrUa tabahtall akıama kadar -

Cilt ve zlihrevi hastalıklar Miltehassııı 

DOKTOR Ömer Abdurrahman 
&tanbul emrazı aUhrevtyı dlıpanıerl ba~heklml 

Ankara ceddeıl ikdam Yurdu karıısnda No. 71 

f t 

f7 

~ .. 'b ·'' 

Kız ve er- ş ŞL T kek ~eyli 
ve Nıhari 
Tekmil sınıfları ve ecnebi liaanı lSirenmek için Franaızca. Almanca, İngilizce kurdarı ve kız - erkek 
talebe için ayn binalarda ayrı leyli teşkilatı mevcuttur. Hergün aaat 10- 17 ye kadar talebe kayıt 

edilmektedir. Mektep taUmatnameal meccanen gönderilir. Telefon: Beyoğlu 2157 
T esi• tarihi 1879 

SEK ORMAN MEKTEBi 
fstanbulda Boğaziçinde Bllyllkderede Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti llç sene "Alb 

sömester,,dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her tllrlü ihtiyacı temin olunur. Mektebi 
ikmal edenler Orman mühendisi diplomasını alırlar. 

ORMAN M Ü H E N o· ı s ~, o L M A K , 1 c' 1 N 
Yüksek Orman ' Mektebine yazılma ve alınma şartları 

1 - Taliplerin Türkiye Climhuriyeti tebaasından olmaları, 
2 - Yaşlarının 18 den aşağı ve 25 ten yukan olmamatı, 
3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tah•ilde bulunduktan Maarif Veklletince 

tasdikli lise ve muadili şahadetnameli olmalan, 
4 - İyi ahlaklı olduğu ve hiçbir giina cezaya çarpılacak it ye hareketlerde bulunmadı· 

ğmı beyan eden ve mahalli ı.abıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik ol
maları, 

5 - Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma ve söyleme uzuvlan tam •• 
diğer noksanlardan beri, gezip yürümeğe, biniciliğe miltahammil olduğunu açıkça tasdik 
eden doktor raporu almaları lazımdır, 

6 - Tal ipler yukarda yazılı vesikaları, en ıon mektep ıahadetnamesini hUviyet 
cUr:danını, aşi kağıdını İstanbul' da Yüksek Orman M~ktebi Rektörlüğüne yazdıkları bir 
istidaya iliştirerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman Müdürlüklerine ve yahut 
en büyük mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teşrinievvel 931 tarihine kadar verirler. 

1 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için usuli dairesnide ve nlimunesi 
gibi Noterlikten musaddak taahhüt senedi vermeleri lazımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı mektebe yazılıp alındıktan sonra mektepçe 
verilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları mektepçe temin edilecektir. 

Taşra dan gelecek talebenin yol masraflarına ait vesikaları ve hareket ettiği mahalden 
Yüksek Orman Mektebine girmek üzere hareket ettiğini beyan eder bir vesikayı bera-

Ankara Adliye Meslek 
Mektebi Kayit Ve Kabul Şeraiti 

1 - Talibin yaşı on sekizden aşağı ve otuz betten yukan 
olmamalıdır. 

2 - İdadi ve Ortamektep veya bunlara muadil mektep 
mezunları ile Lise sekizinci sınıfı ikmal edenler imtihansız, 
iki sene mahkeme başkitabetinde ve beş sene zabıt kitabetin
de bulunanlar, maliımatı hukukiye, kitabet, hesaptan, işbu 
şeraiti haiz olmıyanlar, kitabet, edebiyat, hesap, malümatı 
medeniye ve iktısadiye, umumi tarih ve coğrafyadan imtihama 
tabidir. 

3 - Taliplerin 30 Eyliil tarihine kadar zirde gösterilen 
vesaik ile mektep idaresine veya bulunaukları yer mUddeiumu
miliklerine müracaat etmeleri lazımdır. 

A - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi, memuriyette 
ise beraiti zimmet mazba~ası. 

