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SON P O S TA Halkın ıBzftdGr ı Halk bununla ı3rür. 
S O N P O S TA Halkın kulatıdm Halk bununla lıltlr. 
SON POSTA Halkın d 1114 1 rı Halk bununla ıGyler. 

BAYRAMIDIR 
~~========================================================:==:======:=:======================~~~~~~~h 

BÜYÜK BUGÜN TÜRKÜN EN 
1 Bugünün Meselelerinden 1 

~~===============?=========-===========================r================~================================ 
Askeri iSTiKLAL ZAFERiNiN YIL DÖNÜMÜNDE.. Bugün En Çok 
'l'erfi Türk Milleti En Büyük Se:oineceğimiz. 
listesi Bır Bayramdır. 
Oç Miralay Livalığa Bayramını Yapıyor 
Terfi Edildi, isimleri vazı yor uz Dumlupınarda Mukaddes Şehit-

lerimizin Hatıraları Taziz Ediliyor 

BuaiJn, aıomo, hudutla· 
raDdan dı9arı atan bir ı.aferin 
Jlldlniimlndeyiı. Y a9ıyoruz 
H bayram yapıyoruz. Sen 
tlenilen aı.raill hudut bari· 
dn• ıOrmek için, 26 Ağustos· 
ta. kadınlarına varıncıya kadar 
tlliba ve cephaneye Hralarak 
.nıter4!k bir hamle ile Her 
atılan Tiirk Ordoıu ve Milleti, 
on ıeae evvel buıiin, dü9manı 
anün• katmıt ve Akdenize 
dotrU ıOrüyordu. Yalnız Türk 
topratına ayak ba1&nlara de· 
ın, baımayı hatırından geçi· 
renlere de verdiğimiz bu kanh 
tarihi dera, bize de, yafamıya 
aekadar llyık olduğumuzu 
öj'r.etti. Hiçbir bayramımızda 
aevinmete bugünkn kadar 
haklı olamayız. Sevinelim ve 
bu ıaferl yapmakta amil olan 
Ulu Batkumandandan gayreti 
ye himmeti g()rülen milletin 
ye ordunun her ferdine ka -
dar bütiln kahramanlara ve 
yardımcılartna karşı minnet 
bo•eumuzu unutmıyalım. 
Memlekette yapılan meraalm tafıa· 
lltaaı ilçUncU sahlfımirde bula· 

h Aıkeri terfi llıteıi Reiıicüm· 
Ur Hazretlerinin tudllderln• 

iktiran etmiı ve teblij'at ba9la• 
lrııftır. 

liıtede ikl mirliva ferlklit• 
lefi etmi9tlr. Bunlar Mehmet 
ICenan ve Muatafa pa,alardır. 
l Mirlivalığa terfi eden mira• 
aylar da 'unlardır: 

I<. Yedinci Kolordu 17 inci Fırka 
.. umandanı Muhiddin, Topçu 
n.ıektebi MüdrO Kemal ve Fen 
Ee san'at Umum MüdOr Vekili 

Yup Beyler. 

Eerkanı harp Miralayları 
L Miralaylığa terfi eden erkini 
Qark kaymakamlari; Ali Remzi f Girit), fsmail Hakkı (Çengelköy) 
1 '!1ail H_akkı (Erzincan), . Yuıuf 
ICamll (Dıyarbekir), Hilleyln Rab· 
tni (Babaeski), Mehmet Sabri 
(AkaaraY,), lımail Hakkı (Şlvaı), 
Reşat (istanbul), Rıza (Firuzta) 
Ahmet Suat (Mardin) Beyler. 

Erkan,harp Kaymakamları 
Kaymakamlığa terfi eden 

•rkinı harp binba,ıları: Mehmet 
Sa.lih ( Rumkale ), Ali Himlt 
( Üsküdar ), Mehmet, Kemalettin 
( Çengelkay ) Ali besim ( Saray• 
köy ), lbrahlm ( Girit ), Şevket 
M1.11tafa ( Tırnua ), Rü9tll (Baba· 
haydar}, Huan Fehmi (Hereke), 
Ferit ( Ta.şkasap ) Beyler. 

Bu sabahki merasimde: Kclıraman ordumuzdan 6lr kıt'a 

Bugün Türk milleti en bn
ynk bayramını, lstiklAl Zaferi· 
nin yıldlSnilmilnU ve Tayyare 
bayramını teı'it ediyor. Bütthı 
memleketle beraber l.tanbul 
da bir tek kalp .gibidir. Bu 
sabah sekizden itibaren Da-

rillfllnun Ye Beyazıt meydan
ları bUyük bir halk kitleıile 
dolmuş, tes'it merasimine baı
lanmıtbr. 

Askeri kıt'alarımız. mektep:-: 
Jilerimiz ve muhtelif cemiyet• 

{Devamı 3 Gacü ıayfada J 

caknnıı. 

Muamele Vergisinin Tahsili 
Maliye Veklleti gümrüklere •* ...,Uji yeni bir tamimle 

l.undan sonra idbaJAt emtia-
ından alınmakta olan mua· ( Devamı 2 inci ıayfada ) 

Bı·r Mı·syonerin Foyası M ydana Çıkarıldı mele vergisinin yine gUm.r~~ e memurları tarafından tahıılınt 

Amerikalı Ceninks, Misyonerlere ;;;;~;~te Gazete' 

Yazdığı Mektubunde Türkiyeyi Müzakereleri 

Propagandaya Elverişli Bulmuyor ~~:::Ü ·.~~1~··,.~:·~~
1

2s1 
Bundan birkaç sene evvel 

Mister Cenings isminde bir 
Amerikalı memleketimize re· 
lerek çahımıya batlamııta. Bu 
%at, bu memleketin muhibbi 
görünüyordu. Mahalli hara 
tnüesseıelerine yardam olmak 
lizere Nat isminde bir Ame· 
rikalı marifetile Amerikada 
(150) bin dolar toplamıt ve 
bu paranın bir kısmanı eski 
'türk Ocağma vermiıti. 

Mister Ceningı bir mOddet 
'türk ocaklarile çok yakından 
•llkadar olduktan ıonra blr· 
denbire bu alikamn gevşedi· 
ği görülmiye başlamıştı. Buna 
tnukabil Mister Ceningı Hima· 
Yei Etfal Cemiyetine teveccüh 
etmişti. Bu müeaseseye sene· 
de otuz bin dolar veriyordu. 

b Himayei Etfal Cemiyeti, 
u hayrihah ecnebinin yap· 

t ~ •gı maddi, manevi yardı· 
tna ·bir mukabele olmak üzere 
ltıerkezde kendisine bir biiro 
tah .. · t . t' ıs e mış ı. 

ter Cenings burada çalı· 
''Yordu. 

1 Iaber aldığımıza göre Hi· 
~~Yei Etfal Cemiyeti ahiren 

ıster Ceningsin cemiyetle . . 

Amerikalı misyonerin foyasını 
megdana çıkaran Himagel 

Et/al Reisi Fuat B. 

Bunun sebebi, Mister Ce
nlngsin Amerika Misyoner mü· 
esseselerile yaptığı muhabere 
evrakında şayanı dikkat bazı 
noktaların bulunmasıdır. Bu 
zat, bu evrakta Türkiyede 
şimdilik Misyoner pro~aga~
dasının açıkça yapılabılmesı· 
ne imkan göremediğini söy· 
!emektedir. Bu da gösteriyorkl 

mak maksadile gel· 

milyon lira eder. Bu 6 senede 
rin hakiki maksadı husuıl yapılan ihracat 955 milyon li-
menfaatlerini tahakkuk ettir· radır. Vasati rakam 19 milyon 
mektir, Himayei Etfal Cemi· lira eder. Yani Osmanlı im-
yeti, Amerikalı Miıyoner Ce· ıp~r~torluiu zamanında halen 
ninııle allka11nı kesmekle hmızde bulunan yerlerin 
cidden iubetli bir karar hugDnkn para ile yaptığı ih· 
almıtbr. 

0 
• _.. ( Duamı 1 inci 1&yfada ) 

DARÜLF'ÜNUr~ T AKiMi YiNE YENiLDİ 

Harkof Muhteliti Dün-
1 

kü Maçı 2-0 Kazandı 

R\Uyacla çocuk ara ıpor terbiyesi, kenarda Zeki Bey 

Hizmetçilerin Çektikleri Ve 
Çektirdikleri Dertler 

Mahvedilen Bir istik
balin Feci Hikiyesi 

Yazan: Meliha Avni 

f:.:. • affsd'ttx«'<' • . 

Kadın, erkek bir iı isteglci ka/ll• 11ö61tt llekllgor 
içtimai dertlerimiz arıtıın.da - Ben hizmetçi aramıyo-

blzmetçllik meHleıi da dik· rom... Derdin vara 16yle f ... 
lratle tetkik ..ıueeelr Wr ... Yaza iı 
aeledir. Muharrirlerimizden Me· N ml. ' E b L 

llba Av 1 H b 
- ası o Jaz... n Oyll• 

n anım u meıe- d • 
leyi esaslı ,ekilde tetkik etti. ert benım Latıma relmiftir. 
Birkaç gündilr bu tetkik ya· Kah.rolası herif hayatımı mab-
zıl d" B - kü vettı. 

arını ne.re ıyoruz. urun 
kısım bir genç kızın felaketini - Ne oldu, anlat bakalım 1 
anlatıyor : - İsmim "Nazlı" Ben Ka· 

• . • lf- • radenizin "Habiımane,, köyUn-
Şı~dı yüz~, gözü yaralı, denim. Babam fakir düıOnce 

berelı genç hır kız daha gö· b . h ötli 0 b. k .. . enı şe re g r p ır aç 
runmiiştü. Ben sokulmadım. k b'l' d b. f d' 
O 

para mu a t ın e ır e en ıye 
, yanıma gelerek yalvarmaya tt O d ku b ı d sa ı. zaman tam o a 
aş a 1 : • yaıımda idim. Sonra o efendi, 
- Hanımcıgım 1 Ne olur oğlunun bir işi için beni bir 

beni al !... Vallahi her işinizi büyüğe bahtit olarak verdi. On-
göı ürüm. Yemek te yaparım. lar İıtanbula gelirken beni de 
Hem benim ağzım var, dilim getirdiler. Artık babamın izi· 
yok. Bakın sizi nekadar mem· ni kaybetmiştim, Zaten onun 
nun edeceğiın. ( Duamı 7 ind Hyfada ) 

w 

Bü.11ükadan1n Bir Acemisi 1 

- (Ağız ahşkanlığile) Şoför, Niz.am addesine çek. 



• 
2_Sayfa SON POSTA 

Sesi J DABILİ BABIBLIB 
r 
ı,_R_':!!ın 
İhracat İçin T eş-

kel"' t L"' m Fındıklarımıza 
ıa azı Sek t 
Karpu&, kavun Ye diter u ı as 
meyva lhracabna baılaml- V l 
dıtr hakkındaki haberleri 1 apı ıgor 
tabii okudunuz. Fakat bir 
taraftan da bolluk ytlziln
den kGfelerle kavun ve 
karpusun çtlrlyGp denize 
döklldutGnü itlttlk. Bu me
ıele hakkında halkın mG
taleaıı ıudur : 

Sallhattla Bey (Taytantaıı Dibekli 
cami eokak t) 

Yaş meyva ve ıebze ihraç 
edeceğiz, dendi. Gtınlerce 
mtizakereler, komisyonlar ıllr
dn. Netice ııfır denebilir. 
İtte kavun, karpuzlarımız de
nize dökülüyor. Kavun, kar-
puz karar beklemez, çUrür. 
Bu gibi ıeylerde seri karar
lar almak llzı :n gelirdi. .. 

Kutai 8. (Sultanaellm Fı•hkdlbl 17) 

- 8'7.ieki bazı teşkilitlar 
IOa gibıdir. Varlıklarını anla-
mak btraı mllfküldür. Yat 
mey•• •• ıebzeler akar, ko
kar ciHiodenc:lir. Beklemiye 
plmeı. Her yerde ziraat 
t9fkillbmız nr. Bunlar kıs
mea tetkik Ye mllşahedelerile 
her 1ene ne gibi mahsuliln 
daha fazla yetifeceğini bilme
leri ve bildirerek bunlann 
ihracı için tedbirler alınmasını 
temin etmeleri lizımdır. .. 

LGtfll B. (Diyaayolu Slaekll medre
M 5) 

ihracat iflerinde komtumm 
Yunanlılar kadar olsun uya-
nıklık gösteremiyoruz. Geçen 
sene üzUm mahıulümllz çok 
oldu. Yunanlılar T ekirdağın· 
dan Miirefteden praphk 
&zllm aldılar. Hem tarap yap-
blar, hem de Yunan malı 
diye harice aatarak para ka
zandılar. Biz hlll huwlana
madık ve erken davranmasını 
bilmiyoruz. 

Huaa B. (Koakada H&1anpa1a fınnı 
arkHında 43 ) 

- Kavun ve karpuzlarımız
dan Müskirat ldareıi ispirto 
yapacak denildi ve bostancı
larımız da ıevindi. Fakat ka
YUD ve karpuzdan nasıl ispir
to yapılır. Bunun için inhisar 
ldareıinin te,kilib var mı, 
burası dlltünülmilyor. idarenin 
b6yle tqkillb yoktur ve yap
maya da l&zum g6rmez. Bu 
memlekette üzllm, incir yok' 
bahasına ıahhrken ç6pten ve -
kavun karpuzdan ispirto çı
karmak ta idarenin hatınna 
bile gelmez. 

lntallab gelecek sene vak
tinde tedbir alınır da böyle 
tam ııkııınca folluk anyan 
tavuğa benzemeyiz. 

Ecnebi Bir Şirketin Türk 
Mahsulünü kötülediği 

Resmen Anlaşıldı 
fındık mıntakamızda yeni 

aene mahıulüoün aabıları de
vam et111ektedir. Fakat fiat
lerde beklenilen yükselme g6-
rlllmemiftir. 

23 Ağustosta Giresun bor
uaında iç fındık 7 4 kuruştan, 
kabuklı fındık ta 34 kuruıtan 
muamele görmllştür. 

Şimdiye kadar bu borsada 
8669 çuval fındık aatılmıttır. 
Nazan dikkati celbeden 
nokta mahıuln Pizani milesıe-
sesinin toplamasıdır. Bu mü
esseae bir Yunan müe11eıeıi
dir. 

Geçen aene hariç piyasa
larda fındıklanmız aleyhinde 

pek fena propagandalar yapar
ken cürmll meıhut halinde ya
kalanmııtı. Bu sene de fındık
larımızı ucuz fiatle tedarik 
ederek sonra Yunan fındıkta
n diye yüksek fiatle satmak 
teıebbllsllne giriftiği anlqıl
maktadır. ihracat Ofisi allka
'Clarların nazarı dikkatini cel
betmiftir. 

Biribirlerini Yaraladllar 
Tavukpazarında oturan ar

navut Salih Ahmet ve kun
duracı Faik arasında kavga 
çıkarak biribirini bıçakla ya
ralamışlardır. 

Bari Sergisi 
T acirlerimiz 3 Eylulde 

Hareket Edecekler 
ltalyanın Bari ıehrinde açı

lacak sergiye iştirake karar 
veren tacirlerimiz 3 Eyliilde 
ıehrimizden hareket edecek
lerdir. Yerli Mallar pazan 
sergide teşhir edilmek üzere 
ipekli halılar, kumaılar ve 
ıair e11adan mürekkep bir 
kolleksiyon hazırlamaktadır. 
it Limitet Şirketi de ıergiye 
iştirak edecek, fındık ve diğer 
ihracat maddelerimize ait 
nllmuneleri sergiye götüre
cektir. Turing klipte ıeyyah 
celbini kolaylatbrmak ıçm 
memleketimizin muhtelif man
zaraların göıteren tablo Ye 
kartposttalları sergide llcretaiz 
dağıtacaktır. 

1 Adliye Vekili 5on Pos-
1
1favun 

t 1 h t V • ihracatı 
aya za a erıyor ..• Başlıyor 

Matbuat Kanununun Henüz Mürekebi Kuruma
mıştır, Kanunda Tadilat Yapılacağı Doğru 
Değildir. Hapishaneler lşile De Uğraşılıyor 

Adliye Vekili Yusuf Kemal Bey dün öğleden ıonra 
Adliyeye gelerek bir mUddet mlifettitlerin odasında kal
mış, yanında Adliye Müfettişleri ve Müddeiumumi 
Kenan Bey olduiu halde evveli icra ve lflla dairelerini 
gezmif, bazı dosyalar üzerinde tetkikat yapmıı ve memur
ların mllteleasını almıştır. Bundan sonra tabibi adillerin 
dairesine uğramıt ve Tabibi Adli Hikmet Beyden teıkiJat 
ve işlerle Avrupadaki bu gibi milesseaatın it Ye Yazifeleri 
hakkındeki mütelealarmı ıoraıuıtur. 

Vekil Beyin Beyanatt 
Vekil Bey bundan sonra 

İIAmat dairesini geımiş ve 
bilhassa dosyalar üzerinde 
ehemmiyetle durarak ilamat 
şefi Muhiddin Beyden malu
mat almıılardır. 

Dnn Müddeiumumilikte 
kendisini gören bir muharriri
mize Adliye Vekili Yusuf Ke
mal Bey muhtelif meseleler 
hakkmda beyanatta bulun
muıtur. Muharririmizin bazı 
yerlerde istinaf mahkemeai 
teşkilitı yapılaca(ı hakkındaki 
ilk sualine Vekil Bey şu cevabı 
vermiştir: 

- işte görtıyoraunuz Teş
rinievvelde açılacak olan yeni 
Medise tekdim için yeni fey
ler hazırlamakla meşgulilz. 
istinaf tetkilitı hakkında he
nüz birıey yoktur. Yeni icra 
ve iflAs kanununu hazırhyara' 
meclise vermiıtik. 

Matbuat Kanunu 
Meclis bu llyibayı Adliye en

cümenine vermiıtir. Encümen 
llyihayı bastırdı ve tetkik azasına 

ve alAkadarlara dağıtb. LAyibada 
bazı hatalar olmuıtur. Yeni
sini bastırdıktan ıonra bir 
defa daha azaya dağıtılacak, 
Meclis açılır açılmaz da mll
zakere edilecektir. 

Yeni Matbuat Kanununun 
baJ.ı maddelerinde tadilat 
yapılacağı hakkındaki ıayia
lan soran muharririmize Vekil 
Bey ıunları s6ylemiştir: 

Kanunun mürekkebi 
henüz kurumamııtır. 86yle 
birıey yoktur. 

Hapisanelerin ıslahına ge
lince, bilhassa İstanbul hapi-
sanesinin nakli meselesi bizi 
ehemmiyetle meşgul ediyor. 
F alCat ne yapayım ki blitçe
miz gayri müsaittir. Bununla 
beraber herşeye rağmen müm-
kün olanı yapacağız. 

~~----------....... -------------~~ 
Maslakta Devrilen Otobüs 

Devrilen otobiU w şoförü Alamet EJ. 
Dlln ıabah Maslakta bir otobUs f adası olduğunu yazm11-

bk. Devrilen otobiis Behçet ve Salih isminde iki kardeşe ait
tir. Ahmet Ef. isminde bir ıoför tarafından kullanılıyordu. 
Devrilme neticesinde yaralananların miktan sekiz kiıidir. Esa
sen otobüste on yolcu bulunuyordu. Yaralılardan birinin yarası 

- ·-- - ~-- - -- ·-- - ----~--·-

Bir Ay Sonra Bir Kilo 
Kavun 250 Kuruşa 

Satılabilecek._ 

Uıunköpr&den Fransaya 
kavun ihracına bugünlerde 
bqlanacakbr. Uzunköprll ta
cirleri nakliye tirketlerile te
mu etmek Ozere lıtanbula 
bir tacir g6ndermişlerdir. 
Uzunk5prtı Ticaret Odaıın
dan da ihracat Oflıine bu 
hususta yeni bir rapor gel
miştir. Bu raporda btıtüa 
hazırlıkların ikmal edildiği 
ve ihracatın bir iki güne 
kadar baılıyacağı bildirilmek
tedir. Kavun tacirleri bu iıe 
bUyllk bir alAka ve ehemmi
yetle sarılmışlardır. Çünkil 
Pariı Sefiri Münir Bey Uzun
köprll Ticaret Odaıına bir 
mektup göndermiş ve kavun 
ihracının ehemmiyetinden, bU
yük kar temin edecejinden 
bahıetmiıtir. 

Mllnir Beyin mektubuna 
nazaran Pariste bir mlleue
ae bugOn için kavunlarımızın 
kilosunun 7 franga, fakat 
teşrinievvelden ıonra İle yir-
mi beş franga yani (~) 
kuruşa satılabileceğini söy-
miştir. Bugün memleketimiz
de kavun fiatleri sudan ucuz 
bir vaziyette olduğu için 
bu malümat kavun tacirleri
ni çok ıevindirmiıtir. 

Sandal Devrildi 
51 Çuval Eşya Denize 

Döküldü 

Komisyoncu lsmail Hakla 
Beye ait 51 çuval sabun ve 
kuru meyvayı nakletmekte 
olan Y usufun idaresindeki 
sandala Şirketi Hayriyenin 67 

(numaralı vapuru çarparak aan
dal devrilmit ve mallar kimi
len denize d&ktllmDıtnr. San
dalcı Yusuf ve Ahmet kurta
nlmıtbr. 

başından ve ağırcaclır. Kua
mn vukuunu mllteakıp yara
War derhal Etfal hastanesine 
kaldınlmışlar ve ilk tedaftleri 
yapılmıştır. Şoför Ahmet Ef. 
18 senedenberi hiç bir kazaya 
sebep olmadığını, bu ilk ka
zanın da ufak bir vidanın 
düşmesinden ileri geldiğini 
söylemektedir. 

Ağustos 

Günün 

Askeri Terfi 
Listesi 

( Baş tarafı 1 inci aayfad•) 

Piyade Miralaylırı 
Mlralaylaf a terfi eden piyade kııtt 

malıamluı : l•mall Halda Şumaa, M 
met Ali SUle7maalye, llehmet Sili: 
Haydar, 0••- Zeki Trabaoa, yJ 
Ziya EnJneaa, Ahaet Muhtar Nevıe..._ 
A•ım lzmlr, Ahmet Nihat letaabw, N.-l 
Toptap, Nuh Zeki Çamlıca, Satka Is 
Mehmet Halit Zlnelrllkuyu, Ta 
Bo•na, Şeref Dlmeloka, Remal la 
Halli Hilmi Zile, Mehmet Samim 
rua, Sadık Ş.hudebaıı, Bahaecl# 
AtlamalAfa, lh•an Akuray, llehm4 
Hilmi Fatih, Mehmet Arif Harp.., 
Wahmut Nedim Eraurum, Ahmet ~ 
O•lcldar, Muetafa $1lkrl bir, O. .... 
lıkodra, Seııal Sitille., Hlaeyla H .... 
Y albahçe, lluetafa llarat O•kildtl 
S.yler. 

Kaymakamlar 
Kaymak .. bia terfi eden blnbqal ... 

Ahmet Rlfat DJyarbeklr, Yakup Kan., 
Mevl4t Nihat Sllleyaıanlye, Coval 
Clhanrir, Muldddln Diyarbeklr, Reflll 
Şehremlnl,AU Riza Nif, Mustafa ~açka, 
Mehmet Hamdi Tarabluararp, Ali Rııa 
&zurum, Tahalo Edirne, RHlm VJdla, 
Kl11m Kaaımpa,a, Haaan DaYUtpa ... 
Ahmet lnebolu, Mehmet MUnllr Ertl .. 
can, Yaıuf Aspaaan, Ahmet $e•lll 
Van, Mehmet Faik Harput, Emin Ka• 
•ımpaıa, Samih latanbal, Fehmi Kadı• 
k8y, Hasan Kutamonu, l•mall Hakki 
Karacaahmet, Mehmet HUml Aydıa, 
Dervlt Amuya, Refet Enunam, Şlkr9 
Denizli, Muetafa Klmll SeUmly., Or 
man Fuat Eraurum, lamaO Hak
kı Er.urum, Aa...t Ziya lıta• 
DHhr, Muıtafa Refik Van, Mtlımel 
Raflk Klltahya, ilhamı Cerrahpa ... 
Mehmet S.tkı Enlncaa, HU.eyin Hlal 
Pazarcık, Mehmet Sew lzmlr1 
AbdBlhlz, KlmO Sllrmen., o ..... 
Nuri Kuplalr, Ha,n Sanrflsel lleh
mel Selim !amir, Snleyaa- Fehmi 
Dantpqa, Hamdi Tokat, Ahmet Tabir 
letanbul, Mehmet Ra11p Galata, Abdul
lah Ruha SIYaa, ll•hmet Halit, Ahbar 
pqa. Ali Tevfik letaabul, Adil TebJJ., 
Hakla Betlktq, Ali Haydar Oaklp, AH 
Kulıca, lleluaet Rulm Haydarpqa, 
lleh...t Nuri llarat. barahlm Klaal 
Arapkir, Ahmet Şevki Enlncan, lbra
hlm Ruıuhl letanbul, Ali Rısa Kemah, 
Nuri, Mehmet Taç lataabal, Ali Rıaa 
Aakara, Sallhaddla Kavak, 0.maa 
Hazim ErzJaean, laman Cemal Eburaa• 
ya, Mehmet Rısa Top_., Y...., Ziya 
Manuhr, Amet Şevket ilana.tar, GaHp 
Uıak, Salim Sinop, Ziya Amaeya, M .. et 
letanbal, Şllal Uhrf, llehmet Siva., 
Ahmet Sabri Adana, l:uet Muaul, Ab
dllkadll' Çaaakkale, Haun Hı .. a 
Prezrla, Muetafa Refik Harput, Ahmet 
Laleli, Ne,.t l.taabul, Ali Remd 
0•1dldar, Nuri Defterdar, Faik letaabul, 
H&aeyla Hini Selblk, Halas llelua• 
Tokat. $eYket Harput, Emin HaeklJ' 
Be1ler. 