B - Sıhhat raporu. C - : Hüviyet cüzdanı, Hüsnühal varakası 
D - Halen askerlikle alakası olmadığına dair vesika E - : üç 

adet 9 X 12 eb 'adında fotoğraf, 4 -: Tedrisata başlandıktan 
sonra kayit ve kabul muamelesi yapılmıyacağından taliplerin 
müracaatlarını tacil etmeleri icap eder. 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

i TİKLAL LiSESi 
ltk, Orta n LiH kıaımlarloı muhtevidir. Bütün amıfları mevcuttur 

Tal ebe Kaydına Başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri 12 den 17 ye kadar 

müracaat olunabilir. Şehzadebatı • Telefon 22534 

• 
Iktısat V ekiletinden: 
Ankara' da inşa edilmekte bulunan zirai Ye baytar! ensti· 

tülerin 4284 lira bedeli keıifH .bttyUk au havuzu ile tohum 
ıslah istasyonu binasına muktazi suyun isalesi 21 glln müddetle 
kapalı zarf usulile mfinakasaya vazolunmuştur. 

Evrakı fenniye ve projesi enstitüler İnşaat fen heyetinden 
verilmektedir. 

Taliplerin bedeli keşif üzerinden % 7,5 teminatları ve 
ehliyeti fenniye vesikaları ile birlikte ihale günü olan 7-9-931 

farihine mü~adif Pazartesi günU saat on dörtte 
şarlığı kısmında müteşekkil inşaat komisyonuna 
illn olunur. 

ziraat müste· 
müracaatları 

İstanbul AdliyeLevazım Dairesinden 
İstanbul Adliye dairesi kaloriferi için 270 ton kriple maden 

kömürU mubayaa edileceğinden taliplerin ıartnameyi görmek 
üzere her gün Adliye Levazım dairesine ve münakasaya İitİrak 
edeceklerin de Eyllllün 10 ucu perşembe 111at 15 te Defterdar
lıkta müteıekkil komisyona mllracaatları. 

Türkiye ve Krom 
Türkiye ve Dünya kromları, 

vaziyeti, mevkii hakkında Ma
denciler birliği umumi kAtibl 
Sadreddin Enver beyin bir 
eseri inti,ar etmiştir. 

Tilrkiye iş Bankasından : 
Zdfer Bayramı münasebe

tiyle 30 Ağustos 931 Pazar 
günü lstanbul ve Beyoğlu ıu
belerimiz kapalı bulunacaktır. 

8 inci İcra dairesinden: 
Alacaklı Şevket Beyin borç

lu Şişlide Abidei Hürriyet 
cadde~inde GözUmyan apar
tımanının 2 No. lu dairesinde 
mukim ve Samatya nahiye 
müdürü beyin nezdinde misa
fireten sakin Remzi Efendi 
zimmetinde ba ilim alacağı 
olan 300 liranın temini İ•tiluı 
zımnında icraca yazılan ade
me emrinin mumaileyhin ika
metgahının meçhuliyetine bi
naen illnen t~bllg.at icrasına 

karar verilmiş olduğundan 
tarihi ilandan itibaren on beş 
gün zarfında sekizinci icra 
memurluğuna müracaat etme
si akıi takdirde mahcuz em
vali menlrulesinin ıatılacağı 
tebliğ makamına kaim olmak 
(lzere ilin olunur • 

SONPO&TA 
evml, SlyHt, Havadl• ve Halle l'&:r.eteııl 

idare : l•tanbul Nuruo•manlye 
Şeref sokağı 35 • 57 

Telefon l•tanbul • 20203 
Poda kutu•u ı fstanbul • 741 
Telgraf: l•tanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÖR KiYE ECNF.BI 

1400 Kr. 1 Sen• 2703 Kr. 
750 

" 
& Ay 1400 

" 
400 

" 
5 

" 
800 

" 
ıso ,, 1 

" 
300 " 

Gf'lcn evr3k geri verilmu. 
hanlardan mf'•ullyet ıılınmaz. 

Adres değiş irllme'i (20) kuruotur. 

MATBAAI EBÜZZİ YA 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıp 

Netrlyat MQdilrU : Sollm Raı-ıp 
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