Deniz Zabitlerimiz 
Deniz kaymakambtından mi• 

ralaylıta terfi edenler: Yans 
kumandam Fahri AH, filotilla 
komod~rl Mehmet Ali Recep, 
torpito kumanduu HalGai Ha. .. 
yio, Çemberlitqlı Ahmet Rulm 
beyler. 

Kaymabmhta terfi ed•len 
Yans lldacl kumandanı Ha• 

IU Mehmet, Hamidiye kuman
dmnı Ertutrul Nq' et, Mecidiye 
kumandam Salt Tallt, YaYUS 
çarkçııı Ahmet Beyler. 

Jandarma Zabitlerimiz 
Jandarma mlralaybtuıa ter9 

edenler: 302 Remd, 258 Nihat, 
269 Oıman Nuri Beyler. 

(Duamı 3 ilncü ıayfada) -

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasa.n B. Ve Kitapçılar 

1: Hasan Bey - Pazar ola kltapcı bqı ••• 
O, tenziyi dOkkAna aiçin aokuyoraun? 

2 - Hasan Bey - Yoksa kitapçılık para 
etmiyor da bakallık filin mı yapacaksın? 

3: Kitapçı - Hayır Hasan Bey, ne bak
kallık yapac~ğım, ne çakkallık... Yine kitap-

4: KitaP.Çı - Fakat lritaplan okka d• 
aat~ca~m. 18teraen ıana y6z dirhem " Hftrrl-
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Her gün 
Münderecatımızın çok
lııgundan dercedileme
rn.iştir. 

,:-. 
• 
istiklal 
la/erinin 
'Yı[dönümünd e 
~ a., tarafı 1 inci sayfada ] 

mensupları muntazam bir 
felcilde Darülfünun meydanında 
llıevki almışlardı. Bize büyük 
taferJer hediye eden kahra
lllaıı askerlerimiz Darülfünun 
llleydanına giderken halk ta
rafından heyecanla alkışlan
llıışbr. 

Vilayet, Belediye ve diğer 
resmi daireler erkim, Şehir 
llleclisi azası merasimde hazır 
bulunmuştur. 

Merasime Tayyare cemiyeti 
de bil} ük bir kamyon içinde 
bulunan bır tayyare timsalile 
~tirak etti. Tayyarenin içinde 
0 ulunan küçük hanım kızları
llıız cemiyetin zafer tebrikna
llıelerini etrafa güzel tebes-
•lirnlerile saçıyorlardı. 

Saat onda kilçük rütbeli 
~n kıdemsiz bir zabitimiz bir 
nutuk okudu ve büyük zafe-
~n yüksek hatıralarını Türk 
L rdusunun ölmez kudretini, 
1Cahramanlığmı anlattı. 

Bundan sonra önde askeri 
kıt' alarımız, piyade, süvari, 
topçu ve deniz efradımız, 
•onra askeri ve milki mek
tepliler ve daha sonra muh-
telif cemiyetler mens.upları 
Taksime kadar bir yürüytiş 
Yaptılar. 

Şehirde her taraf bayrak
larla süslenmişti. 

Dumlupmarda 

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Malca/esi ~ Eski Ve Yeni Dünga * 

1 - Amerikalılar, iktisadi buhrandan 
kurtulmak için halka israf etmek lüzumunu 

2 - Avrupahlar, fktısadi buhran kar
şıaında milli ve ferdi tasarrufu tavaiye 
ediyorlar. Bununla buhranın önüne 1ıeçi
Jeceği ni ümit ediyorlar. 

3 - fıte iki dünya ara.ındaki görüş 
farkları arasındaki muazzam uçurum. 

Amerika onun için Avrupaya hakim 
olmıya başlamıftır. 

telkin ediyorlar. Bu nyede istihlakin fazla 
olacağını ve iıtihaal fazlasının eriyeceğini 
iddia ediyorlar. 

-=== 

•• •• o 

BUGUNUN TELGRAF HABERLE 

YENi MAAŞLAR 
Darülfünun Listesi Ye
niden Tetkik Edilecek 

Ankara, 30 (Hususi) - Ma
arif Vekili Esat Bey İstanbul
dan bu sabah geldi. Darül
fünun Emidi Muammer Raşit 
Bey de buradadır ve Vekil· 
letle temaslarına devam et
mektedir. 

Devlet Bankası Bir Ag Sonra 

* Faaliyet * * Sahasına Atılıyor 
Ankara. 30 (Hususi) - Devlet Bankasının tam iki teıri

nievvelde faaliyete geçmesi takarrilr etmiştir. Bankanın teıkili 
için çalışan komisyonun vekiller heyetine verdiği rapor iki 
eylülde çıkaca ~dır. 

Şu takdirde, banka bir ay f~inde biltiln hazırlıklarını biti

rip hissedarlar tarafından vait ve taahhüt edilen yüzde otuz

ları toplamıya ve iki teırinievvelde de faaliyete geçmiye mec
bur bulunmaktadır. 

Bir Cin~yet Mi? 
Dün Ayvansaray --Önünde Bir 
Kayıkçının Ceşedi Bulundu 

görüldüğll için Morga nakle
dilmiştir. 

VECiHi 
Yakında Propaganda 
Uçuşuna Çıkacak 

Ankara, 29 (A. A.) - Ve
cihi Bey eyliılde Tayyare Ce
miyeti namına Karadeniz ha
vafü::inde bir ziyaret ve pro
paganda uçuşuna çı1cacaktır. 
Vecihi Bey tayyaresile Gere
de, Bolu, Zonguldak, Cide, 
ine bolu, Sinop, Fatsa, Ordu 
Ünye, Giresun, BüyUkliman: 
Sürmene, Of, Rize, 
Gilmüşane, Bayburt, Kilkit, 
Erzincan, Zara, Koçhisar Yıl
dızlı, Sivas, Akdağmadeni, 
Songurlu şehir ve kasaba
larına uğrayacak ve bunun 
hitamında aynı maksatla 
Ege mıntakasına ikinci bir 
UÇUf yapacaktır. 

Sayfa 3 

r 
özün Kısası l 

Resmz Beyanat, 1 
Neşriyat 
Ve Tatbikat 

P. S. ~ 
İzmirden, "Karşıyakada bir 

müntehibi sani,, imzasile al· 
dığım bir mektup, tek fırkalı 
demokrasilerin müdafii Mah
mut Esat Beye bu sütunda 
bazı cevaplar verilmek için 
yazılmış. 

Mektup sahibinin arzusunu 
tamamile yerine getiremiye
cegım. Sütun müsait değil. 

Ancak son satırları alıyorum: 
"Aziz Mahmut Esat Beye

fendi, 
"Yalnız bir fırkanın lüzu

munu teyit için ortaya koy
duğunuz prensiplere mil etin 
ekseriyeti muarızdır. Hatta, 
bizzat, büyük lider ismet 
Paşa hile. O, son kongred ... 
aynen şöyle demişti: 

"Vatanda Cümhnrigetçile-
rin ictih"tlarını serbest or
taya koyabilmelerini temin 
etmeyi biz ona vazifeleri
mizin icabından sagıyoruz; 
bu sebepledir ki Devlr!t ida• 
resinde bizimle hemfikir ol
mıgan dostlarımızın muha· 
lif bir siyasi fırka teşkil 
etmelerini tasvip ve teşvik 
eyledik. 

Nikbinliği sarsacak olan 
bütün bu tecriihelerden son• 
ra da, memleket hayatında 

cümlıurigetçi ve samimt 
karşılıklı fikirlerin faali
yetine imkan vermek husu
sunda ki esasi ı karar ve te· 
magülümüzden sarfınazar 
elmiş değiUz. ,, 

Bugün Dumlupınarda Meh
~etçiğin mukaddes mezarı 
oaşında biiyllk merasim ya
pılmaktadır. Ankara, lstanbul, 
lırnir, Adana ve diğer tehir
lerimizden Dumlupınara giden 
heyetler aziz tehitlerimize 
fatihalar göndermekte, kah
raman zafer ordusunun hab
rasını taziz etmektedir. 

Burada, Darülfünunda son 
tesbit edilen mi.iderris maaş
ları meselesi etrafında bazı 
rivayetler vardır. Bunlara inan
mak lazım gelirse Vekalet, 
Darülfünun divanının yaptığı 
yeni maaı listesini ve buna 
yapılan itirazları tetkik etmiş, 
listeyi bazı cihetlerden kusur
lu bulmuştur. Bir ihtimale 
göre yeni Jiste tekrar Darül
fünuna g6nderilecek, bir defa 
daha tetkikine lüzum göste
rilecektir. 

Dnn Haliçte Ayvansaray 

önünde bir ceset bulunmuş, 
bunun perşembe akşamından
beri ortada görilnmiyen 21 

Mehmedin akrabasından bi
risi, bunun hırsızlar tarafm
dan denize atılarak boğuldu
ğunu iddia etmiş, sandalıda 
bir kenarda bağlı olarak bu
lun muştur. Polis tahkikat 
yapmaktadır. 

imalatı Harbiyenin YıldönümU 

Hakikt cümhuriyetçiliğe ya· 
raşan bu güzel mütalealan 
biz söylemiyoruz, sizin ve bi
zim liderimiz söylüyer, fltebe
ruf.." 

Yeni Tayyarelerimiz 
Bugün Saat ( J 6) da Yeşil

köydeki karargahta üç tayya
rernize isim konma merasimi 
Yapılacaktır. Merasime hükft
nıet, ordu erklnile lstanbulda 
bulunan meb'uslar ve tayyare 

. teşkilAtile halk davet edimiş
tir. Merasime istiklal marşile 
başlanacak, tayyarelere isim 
konduktan sonra T. ayyare Ce-
11tiyeti Beyoğlu, Usküdar ve 
Adalar halkı namına dört 
tat tarafından nutuk söy
lenecek, üç tayyarenin ra
lcip ve pilotlarına Tayyare 
Cemiyetinin hazırladığı bi
rer altm saat hediye 
edilecek ciimhuriyet marşı 
Çalarken tayyarelerimiz fstan
l>uı ufuklarına yükselerek u
~uş yapacaklar ve halka renk
lı tebrik ve teşekkür kartları 
•erpeceklerdir. 

Bugün Zafer ve Tayyare 
Bayramı münasebetile Tayya
re Cemiyeti tarafından şehrin 
•ekiz muhtelif yerinde müsa
llıere1er verilmektedir. 

Taksim bahçesinde saat 
beşten gece yarısına kadar, 
Saraybumunda sabaha kadar 
IDUsamereler ve eğlenceler 
Yapllacakur. 

Ayrıca Kızkulesi parkında, 
~renköyl\nde, Suadiye plajın

a, F enerbahçe gazinosunda 
eğlenceler tertip edilmiıtir. 
b Aynca akpm üzeri Be

ekte bnttın deniz ıporcula-
rarnızın iştirkile muhtelif 

Türkiye - Polonya 
Ankara, l9 ( A.A. )- Tür

kiye - Polonya ticaret, ikamet 
ve seyrisefain mukavelena
meıi imzaianmıştır. 

Feyezanlar 
Belçika Büyük Bir F e 

lakete Maruz Kaldı 

Gand, 29 ( A.A. ) - Gand 
civarında 3.000 hektar araziyi 

istila eden f eyezanlar olmuş
tur. Hasaratın birçok milyon 
franga baliğ olduğu tahmin 
edilmektedir. Keten mezruatı 
mahvolmuştur. Bu yüzden 

hayvanat için ot fıkdanı bai
lamıştır. 

Türk FutbolcUleri Harkofta 
Har kof, 25 ( A.A ) - Türk 

futbolcülerinin kafile reisi bu 
sabah Harkof Suruı Reisi Kozey
tof yoldaşla Spor Şurası Reisi 
Obilacko yoldatı Okrayna Ciim-
huriyeti nezdinde Sovyet ittihadı 
murahhası Aleksandrofski yol
daşı ziy2ret etmiştir. 

bir dans müsabakası olacaktır. 

Fener Alayları 
Bu gece şehrin her tarafı 

elektrikle donatılacak, muh
telif yerlerde fener alayları 
tertip olunacaktır. 

Kastamonuda 
Kastamonn, 29 ( A. A.) -

Araç, Saframbolu ve Kasta
monu için ordu namına alınan 
Oç tayyare bu sabah ıehrimi
ze gelmiş ve Beypınarına fn· 

----_...;;:ı:!!ll!JLllL_-ııraaaıarı......._..vaımJJu:a.k.......L-.i.· .tı.~Yarun ad konma me-

yaşında Hasan oğlu Mehmet 
isminde Rizeli bir sandalcıya 

ait olduğu anlaşılmıştır. Fakat 

cesedin üzerinde bazı bereler 

Gazete Davaları 
Dün iki Mahkemede 

Devam Edildi 
Dün Birinci Ceza Mahke

mesinde ( Bıldırcın ) mecmuası 
aleyhindeki neşriyat davasına 

devam edilmiş, müdafaa şahit
leri gelmediği için başka 
güne kalmıştır. 

ikinci Cezada da Akşam 
gazetesi aleyhindeki mahke· 
meyi tahkir davası görülmilş, 
neticede yazıyı yazan Vala 
Bey beraet etmiş, haydutluğa 
teıvik iddiasile açılan dava da 
müdafaa için talik olunmuştur. 

• 

Nah ot Takımı 
Şehrimize Geliyor, İki 
Müsabaka Yapacak 

Çekoslovakyanın en kuv
vetli futbolcülerinden mürek
kep olan (Nahot) takımının 
Gelecek hafta içinde şehrimi
ze geleceği haber verilmek
tedir. Nahot takımı J 1 ve 13 
eylül tarihlerinde Galatasaray 
ve F enerbahçe ile iki müsa
baka yapmayı kabul etmiştir. 

Bir Muharrir Yaralandı 
Paris, 29 ( A.A.) - Maruf 

Fransız muharriri Kessel bir 
otomobil kazası neticesinde 
tehlikeli surette yaralanOlJfhr. 

ister 
• 

inanma! 
• 

ister 
• 

inan, 
Marmara balıkçı mek- Yalnız adreslerimizi aldı· 

tebi talebelerinden birkaç lar ve mektep tekrar 
imza ile aldığımız bir açılırsa, biz ıize malümat 
mektuptur : . veririz, dediler. 

" Biz Balıkçı Mektebı Şimdi sokaklarda ser-
talebelerindeniz. iki se- seri gibi dolatıyor ve ne 

·nedenberi Marmara Ba- yapacağımızı tayin ede
lıkçı Mektebinde çalıştık. miyoruuz. " 
Maksadımız iyi bir balıkçı fstanbulda bir Balık 
yetişmekti, fakat bu sene EnstitüsO tesisi için birçok 
mektebimiz Jiğvedildi. masraflar yapılırken, bir 
Bizi sokağa bıraktılar. taraftan Balıkçılık Mek
Ne olacağımızı, nereye tebinin lağvedilmesi pek 
gideceğimizi, ik~ senelik inanılacak birtey olma
tahıilimiıin ne ııe yarı- mak lizımgelir amma, 
yacağını söylemediler. sen ey kari, 

ister inan ister inanma! 

Ankara, 30 (Hususi)- ima
latı Harbiye Spor KllibUnün 
yıldönümU münasebetile yarın 
akşam üzeri lmalah Har
biye bahçesinde bir merasim 
yapılacak, tes'it eğlenceleri 
tertip edilecektir. 

Müthiş Yangın 
Bir halyan Kasabası 

Harap Oldu 

Napoli, 29 (A.A.) - Santo 
Stefano d' Asproıninte kasa
basında müthiş bir yangın 

çıkmıı ve 170 evi mobilyası 

ve içerlerinde mevcut yiyecek 
ve saire ile beraber mahvet
miştir. 

Yangın kasaba mcthalinde 
kiin bir çiftlikten başlamıştır. 

Çan seslerile uyanan halk 
dehşet içinde kaçmıştır. Bir-

takım panik ve heyecan sah
neleri g<Srülmüştür. 

10 yaşında bir ihtiyar yara

lanmıştır. Ha.::ar birkaç 

milyon tahmin edilmektedir. 
Papa 30,000 liı·et göndermiştir. 

MUfettiş Yevmiyeleri 
Son neşredileı harcirah 

nizamnamesi mucibince gilm· 

rilk müfetti,Ierinin yevmiyeleri 
bir miktar azalblnıışhr. 

Rüşvet Vermek istemi' 
Ankara vapuru ateıçiıf 

Bektaş sillh taııdığı için ya
kalanmıı, memurlara üç lira 
rilfvet teklif etmiıtir. 

BaıvekiJ, makul ve mute-
dil bir devletçilikle birleştir
diği halkçı ve hürriyetçi pren
siplerini her vesile ile ilin 
etmiştir. Fakat onun nutuk· 
larile baZJ Fırka gazetelerinin 
nc:şriyatı arasındaki uçurum 
gittikçe derinleşiyor ve genif· 
liyor. Resmi beyanat, neşriyat 
ve tatbikat. Şu üçünün bir
tek fikir etrafında birleıtiğini 
gördüğümüz gün, bu tena
kuslara işaret etmemize hiç 
lüzum kalmıyacak. 

fzmirJi miintehibi aani de, 
bizim gibi, o gilnil bekliyor. 
Bekliye duralım. 

Askeri Terfi Listesi 
( Baştarafı 2 inci 1ayfada ) 
Kaymakam1ığa terfi edenler: 

340 Münür, 306 Abdülkadir, 402 
Cahit Beyler. 

Binbaşılığa terfi edenler: 2888 
Kemal, 1020 izzet, 1022 Raik, 
787 Nnci 1962 SalAhaddir., 32990 
Naim, 28?1 Nccmeddın 2633 Sıt• . ' 
bit, 2636 Bahri, 1643 Asım, 1066 
Refik Beyler. 

Askeri Memurtar 
Birer derece terfi eden ukerl 

memurlar: jandarma umura 
kumandanlığı hukuk mllşuiri 

lrf an, Hes:ıp Memuru 1869 Hu-
luıi, 1844 Kıfat, 1914 Kimil 
1896 Snleyınan, 1919 s.-dık1 
l 44 Hamdi, 30991 İsmail Hakin, 
tüfekçi Şükrü Efendiler. Ve 
imam İın, Bekir, Mehmet Ali 
Ye Mahir Efendiierdir. 

BugUnkU Boks Maçı 
Bugiin Stadyumda küçült 

boksör Kemal il" Romanyı 
ıampiyolarır:dan Bun)a kar· 
tılsş aklardır. Ma~ın çok ba
rare olacaiı anlafal111aktadı.r. 
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1 Memleket.Haberler~ TUFAN NASIL OLMUŞ NUHUN 
Balıkesırde • • • • t 

Şehitlikler Yolunda::;_ 

Çanakkalege 
Gider Ve 
Gelirken ..• 

Orman 
Yangınları 
Altı Yerde Orman 
Yangını Çıktı, Köylü 
Söndürmiye Çalışıyor 
Balıkesir mıntakasında Dur

wnbey ile Orhaneli arasındaki 
ormanda iki üç gün evvel bir 
yangın çıkmış, köylünfin gay-

retile tevessü etmesine meydan 
verilmeden söndürülmliştür. 
Yangın çıkan yer Balıkesir -
Kütahya hattı üstündedir. 

Yangına, hat üzerinde işli
yen bir lokomotiften çıkan 

kıvılcımların sebebiyet verdiği 
tahkikat neticesinde anlaşılmış
tır. 

Edremit kaza91 dahilinde 
beş mıntakada Ağunya Kala
ba ve Dumanlı mevkilerindeki 
ormanlarda da yangın çık
mıştır. 

Bu yangınlardan llçü asker 
Te jandarma kuvvetlerinin de 
muzaheretile köylü tarafından 
fevkalide bir gayretle tama
men itfa edilmiştir. 

Diğer iki mıntakadaki yan
gının da aöndilrülmesine inti
zar edilmektedir. 

Köylüye Arazi Veriliyor 
Konya, (Hususi) - Şark 

mıntakasında muhtaç vazi
yette bulunan çiftçilere tevzi 
edilmesine dair olan kanu
nun konya viliyetine de teş
mili hakkında vekiller heyeti 
tarafından verilen kararın ta
tatbikine intizar olunmaktadır. 

Yeni Mersin Gazetesi 
Mersin - Burada çıkan 

(Yeni Mersin ) Vilayetin bir 
tebliği neticesinde neşriyatını 
tatil etmişti. Bu gazete ikinci 
bir beyanname vererek tekrar 
intişara başlamıştır. 

Bahkesirde Telefon 
Balıkesir - Posta idaresi 

ıehrimizde Telefon tesisatı 
vücude getirmiye karar ver
miştir. Tesisat için lazım olan 
malzeme yakında Ankaradan 
tehrimize gönderilecek ve 
derhal faaliyete başlanacaktır. 

Bulgaristan Seyahati 
Edirne, (Hususi) - Bir tet

kik ve tenezzilb seyahati 
yapmak üzere Bulgaristana 
giden ıebrimiz muallimlerin
den 25 kişilik grup ıehrimize 
avdet etmiştir. Muallimlerimiz 
Bulgaristanda 15 giln kadar 
kalmıştır. 

Ev Kıtlığı Var 
Osmaniye, (Huıusl) - Bu

rada ev buhranı kendini 
ti :ldetle hissettirmektedir. Me
murların oturmasına kifayet 
edecek derece ev yoktur. Bir 
kısım memurlar ottan ve 
kerpiçten yapılmış evlerde 
oturuyorlar. Bunların aylık 
kiraaı 8 - 10 lira arasındadır. 

Altay- Çankaya Maçı 
İzmir, (Hususi) - Şehrimize 

gelen Ankaranm Çankaya 
kulübU Cuma günü ilk maçı
nı Altay kulübile yaptı. ilk 
devrenin bqlangıcında ilk go-
lü Çankayalılar yaptı. Fakat 
Altay iki gol atarak devreyi 
2 • 1 galip vaziyette bitirdi. 
ikinci devrede Çankayalılar 
bir gol ve Altay da iki gol 
daha attı ve oyun 2 - 4 Alta· 
yın lehine bitti. 

GEMiSiNi KiM YAPMIŞTI? 

Turandaki laikagege göre Tufanın nasıl vukubulduğunu, 
haguanların gemige nasıl doldurulduiunu gösteren 
bir r•sim. Bu resimde biz ıeminin ıeklini vtt 

büyüklüğünü 6Öriigoruz. 

GELDANILERIN PAYI- ' 
TAHTI - Ninva şehri idi. 
2700 ıene evvel burada Assur 
banipal iaminde çok zeki bir 
Geldani padişahı vardı. Bu 
adam asarıatikaya çok me
raklı idi. Minva şehrinde 
hafriyat yapbrır, bulunan asa
natikayı toplayıp koleksiyon
lar vücuda getiriyordu. 

Keldani padiıahı bir gUn 
ondan evvelki şehir ve me
deniyetler hakkında tetkikat 
ve hafriyat yapmak üzere et
rafa heyetler göndermişti. Bu 
heyetlerin buldukları şeyler 

yazılır, kütüpanede saklanırdı. 

Nuh peygamberin gemısını yaptığı gerde gapılan 
hafriga.t esnasında (6000) sene evvttl vukubulmuş bir 
Tufanın bıraktığı kalın bir çamur tabakası oe bu çamur 

içintle •sici bir şehrin harabeleri halunmaştur. 

işte şimdi Amerikan asarı
atika heyetleri bu yazıları 
elde etmiş bulunuyorlar. 

Bir taraf atan da diğer bir 
Amerikalı heyet Fara kasa
basının bulunduğu yerde haf
riyat yapmış. Orada bilyük 
ve kaim bir çamur tabaka
sına tesadüf etmiş. Bu çamur 
tabakasının altında bir şehir 
ve üstünde diğer bir şehir 
harabesi meydana çıkarmış. 
Bu çamur tabakasının da bü
yük tufan zamanına ait ol
duğunu tahmin etmiştir. 

Şehitlikleri imar Cemi
yetinden Bilhassa Mü
him Bir Ricamız Vardır 

Çanakkalede kurban ver
diğimiz kahramanların ruhU" 
nu taziz için tertip olunan m\I"' 
tat ziyaret seferini, bu sene 
de yine Gül Cemal vapurd 
yapb. Halkın, şehit kardeşle

rini hatırlama yolunda hergilll 
bir parça daha artan alakası 
geminin hıncahınç dolmasile 
görülüyordu. 

Başta fırka mümessilleri ve 
ıehit aileleri olmak üzere İs
tanbul, Edirne, Gelibolu,Ka
rabigadan pek çok kimse iş
tirak etmiştir. 

Hava mehtaplı idi. Kalple
re çökmesi tabii bir hüzün 
içinde ht:r an o kahramanlar 
yurduna bir parça dah• 
yaklaşırken bir tarafta da 
manaaı anlaşılmıyan bir saı 

heyeti çifte telli çalıyordu. 

Bu arada kadın kıyafetine 

girmiı bir erkek etrafını 

eğlendirmek için saza ayak 
uydurmuş, ihtilalci bir danı 
yapıyordu. Yol üstü mutat 
iskelelere uğrandı. Sabah i 

ıaat on buçukta da Şehitlik 
aahasına gelindi. Evveli Cev· 
det Kerim Bey bir nutukla 
yapılan kahramanlığın, kat· 
Janılan fedaklrlığın veciz bir 
çerçevesini çizdi. Bir saatlik 
bir tevekkuf oldu. . Sonra Bugün Geldani harabele

rinde hafriyat yapan Ameri
kan asarıatika mütehassısları 
Assurbanipal'in zamanında ya-

1 

zılıp saklanan asan bulmuş
tur. Bu sayede, Geldani 
Padişahının o vakit eski 
zaman medeniyetlerine ait ' 
olarak elde ettiği bütün ve-

Demek ki Tufan Geldaniı
tanın cenubunda Fıratla Dic
lenin birleştiği yerde vukubul
muştur. Burada yerli bir ka
yıkçı bir gemi yaparak içine 
ailesini ve hayvanlarını almıt

tır. Tufan ve Nuh gemisi hi
kayesinin aslı bundan ibarettir. 

' hareket edildi. iki hanım, 
bir bey, bir de talebe, Ça· 

1 sikalar, halk masalları, halk 
ıiirleri, ilih ele geçmittir. 

Bu eserler ara~ında tufana 
ve Nuhun gemisine ait hika
yeler de bulunmuştur. Bu su
retle ilk defa olarak tufan 
ve Nuhun gemisi hakkında 

vesikaya müstenit malumat 
elde etmek mümkün olmuştur. 

Geldanistanın aşağı taraf
larında bugün Fara kasa· 
basının bulunduğu yerde 
Şurrupak isminde bir tehir 
mevcut olduğu anlaşılıyor. Bu 
şehirde (60~) sene evvel Uta. 
Nafistim isminde bir adam 
varmıt bu adam bir gUn tufan 
olacağını tahmin etmİf, zaten 
kayıkçı imiş, derhal büyük 
bir gemi yapmağa koyulmut. 
Maksadı ailesini ve hayvanla
rını ıçınc doldurup tufana 
karşı hazırlıklı bulunmakmıt 

Filhakika son taharriyat 
ve tetkikat, tufanın cenubi 
Geldanistanda olduğunu mey
dana çıkarmıştır. Burası, Fı
ratla Didenin birleşerek düz 
bir satıh üzerinde denize 
aktığı yerdir. Bu yüzden 
arada sırada burada sular 
tatar, o civarda oturan evleri 
basar, halkı boğarmış. Fakat 
bir defa fevkalade bUyük bir 
tufan olmuş. işte mukaddes 
kitapların bahsettikleri tufan 
da bu olsa gerektir. 

Bu hikiyeyi, yukarda bah
aettiğimiz Geldani padişahı 

da iıitmiş. Aslını tahkik et
mek &zere heyetler gönder-

Geminin içinde kUfların gerleştirildiğini 

gösteren bir 
nasıl 

resiı,.. 

miş. Bu heyetler Ninvamn 
600 kilometre mesafesinde 
birçok asırlar evvel harap ol· 
muı bir ıehrin harabelerini 
bulmuılar. Hu harabelerde çok 
eski yazı IAvhalarına rastgel
mişler. Bunlar arasında tufana 
ait te yazılar bulmuşlar. Bu 

liyhalan Ninvaya getirmişler. 
Geldani padişahı bu yazıları 
bir araya toplanmış. Buradan 
tufanın ve Nuhun hikayesi 
meydana çıkmış. Geldani 
müverrihleri bu hikayeyi maz
but bir şekle sokup yeniden 
yazmışlar. 

~~------------........... ------------~~ 
Kuşyemi Yün Satışı 

Fiatlar Düşkün Değildir, Hamburg Borsasında Sa-
Satış Yapılıyor tışlar Hararetsiz Gidiyor 

ihracat maddelerimizden 
kuıyemi istihıalitımız hak
kında bazı muzır propagan
dalar yapıldığı öğrenilmiştir. 

Bilhassa Teki dağı mıntaka
ıında bu aeneki mahsuliln 
pek fazla olduğu ve fiatların 
düşeceği işaa edilmiştir. Hal
buki ihracat ofisinin yaptığı 
en kat'i tahmine nazaran bu 
mıntakada bu seneki mahsul 
geçen seneye nazaran yüzde 
on beş fazladır. Geçen sene
ki istihsalat iki bin çuvaldı. 

Fiatlarda tereffU başlamıştır. 
Alman buhranı dolayısile fiat· 

{"lamburgtan İhracat Ofisine 
gelen bir rapora göre son 
hafta zarfında Hamburg bor-

aasında az muamele . yapıl
mıstır. İyi cins İzmir pala
mutlarının tonu 8 buçuk İn-

giliz lirasına satılmıştır. Ana
dolu tiftik ve )'.apağıları üze
rinl:le son hafta zarfında hiç 
muamele olmamıştır. 

lar on iki buçuk kuruştan 8 
buçuk kuruşa düşmüştür. 
Şimdiki halde Tekirdağı bor
sasında mahsul 11 kuruş 11 
paraya kadar aatılmıştar. 

O vakit Nuhun yaşadığı 
tehir ve civarındaki köyler 
halkı için Fırat ve Dicle 
nehri hem bir hayat membaı, 
hem de bir felaket merkezi 
idi. Halk, Fırat ve Didenin 
ıuladığı arazide ziraat yapar, 
yiyeceğini oradan çıkarırdı. 
Fakat hazan da bu iki nehir 
birden taşar, bütün tarlaları 

atı basar, mahsulü götürür, 
köyleri yıkardı. 

Onun için, ovakitki insan
lar nehirlerin taşmaması, fe
yezanın önilne geçmesi için , 
genç kızları kurban verirlerdi. 
Kabilenin en gUzel kızlarını 
mabetlere kapar, orada bağ
larlardı. Feyezan olursa, au 
mabedi basar ve kızları ora
da boğardı. Fakat bu, Allah 
verrilmit bir nezir addedilirdi. 

O havali halkı bir taraftan 
güneşe, bir taraftan aya ta
parlardı. Ayı ve güneıi tem
sil eden iki Allahları vardı. 
Mabedin içinde ayrıca bir 
hücre bulunur, Allahların 

heykelleri orada ıaklanırdı. 
Halk f eyezana karşı dua et
mek için bu mabetlere gider, 
Allahlarının beykeHeri önünde 
dua ederlerdi. 

Bugün Fara ismi verilen bu 
ka1aba yüksekçe uzun bir 
tepeden ibarettir. Amerikan 
asarıatika 1 heyetleri burada 
hafriyat ve tetkikat yapmakta 
ve çok dikkate şayan eserler 
elde etmektedirler.· Bu eserler 
sayesinde mu"addes kitap· 
larda bulunan hiklyelerden 
birçoğunu tevsik edebilecek· 
lerini ilmit etmektedirler. 

nakkale hamasetinin göı 
yaşartan birkaç safhasına 

daha iıaret ettiler ve mevlüt 
başladı. 

Artık dönüyorduk. Gemi, 
yine sıraıile güzergahtaki 
iskelelere yolcularını bıraka, 
bıraka İı,tanbul kıyılannda gö· 
zümiiztı açtık. 

Bu münasebetle kaydetmek 
lizımdır ki, bu aeyahati tertip 
eden heyetin bugüne kadar 
idame ettiği bu vazife aeya
hati, ziyaretçilerin arasına ka· 
nşan ve nereye ıittikleriııi 
bilmiyen kimselerin vilcudile 
bir nevi eğlenti &lemi haline 
geliyor. 

lncesaz, ıöbekli oyun ve 
nihayet içki ... 

Bizim kanaatimizce mezat 
ziyaretine yaşlı gözle gidilir • 
Sırıtkan bir yüz, rakıdan kail"" 
lanmış gözle değil • 

Şehitleri imar Cemiyetinin, 
bilhassa bu şikAyetimizi din
lemesini istiyoruz. 

Çiftçilerin Borçları 
Tarsus, (Hususi)- Buradaki 

çiftçiler Ziraat Bankasına olaJI 
borçlarının beş sene müddeti• 
tecili için bir mazbata hazır
lamışlar ve kaymakamlığ• 
vermişlerdir. 

Elatraş Amerikada 
Şam, (Husuıi) - Son Dii': 

zil iayanım çıkaran ve şinıdi 
Hicaz topraklarında bulunaO 
Meşhur Sultanlllatraş Ame~ 
kadaki Suriyeli muhacirler 
tarafından bir davetnadle 
almııtır. 

Elatraı yakında Amerik•Y' 
ıldecektir. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

'.-------------·-------------------------------. Bitiyor ? 1 Kadın Ve Kalp İşleri 1 

Fransa Suriye Mandasını Bırakıyor 1 Aşk Buhranlarının 
Neler Olup Dünyada 

Terkos Ne 
Gelecek, 

Efendim; 

Zaman Yola 
Diyorlar 

Bundan dört b~ş gün evvel 
Terlrns Şirketi Sultanahmet parkı 

İngiltere Bir F eliket.ten Kurtulmuş Çaresi Ne d i r? 
Almanyada Heyecan Var ... traınvay yolu kenarından Tica· 

ı·et mektebi önüne kadar olan 
caddeyi açarak ince boruları 
kahnlarile değiştirip güya iştni 
bitirdi. 

Halbuki, şimdi bu uzun yoiun 
kenarlarında kısım kısım toprak 
ve taş yığınları kaldı. Havalar 
rüzgarlı gittiğinden buralarda 
bulunan topraklar araba ve oto
mobiller geçtikçe havaya savrul
ınakta ve ora kıraathanelerinde 
otur anlar )a, gelip geçenlere t er· 
kos suyundan sonra bu şekilde 
de mikrop yutturmakta ve sıh
hatlerinin da bozulmasına sebe
biyet vermektedir. 

Belediyenin nazarı dikkatini 
celbederim. 

Karileri.nizden boksör: 
A. Adil Bingöl 

Rusyadaki Mağlubiyetler 

Hakkmda Bir Mütalaa 
Moıkovaya giden Türk Da

rülfünun takımının içinde Nihat, 
Burhan, Mithat, Cevat Beylerin 
bulunmaıından çok müteesair 
oldum. Türk Sporcularının nıu
vaffakıyeti neticeler almamaaına 

biitün Türk vatandaşlaramu 
ntütee11ir olmuştur. Böyle mü
him maçlarda yekvücut olmamız 
l&ıımdır. 

Lllell aparhmanlan 

Rıza 
Son Poıta: Ruııyadaki mağlu

biyetlerin ıebeplerini muhabiri
mizin gönderdiği mektuplarla 
karilerimize mufassal bir surette 
bildirdik. Onları okuduğunuz 
takdirde bu s~bepleri öğrene
cek•ini:ı. Yekvücut olmak mese
lesinde sizinle beraberiz, efendim. 

KulUplarin Lisansı 
İstanbul Futbol Heyetinden: 

Futbol Federasyonunun tali
nıatnamesi mucibince yeni 
lisanslar verileceğinden müt
tefik kulüplerimiz murabhas
lannın 1-Eyliil1931 tarihinden 
itibaren her hafta Pazartesi 
günleri akşamı saat 18 de 
mıntaka merkezinde heyetimiz 
katibine müracaatleri lüzumu 
ilAn olunur. 

Fransa 
Sfurigeden Vaz 
Mı Geçiyor 

Paris, 28 (A.A) - Hav~s 
ajansının Cenevred.e~i ~e~~
yeti akvam muhabırı bıldırı· 
yor: 

Cemiyeti akvamın önü-
nıüzdeki içtimaında ve man
daların tatbikına dair cereyan 
edecek müzakerat esnasında 
Fransa hükumeti, lngilterenin 
Irak için yaptığı gibi, Suriye 
üzerindeki mandasından fera· 
gat edeceğini ~e bu. h~s~sta 
Suriye hükfımetıle bır ıttif ~~ 
muahedesi müzakere edecegı· '!l..;..:. ... .ı...ıııı:ı..:---, '"'-=~ 

ni bildirecektir. Fransa bun
dan sonra Suriyenin de Cemi• 
yeti Akvama girmesini talep 

iki F. - f t'hb t ' b't ~e memurları, Arab kabileleri ara11ada 
ran11ı ı ı ara ıa 1 ihtiyar Arap Advan kabi-

d Yorlar Ortada oturan 
propagan a yapı • B hi ( S2 ) karası -.ardır. 

( :decektir. 
lemi şeyhi Sultandır. u 9ey n 

lngiltere 
Bir Felaketten 

I Kurtızlmuş 
/ Deyli Herald gazetesi Mös-

ıası bulunduğunu ;öylemiştir. 
Amele Fırkası, kabul ettiği 

kararda, Fırkanın resmen 
muhalefete geçtiğini bildir· 
mi~tir. 

Yeni milli İngiliz hükume
tinin Avam Kamarasında (50) 
kişiden fazla bir rey ekseri
yeti fazla temin edeceği an
laşılmak tadır . 

yö Mac Donald ile Mösyö 
Snovdenin bir daha meb'us· 
luğa namzetliklerini koymıya· 

caklarını, Deyli Telgraf ta do- Gemı·yefl• Ak
nanma masraflarında fevkalA-

de masraflar yapdabileceğine 17 A/ 
hükumetin kani olduğunu bil- vam ve man-
d iriyor. yada Heyecan 

Son haberler . Amerika ve 
Fransa bankalaının lnkiltere- Eyliil içinde toplanacak olan 

Y
e 10 milyarlık bir kredi Cemiyeti Akvama Ruslar ta-

rafından başmurahhas olarak armıya muvafakat ettiklerini 
... M. Litvinof memur edilmiştir. 

bildiriyor. İngiliz heyetine Lort Sesil, 
İngiliz sosyalisteri, milli d B · Fransız heyetine e rıyan 

hükumete karşı şiddetle mü- riyaset edecektir. Litvinof 
cadele edilmesi için yeni bir Berlinden geçerken Alman 
beyanname neşretmiştir. Hariciye Naztn ile görüşmüş· 

Mançister Gardiyan gazetesi 

Çin 
Feyezanı 

Son zamanlarda müthiş bir 
feyezan afetine uğrıyan Çinin 
Yang - Çe vadisinde mlithiş 
eşkiyalılc vak'aları haber ve· 
rilnıektedir. Bir papas eşkiya
lar tarafmdan tevkif edilmiş-
tir. Şimdiye kadar ( 17) papas 
eşkiya elindedir. Bunlarm ço-
ğu İspanyol ve ltalyandır. 

Ayrıca üç te rahibe vardır. 
Nehirler metemadiyen yükRel
mektedir. Felaketzedeler için 
seksen milyon dolarlık bir 
İstikraza hazırlanılmaktadır . 

ltal yada F 1rtmalar 
Şimali İtalyada devRm eden 

fırtına neticesi birçok bağlar 
harap olmuş, ağaçlar yıkıJ
mıştır. Sular bazı kasabaları 
istila etmiştir. 

Graf Zeppelinin Seyahati 
Graf Zeppelin balonu Ce

nubi Amerikaya hareket et-
lngilterenin b:r felakete uğ- tür~usyanın Lehistan ve Fran-

Karilerimizden Ricamız -ı ramak üzere iken, birkaç • kı 
1 k l k d. · sa ile ademi tecavüz mısa 

miştir. (45) kişilik tayfası var
dır. Yolcusu ( 15) tir. Bilet 
fiatları indirilmişse de Zeppe
lin de iktısadi buhrandan mü· 

"SON POSTA,, ya göndereceğlni:ı 
nıektuplann zarfları liıerlne içindeki 
yazının mahiyetini işaret C'diniı. Bil
ınece midir, Hanım teyı:eye mi aittir, 
dareyi mi alakadar eder, tahrir 

ınUdürlUğüne mi hitap ediyor? Bu 
11.oktayı kaydedenenJz vaıifemhıl 

kolaylaıtırmış olununu:ı. Karllerimiz· 
den bllhaua bu noktaya dikkat 
etmelerini tekrar rica gderl:ı. 

TAKVİM 
Cila ııı -30Ağustos-931 Hızır 117 

Arabt 

15 ·RebUlahar· S.50 

nkıt-e:ıant-vasatl 

Ruml 

16-Ağu•toı • 1347 -valut-e:ı:ani·Yaa!lU 

saatlik bir far i e en mı k d 
aktetmek Uzere müza ere e 

kurtardığını bildiriyor. 
Muhafazakarlar fırkası, reisi bulunması Almanyada he~~ 

Baldvinin davetile bir içtima can uyandırmıştır. Maama ı 
yapmıştır. Baldvin, milli hü- Rusya, son Rus • Leh - Al-
kiimete muzaheretinin sebep- man hududunu tammadığını 
lerini anlatmış, bir çeyrek söylemiş ve bu heyecan sükun 
devam eden bu içtimaın so· bulmuştur. Almanlar, yakın 
nunda Baldvin şiddetle al- bir atide Leh hududunu be· 

kışlanmııtır. bemehal tashih ettireceklerini 
Fırka, bu işliraki tamamen söylemektedirler. 

tasvip etmiştir. Verilen haberlere göre Por· 
Liberal Fırkası içtima yapa· tekizde çıkan son isyanda 40 

teessir olmuştur. 

Bir Rekor Teşebbüsü 
Fransız tayyarecisi Mermoz 

Nevyork - lstanbul uçuş reko
runu kırmak için yeni bir te
tebbüse girişmek üzeredir. 

Amerika işsizleri 
Amerikada işsizlerin mikta

rı (5) milyon ( 100) bin radde
sinde olarak teshil edilmiştir. 
Gelecek kanunusanide bu 
miktarın (2 milyon daha art
ması muhtemel görUlilyor. 

Gllne,110. so 5.24 Ak,'lm ı2.-ı 18, 48 rak Hariciye N~zırı Lort kişi ölmüş, 250 kişi de yara· 
Ôfle s.21 12.lS Yat.ı ı.37! 20 2s Ridnig izahat vermış, yapıla~ . 

bundf 9.ıo 15.57 lm.:ılı 8 .49 3.38 işlerde Reis Loil Corcun rı- lanmıştır. 
~=======================-=~--=-~-==-===-=-==--~-~-======:::-:-~-==-==-~==~=-====B:=u=:=:tel~~ ::=se=o=i=o::::::::iç~i=n=,===d=iy=o=r=u=m=.===========~ 

ı RASi 5 =:=::=:=:=:=:=:== · · Gxolüm - Hangi işe? 

YAZAN: ** 

TEFR KA NU:\lA = yalnız senuı ıçın. u . B ı · k 

B ı R E L M A s 1 N H 'ı K A" y E s ı' ıeni kayguda koymak, sePI ca:-n ~~~~;~~:yişineYn o· 

1 kaybetmek istemiyor. . · - Benim erim alık ta se· 
· Gülsüm, pırıltısının gölgesı 

1 0 
el- nin kocan akılla mı 1 

göz bebeklerine yayı ak - Benim ki hiç olmazsa --e========= mas yüzllgw Ü öpmeme ıçın o h. t d' sman oğluna ızme e ıyor. 
Erlerimizin dini bir. dili bir mümüz: geçmez ki dalaşma.. kendini güç zaptetti: d · Her savaşta yeni bir ün alıyor. 

k. barışın dı·yelim - Ben de dua e erı?1, - Kuru bı'r at, kuru bı'r Un! amma dileği ayrı. Benim ı yın, • 
O k 1 Gul H t b. daha •e erlerimizin anlaşmalarını B ıs- - Hı'ç te kuru deg· il. 

sman ogw ulları ugw runa ı ıç 8 un, ır .. Ah t ey 
k terim. fakat Pird mde pey~ Paşaların geçimi de Paşaca kuşanıyor. Seninki Karaman bir daha içini çe ti: d N h er e 

k inatçı ır. u k olur . 
.. 1 - Çiçek H. amcasım an- Öl'"r de a-

ogu ları için can pazarına gamber d~mez. u - Geçimin sonu doyum· 
dırırsa, ıu uğursuz .savaııı 

atılıyor. Yarın ya benimki ortadan kaldırırsa ahtım ol- ley~ vKe::;ıee,z~alt onun mu? dur. İşte bizim de içecek 
list gelir, ya seninki. Altta ıun ilç kurban kese_ceğim.. ı çorbamız, yiyecek ıomunu-

Bugüne bugün onun 
kalan candan da olur, ca- Bana barışık mUjdesı getı- _ Ya içindeki canlar? muz var. 
nandan dal rene de Şu elmas yüzüğil b 1 an var ne - Kendini aldatmıya 1&-

- Ne cana a c , . 
G 1 armağan vereceğim. k f yerme vaşma ya. Kuş uçmaz, ker-

Ulsüm Hanım, yine göz e· Bunu söylerken yü~Ulkl~ kana! Beyimizin er •. van konmaz bir yere sığın-

Genç bir erkek ıoruyor. 

Soran öyle alelade bir insan 
değil. Verdiği izahata göre 
gün görmüş, okumuş, mevkii 
içtimai sahibi bir erkek. " On 
senelik evliyim. Bugüne kadar 
karımla çok mes'ut yaşadım. 
Fakat şimdi aramııda imtizaç· 
ıızlık başladı. 

Ben kendimce bunu şöyle 

tahlil ediyorum. Karımla bu-
• 

güne kadar okadar sükun ve 
huzur içinde y .::ışadım ki, ha-

yatım yeknasak oldu. İkimiz 
de biribirimize kardeş gibi 

olduk. Heyecan ve hareket 
ihtiyacım duydum. Tesadüf 

karşıma gUzel bir kız çıkardı. 
Heyecan ve hareketi onda 
buldum. Bu şüphesiz beni 
evden uzaklaştırdı. Kalbimi 
eskisi gibi kanma veremez 
oldum... Bütün kavgalarm 
eaası budur. Şüphesiz ka
rım da bunu hissetti .. 
Buhran onda başka bir 
f ekilde başladı. Sevilme-

mek, aldablmalc... Kadının 
dünyada mahrumiyetine kat-

lanamadığı iki şey... O, elin
dekini kaybetmekten mütees-

sir... Ben elimde hiç birşey 

kalmadığından 

Geı.:e gündi.iz 

içindeyiz ... 

müteessirim .•. 

azap ve kavga 

lkimizin de buhranları bizi 
şüpheye sevketti. O benden, 

ben ondan şüphedeyiz... Bu 
buhrandan kurtulmanın bir 
çaresi yok mu ? .. ,, 

1 
Aşk her zaman şüphe eder. 

· Kıskançlık bu şüphenin kıla· 
vuzudur. Fakat müphem tize-

! rine olan bu şüphe ve kıs-
kançlık, aşka kuvvet verir. 

Fakat eğer şüphe ve vakıa
lar üzerine istinat ederse, iti-

mat denen istinatgah yıkılırsa 
ikiniz de kendinizi boşlukta 

r 1 
Sinema Artist -
lerinden Hangi
sile Evlenirsiniz? 

Karlicrlmlzden, açtığımız ankete 
aldı§ımız cevapları netre devam edi
yoruz, Anketlml:ı şudur: Sinema 
artlıtlerlnden haaıl•lle evlenmek 
ister •lnb.? 

MORfS ŞÖVALYE 
Türk olmu' oluyda Morla 

Ş~valye ile evlenirdim. Onıın 

parlak tebe11üınü, latlı balnş· 
ları, daima 4en hali bir kadını 
mes'ut etmiye kafidir. Çünkü 
zannımca saadet, neş'e üzerine 
kurulur. Bence dünyadaki en 
mea'ut kadın herhalde, şen 
şakrak Moriıln zevceaidir. 

Sultanahmet; Nevin Rll9tü 

ıt 
GRETA GARBO 

Tilrk olmuf olsaydı bilatc
red düt Greta Garbo ile evle
nirdim. Onda fİmal tipi biltün 
kudretlle görünüyor. Bu genç 
kadını okadar muğllk ve eı· 

ruenıh: bir gOzelliği var ki; 
insanın kendisine doğru çekiyor. 
Onun atkı herhalde erkekler 
için bir felakette olsa, bu aşk 
benim bir gayem olurdu. Bed· 
baht olacağımı bildiğim halde 
ateşe koşan za vatlı pervaneler 
gibi ona koşar ve onunla mu· 
hakkak evlenirdim. 

26 - 8 - 931 
Sultanahmet: l.mall Hakin 

bulursunuz . Bu buhrandan 

kurtulmak için yegAne çare 

biribirinize itimat edebilmenin 

çaresini bulmaktır. 

* Nişaııta~ında C. K. Beye; 

Seyahate giderken mümkiln

ıe karınızı da beraber ahnız. 
Bahusus bunu refikanız isti-

yorsa reddetmeyiniz. Evli bir 

adaman bekfir olarak seyahati 

hem kendisi için, hem karısı 

ıçm tehlikelidir. 

Hanımte.11ze 

RUS OiKiŞ MAKARALARI 
Umum Deposu Şubesi 

A,ir Ef. Kütüphane sokağı 
65 numara 

1STANBUL 

---1. L. Abravanel Marpuççular 
Yarım Şişeci Han No. 2 

lSTANBUL 

Lıuny.a Köpek Nalça 

Ma.·kalara dikkat etmeniz rica edilir. 

danımz yok, aşınız varsa ıs

teğiniz yok. 
- Ya siz nice gün geçi· 

rirsiniz, durmadan gülüp oy
nar mısınız. ? 

- Bizim yurdumuz geniş. 
Her yıl yaylağımızda değişir 
kışlağımızdal Bir yıl otağımızın 
kurulduğu yeri daha on yıl 
görmeyiz. Karmmız tok, sırtı-
mız pek, hurcumuı dolu ! Ne 
kaygu taşırız, ne tasa. Gün 
bizim, devran bizim. 

Gülsüm Hanım, yine o gU
ıel yüzüge baka baka içini 
çekti: 

- Tanrı safanızı arttırsm. 
Ne olsa din kardeşi misiniz 
Sizin iyiliğiniz. bizim de iyili-
gımız demektir. 

bir ıoydanız. Türküz, tUrkme
niz. Öyle iken biz bar vurup 
harman savuruyoruz. Siz bu 
netameli yerlerde kan yudup 
ciğer kusuyorsunuz. 

- Nidelim kardaş; çilemiz· 
miş, çekiyoruz. 

- Çekmemek sizin elinizde! 

- Benim de elimde mi? 

- Elinde ya. 
- Bu sözüne güleyim bari. 

Ben Karaman Beyzadesi m~ 
yim, kale sahibi miyim, neyim 
ki sözüm dinlensin. 

- Kul cinsi değilsin, satın 

almmış değilsin, kör değilsin, 
topal değilsin. Bey kızısın, 
gill gibi kadm, kadmcıksm. 

rile o muhteşem elmaspareyi parmağım Gülsümün g~z erı gelsin diye işte hepımız ateşe mışsınız. Ha öldük, ha ölilyo· 

Öperek, mır_ıl_d_~_n_d_ı:~~~~~.ı.-.ı.w'~a~sl.H::a:.....:k~a~l~d~ır_m_ı~ş--v_eJ-m_uLt-e_aL·-.1L-a_tı_lı_y_o~ru~zw.'2.llı......a~~ıU......:s~b~·z:.....-a-ra_·_....~ru_ı~d-i_y_e_c_a_n~-k-o_rk_u_s_u~g-e_ç_ir_i·--.__~~------------.._...__,.__~~~~~~~~~~~~~~~~-- Beni hayıflandıran da ( Arkası var ) 



6 Sayfa 

Son Menzilden Bir Gece Evvel Kayı 
Han Yurduna Varmışlık. 

YAZAN: M. KAZIM 

Türkistanda Aşkabat sokaklarında Rus sııvarilerl 

-80-
Bu müessif haberi alır al

maz, az evvel karaya çıkar

dığım Nureddin Efendi ile 
arkadaşının ne olduklarını 

merak ettim. Mülhim Vasfi 
Efendiyi de arkalarından gön· 
derdim. .. 

Sovyet idaresinde bq ta-
raftan verilen emirden madun 
memurların haberdar olma· 
maları, hatta bu emri 
dinlememeleri, bir nevi anarşi 
doğuruyordu. İşte size bir 
misal: 

Petro Aleksandrovsk kasa
basının memurları ve idare 
heyeti bizim bu taraflarda ne 
maksatla dolaştığımızı bilmi· 
yorlardı. Akşam vapurumuza 
gelerek s<>rdular. Bereket ver
sin yeni bir hadise çıkmadı. 

Sabaha karşı da Vasfi Ef. 
aYdet etti. Getirdiği malfima· 
ta göre: 

Nureddin ve Kul Mehmet 
Efendiler diln gece (Hankah) a 
varmış, oradan da bir araba
ya binerek Serdar (Cilneyt) i 
aramıya gitmişlerdi. Bu malfi
mat doğrudan doğruya ( Hi -
ve) hakiminden geliyordu . ,. 

Sabah oldu. Bu defa da 
mmtaka hikimi "Krastilof" un 
qtiraki ile ikinci bir içtima ak
tettik. Ben az evvel . Rusların 
Avusturya esirlerinden teşkil 
ettikleri müfrezelerin burada 
Tllrklere karıı pek gaddara
ne muamelelerde bu1undukla
nnı işitmiıtim, f aıla olarak 

bazı tilrkmen kızlarını tutarak 
kışlaya kapattıklarını haber 
almıştım. Bunu mevzuubah
aettim; 

- Takip ettiğimiz gayeye 
muhaliftir, aynı zamanda da 
Taıkentte hUkumeti merkeziye 
ile aktettiğim mukavele muci
bince btltlln Hivelilere bahşe· 
dilen affı umumiye zıttır, 
dedim. 

- Derhal mani oluruz, ce
vabını verdiler. Akşam ilzeri 
Nureddin ve Ali Ffendiler de 
Hiveden avdet etmişlerdi : 

- Serdar Cüneyt sizi istik
bale hazırlanmaktadır. Bu 
maksatla Kul Mehmet Efen· 
eliyi (Hankah) da alıkoymuıtur, 
dediler. 

•Na.an 'ı' cu•a 
Artık Yapur hayatından 

bıkmıştık. Bugün tehirde bir 
otele naklettik. Yeni mes

kenime yerleşir yerleşmez ilk 
işim hamama gitmek oldu. 

Rusyada hamamlar münferit 
localar halindedir. Bunlann 
içinde soyunmak, giyinmek ve 

yıkanmak için ayn ayn yerler 
mevcuttur. t\ynı zamanda da 
bu localann bir kenarına tlç 
beş tane ıiyab taı konul
muştur. 

Buğu banyosu yapmak la
terseniz bu taıların üzerine 
bir miktar su dökersiniz, 

locayı derhal kesif bir buhar 
tabakası istill eder. Bu bu
ğudan kurtulmak ancak pen-

cereyi açmakla kabildir. Şu· 
rumı· da kaydedeyim : Rua 
hamamlarına aileniz ile bir
likte gidebilirsiniz. 

« 
Hamamdan çıkıp otele gel

diğim zaman bir cla-.etiye 
buldum: 

" Nogay •• Kadınlan aç 
kalan ailelere yardım etmek 
için bir müsamere tertip et

mişler, benim de bulunmamı 
istiyorlar. Gittim ve bu uzak 
memlekette ilk defa olarak 
bir müslüman kızının sahneye 

çıktığını ve cidden muvaffak 
olduğunu gördüm. Perde ara· 
sında beni bilfede çaya da-
vet ettiler. Burada hizmet 
edenler de yine Tilrk kızlan 

idi. 
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Kul Mehmet Efendi (Hive) 
den geldi ve bizim vtirudu
muza intizar edildiğini söyle
di. Artık burada yapılacak 
bir ıey kalmamışb. Bizi kartı 
sahile geçirecek olan gemilere 
bindik. 

Hükumet bizim için hususi 
bir gemi buırlatmıf, içine, üzeri 
meyva ile dolu bir mua 
koymuı, masanın etrafına da 
sandalye dizmiıti. Sordum: 

- Üç saate kadar Hiveye 
vanrız, dediler. 

Hareket ettik. Önde bizim 
gemimiz gidiyor. Arkadan da 
Avusturya askerlerinden kur
tardığımız Türk kızlarını ta,ı
yan gemi geliyordu. Bu biça
releri kurtardığıma çok mem
nundum. Fakat bu memnni
yetlme biru hlhün karııtıran 

SON. POSTA 

Bu Sütunda Hergün 
Muharriri : Sero~r Bedi 

Karanlıkta Bir Gö ge 
"Oğlum, 

"Bu mektubu aldığın vakit 
beni yok bil. intihar edecek 
değilim. Herşcye rağmen ya· 
şamak miimkün olduğuna 
kaniim. Fakat bu memleket
ten çıkıp gideceğim. Nereye? 
Onu şimdi ben bilmiyorum, 
henüz tayin etmedim; fakat 
aen ebediyen bilmiyeceksin. 
Çünktı mazime ait berşeyle 
alAkamı kesmek istiyorum: 
ismimi, hüviyetimi değiştire-
ceğim. Bu kağıdı aldığın an
dan itibaren senin baban de
ğilim. Beni ölmüş te telakki 
edebilirsin. 

"Sana, iyi idare ettiğin 
takdirde, hayatını ve şerefini 

kurtaracak bir servet bırakıyo
rum. Zeklndan ve 1eciye~den 
eminim. 

"Şimdi sana bu hareketi
min sebebini izaha mecbu
rum. Benim hayatımda senin 
bilmediğin karanlık noktalar 
var. Bunu merhum annen de 
bilmeı:di, hiç kimse bilmez. 
Yalnız sen birıey biliyordun 
ki, ben, az konuıan, ıurab 

asık, rubu karanlık, daima 
ıebepaiz bir azap içinde ya
ııyan, esrarlı bir adamdım. 
Bu mektubu okuyup bitirdik
ten sonra, senin için bu eırar 
tarafım kalmıyacak. 

" Oğlum, beni mahveden 
babamdır. Senin de biraz 
bildiğin ıibi, annem hasta 

iken babam gll!el bir kadın 
sevdi, annemin &lftmilne se
bep oldu, o kadınla beraber 
yaıadı, ben bu ıeralt altında 

llveyi anne ile beraber yaşa
maya razı olmadım. Babama 
iıyan ettim. Parasız kaldım • 
Sefil oldum. ZıYanadan çık· 
hm. Uygunıuz takımdan adam
larla düşüp kalknuya başla
dım. Beni yaptan, babama 
karıı duyduğum kindi. Hinç 
almak istiyordum. 

" o sıralarda babamı öl
dttrdüler. Nasıl katledildiğini 
una anlatmııımdır. Hatırlata· 

bir nokta vardı : 
Hive vekili olan Şeyh Ef. 

dun gece bizim otelde bulun
mamızdan istifade ederek bu 
biçarelerden birkaçını odasına 
getirtmiş, sabaha kadar eğ· 

lenmiş ve Avusturya askerin
den geri kalmıya':ak tıynette 
Şeyh te mevcut olabileceğini 
göstermiıti. 

Gemimiz saat 2, 15 te ha· 
reket etmiıti. Saat 4,40 da 
Hankab sahili görlindU. Ka· 
!abalık bir seyirci kUtlesl 
toplanmış, bizi bekliyordu. 
Saat bette yanaıtık. 

Nehrin kıyısında bir çadır 
kurulmuştu, bizi buraya da
vet ettiler. Karşımıza çay ve 
yemek çıktı. Oturup yedik. 
Sonra hazırlanan arabalara 

binerek (Hankah) Hiyve kasa· 
basına hareket ettik. Yarı 
yolda Serdar Cüneydin ar· 
kadaşı olan <_:erini Bay 
maiyeti atlılarile bizi kar· 
tıladı, kucaklaştık ve atlan 
bırakarak ıerdann yanın· 

yım: Babam o tarihte Kuz
guncukta oturuyordu. Beyler· 
beyle Kuzguncuk arasında 
bUyük, uzun bir tünel vardır. 
Geceleri orada soluk bir iki 
hava gazı feneri yanar. Üstü 
saraydı. O zamanlar metrüktü. 

'' Babam, bir gece, Beyler· 
beyinde bir misafirlikten Kuz· 
guncuğa dönerken, bu tüne· 
le girer. Bakarki arkasında 
şüpheli bir gölge, korkar, fakat 
belli etmez. Kendisini ağır 
ve sınsı adımlarla takip eden 
gölgeyi öne geçirmek ister. 
F otinini bağlar gibi · yapar. 
Durur. Gölge yaklaşır, fakat 
ilerlemez. Babamın yanıbaşına 
gelir, karşısına geçer, elinde 
büyük bir biçak vardır, yUztl 
karanlıkta görülmez. 

"Babam hemen para çan
tasını çıkarır: 

" - Al, der, bana do
kunma! 

" Fakat gölge fU ceYabı 
verir: 

" - Ben senin paranı de
ğil, canını istiyorum. 

" Ve biçağını sapına kadar 
babamın kalbine ıokar. 

" Zabıta katili bulamaz. 

" Bu katil, benim. 

" Hiç kimse bunu bilmiyor. 
Babamın bUyUk ıe"etine varis 
oldum, evlendim. sen doğdun 
btıyndnn ; fakat o gftn, bugtıa 
babamın hayali gözilmden 
gitmiyor. lıtanbulun her kö
şesi bana onu hatırlatıyor. 
Bunun için, kalbim, içinden 

yeni cenaze çıkmıı ev ıibl 
her an keder, gam, kasaYet, 
mltem içinde. Bu memlekette 
duramayacağım. Konu.wulao dil, 

evler, manzaralar, hertey ba
na onu hatırlatıyor. Bir kere 
de yabancı memleketlere gi
derek avunmayı denemek is
tiyorum. Kendimi nefyedece
ğim. Cezamdır. Belki de hak
kımda hayırlı olur. 

" Sen bu mektubu okuduk
tan sonra hemen yak, külle-
rini dağıt ve beni unut. ,, 

da getirdiği hususi bir 
arabaya kurulduk. Akşam 

ezanı okunurken Hacı Uvaz 
Bayın muhteşem k~şkllnde 

istirahat ediyorduk. Geceyi 
burada geçirdikten ıoora 

ertesi sabah saat yedide ha
reket ettik. Arabalara bindik 

ve mutat fatihanın okunmuım 
mOteakıp yola koyulduk. Bir 

saat ıonra Klyı kabilesinin 

yurduna gelmiftlk. Rf-.ayete 
nazaran Osmanlı Padiıahlan· 

nın bllyUk cetlerl olan Süley .. 
man Şahın Kayı Han kabile
sinin asıl yurdu burası fmif. .. 

Saat dörtte Serdar (Cüneyit) 
in mensup oldutu Y emut 

kabilesinin meskun olduklan 
obaya yaklaımışbk. Burada 
Serdar Cilneyt oğlu ve birkaç 

maiyeti ile bizi karııladı ve 
evvelce bir Ruı pamuk fabri
kası iken şimdi kendisine 

ikametgAh hizmetini gören 
fabrikaya varınıttık. 

(Mabadı yarın) 
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Mektebinizi Seçmeden Bize 
.. ~ ~ 

• 
Sorunuz, izahat Alınız 

Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 
İçin Kendilerine Delalet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz? Bu sene 
tahsilinizi ikmal etmek üzere hangi mektebe girmek istiyo~ 
sunuz? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberlik etmek üzere 
biitün mektepler hakkında her türlü maliimab vermiye ama· 
dedir. Mektebinizi seçmeden evvel bize sorunuz ve girmek 
istediğiniz mektep hakkında bizden malumat isteyiniz. 
Yalmz cevap için(6}kuruşluk posta pulu leffetmeyi unutmayınız. 

* Hususi Mektepler 
Karilcrinıizdcn birçokları lı

tanbuldaki hususi mektepler hak· 
kında izahat ve malümat istiyor· 
lar. Bu karileri memnun ve 
tenvir etmit olmak için toptan 
izahat veriyoruz: 

* inkılap Liseleri 
inkılap liseleri, bu ıene ilk 

defa olarak Trabzon meb'uau 
Nebi zade Hamdi B. tarafından 
açılmışbr. Bir yuva kıanu, ilk, 
orta, ve lise kısımlarını havi tam 
devreli bır lisedir. Resmi Useler 
derecesinde tahıll g<Ssterir. Fakat 
ecnebi liaanlarana, bilha11a lngi
lizceye fazla ehemmiyet YerilJr. 
Mektep Nuruoımaniyededir. Mu· 
allimlerin seçllmeainde fazla itina 
sıöaterilmittir. Çocuğun milli ter• 
biyesine çok ehemmiyet verilir. 
Hem leylt1 hem niharidir. 

« 
Hayriye Liseleri 

Birkaç aeneltk bir irfan mn
easeıeaidir. ana, ilk, orta ve Hae 
addedilir. Burada da, Fransızca 
ve lngllizceye ehemmiyet verilir. 
Mektep niharidir. Talebe kay· 
dine batlanmıtbr. ... 

Şişli Tarakki Liseleri 
lıtanbulun on güzel liselerin· 

den biridir. Bu mektebin diter 
huıuıi mekteplerden farkı, tale· 
beıine g6aterditi itinadır. BllhH
ıa ilk kıalmda bulunan çocukla· 
ra aileleri hatarlablmıyacak dere
cede ihtimam waıterllir. Ana 
ıınıfı çok pzeldlr. ilk, orta ve 
liae k11ımlarını havidir. Franaıa· 
caya fazla ehemmiyet verilir. 
Leyli ve nibariclir. Mektep Niıan
tatındadır. 

• F eyziJ.8 Liseleri 
Nitantaıında büyük blr ko

nakta bulunan Feyziye llaeleri, 
latanbulun maruf bir irfan mG· 
Hıeaealdlr. lık, orta ve llac lu
aımlaranı havidir. Bu mektepte 
de Fransızcaya fazla ehemmiyet 
verilir. lık kıamın tedriub muh· 
tellttfr. 

• Feyziati Liseleri 
Feyzilti llHlerl, f.tanbulun 

en wüzel bir yerinde muhte,em 
konaklardadır. Ana •anıfa, ilk 
orta ve llıl) k111mla11 vardır. 
leyli •• nlharidlr. Tedrlaat muh· 
telittir. Talebe kaydine bqlamıt· 
tır. Ou mektepte de Franıızcaya 

fazla ehemmiyet 
çocuklarına fazla 
tcrilir. 

verilir. Yuva 
ihtimam gÖ• 

* istiklal Liseleri 
Leyli v~ nihari muhtelit bir 

mekteptir. fJk, orta ve lise kısım· 
larını havidir. Şahadetname1i1 
diğer reııımi liseler şahadetname· 
!erine muadildir. Talebe kaydine 
baılamıştır. 

• Kad1köyde Semih Necdet B. 
Yukarda latediğiniz izahat 

vardır. 

* Galatada Avukat 
Zeki B. 

Ehiloğlu 

Bulunduğunuz semte nazaran 
en iyi mektep lngiliz Hiııh School 
dur. Franıız mekteplerinin ter
biye tarzı çok fenadır. Çocuğu
nuzu buraya wöndererek öldür· 
mek flilnahtır. Zaten timdi lnıl· 
lizce Franaızcadan ziyade revaçta 
olan ve makbul glSrülen bir li· 
.andır. Onun için herhalde lngiliz 
mektebini tercih etmeniz daha 
makuldür. .. 

Edirııede Şükrü ve Naim 
arkadaşlara: 

Matbaacıhk mektebi latanbulda 
Devlet Matbaasında açılmıfb. 
Fakat bu sene açılmamıtbr. Der• 
fere geçen ıene nihayet nril· 
mittir. 

Dişçi Mektebi 
Çanakkalede Prusyada Hayim 

Efon<liye: 
Ditçl Mektebinin tartları ata· 

taya yazılmışbr: 
Mektebe wirebilmek için liae 

mezunu veya ona muadil bir 
mektepten tahadetname almıt 
olmak lizımd&r. 

Mektep müdüriyetine bir latida 
verilir, bu iatidaya şahadetname, 
qı ve aıhbat raporları, hüanG 
hal varakaaı raptedilir. Tafradan 
welenler, fatanbul zabıtaaından 
büınllhal varakaaı almak mec
buriyetindedirler. Yat mevzubahla 
detildlr. 

Mektep niharidir. Senevi Gcretl 
yedi buçuk liradır. Tabıil mGcl
deü üç senedir. 

* Buluda avukat Faik Beyer 
l.tanbuldald llaelerln her biri 

diğerinden lydir. Birlal dlteriae 
tercih ıGçtOr. Bununla beraber 
btanbul veya PerteY Niyal llıe
lerindea birini tercih etmenizi 
tavıiye ederiz. 

Resminizi Bize Gönderiniz' 

* * * Size Tabiatinizi Söyligelim ... 
.... -----------c,.,_,--------------ıııııımı--~~~~~--~~ .... Davit Gabaq Efendi: Sa-

v -
ı<emal d•g: 

Dikkatli ve 
intizampcner· 
dir. Eşyasını 

parasmı israf 
etmez, hnsnll 
lıtimal ebne
ıinl bilir. Ça
buk kızmaz, 

•tak ve atıl
f&'4 dejildlr. 

Bir karilmlz: 1 
Ciddi Ye çekio
ı en d lr. Her 

yere ıokulmu, 
kendini aas
tericl hareket .. 
lerdea mllçte

nlptir. Seuia 
çalııır ve iti 
yanda bırak-

. .:Jaz; ıamlml-

Y•tlnl israf etmeL 

... 

kin ve seaıiz· 
dir. iradesi "Ye 
ce sa re ti me
deniyesi kuv
vetli değildir. 

Tehlikeden 
korkar, müı· 
küllt karı ı· 
ıında cebbar 
ve atılgan 

deiildir. Ça· 
buk alınır. 

M•lımet Celal beg: Neş'ell 
kısmen musa
ma h ak ir d ır. 
Usul •e mera
simden hazzet
mez, hürriye-
t i n i fazla ıe
ver, maddi 
ıeylerden zl

' yade manevi 
varhldan ter
cib eder. israf• 
mlltemayildir · 
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Abdülhamit, Kendisinin 
Hesaba Olan Vukufunu Ve 
Kaime Meselesini Anlatıyor 
-------------------

NAKLEDEN: ZiY A ŞAKİR 

( H~rlrakkı mahf uzdar) 
Ne tezat yarabbi!.. Bu kü

Çl\cük kuşlara acıyan; acaba 
birçok zavaJWar1 menfalarda, 
tindanlarda mahvettiği rivayet 
~lunan, o (Kızıl Sultan) mı 
•di ? ... 

* Tam ayrılacağımız zaman 
havaların fenalığından, kışın 
~idetinden bahis açılmıb. Ame
l'ika usulü kaloriferin en iyi 
lbeshin vasıtası olduğunu ka-

ul eden Abdülhamit; 

__ 67 

• bir kAtip vardı. Ömrü vefa 
etmedi. Vefat etti. Kendisini 
evladım gibi severdim. Vefa· 
tından, çok müteessir oldum. 
Hemen bu Ragıp Beyi masa· 
nın başına oturttum. Ben, 
ayakta hem geziyor, hem de 
(dikte ettiriyordum). On beş 
maddelik bir kanun kaleme 

. - Yıldızdaki dairelerin hep· I 
•ınde kalorifer vardı. Yalnız 

aldırdım. Bir taraftan hu ka
nunu hazırlarken diğer taraf
tan da emir verdim. Gerek 
earayda ve gerek hazinei hü
mayunda ve bir de (Has ahir) 
de nekadar fazla altın, gümilş 
takımı varsa hepsini bir ara
ya toplattım. Bir. yere yığ· 
dırdım. Ertesi günü, o 
kanunun suretini ilin eder
ken vükelaya haber gön
derdim. Hepsini yanım:ı ala
rak o; tepe gibi yığılmıı 
altın ve gümüş takımlarını 
gösterdim. 

benim oturduğum daire; iki 
Uç odadan ibaret ahşap bir 
bina idi. Ben, oraya . koydur
tnadım. Adi bir ıoba ile 
iktifa ediyordum. 

Dedikten sonra ; sesi bir
denbire rikkat peyda ederek : 

- Kış ; çok korkunç şey .. 

f
dir. Zenginler için, kolay .• 
akat ; Allah fukaramn 
Yardımcısı olsun... Yiyeceğini, 
giyeceğini dilşUnen bir fakirin 
bir de odun, kömür derdine 
düşmesi .. güç ıeydir vesselam. 

Diye mırıldanıyor ve halka 
karşı gösterdiği bu alaka ile 
benim hayretimi arttırıyordu. 

9 KAmınu1&nl 

Müşfika kadmefendinin bi· 
raı fazlaca öksürmesi, Abdili .. 
hıtmidi yeniden telişlandırdı. 
Doktora haber gönderdi. Sa
bırsızlıkla onu bekliyor. 

Ahit Efendinin derslerinden 
memnun. Yalnız bir cihetten 
nıüteessir. Hesabı iyi anlamı-
Yormuş. 

- Kim hesabı gftzel anlar· 
la; insanların en zekisidir. 

Dedi ve sonra mazısıne 
ait 'u hikayeyi anlatb: 

- Gençliğimde, çok güzel 
hesap yapardlm... Bir gün. 
(Bonmarşa) ye gittim. Birçok 
feyler mi\bayaa ettim. Bunlar 
•tasında bilmem kaç metre 
lulünde bir kumaş ta vardı. 
Sıra, hesaba geldi. Ben, şöy-
~ce gözUmü duvara diktim. 
c.vvelA, hayalen, metronun 
adedini, onun altına da para-
tun mıktarım yazdım. Par
tnağımla darp ameliyesini 
Yaptım. Cemedilecekleri ettim. 
Karşımda durup yüzllme ba
kan kasadara: 

- Şu kadar kuruş değil 
tni mösyö? 

Dedim... Adam hayrette 
kaldı. 

- Fakat ; bunun içinde 
keıirli şeyler vardı. Nasıl 
Yaptınız? 

Dedi ve beni alkışladı. 
. Bu bahis, devletin para va

tıyetine intikal etti. Abdülha
lnit, evvelce ayrı ayrı naklet· 
tiği iki vak'ayı birden hikaye 
ttti. Arada bazı farklar oldu-
~ . için, ben de dinlediğim 
Rihı tekrar kaydetmiye lüzum 
Kördüm, Abdülhamit dedi ki : 
b .- Ben devleti iki defa; 
t UyUk mali buhrandan kur
lk~dım. Vatanıma yapbğım bu 

1 bUyilk hizmetle iftihar 
ederim... Biri Hayrettin Pş. 
kn· sadareti zamanında idi. 
d·~ırne birdenbire itibardan 
U~tti.. esnaf ; ( yllz kuruşluk 

Vaktin Sadaret Müsteşarı 
Mehmet Ali Paşa 

Piyasa durdu. Tüccar ile 
esnaf arasmda ahı verit ol
muyur.. Fırıncılar ekmek çı
karamıyordu. fıtanbul halkı, 
aç kalacak ve bir ihtilAJ çıka
caktı. Sadaretteo, buna dair 
tezkere aldım. Ve tezkereyi 
alır almaz, Sadrazam ile o 
zaman şehremini olan Arıf 
Paşayı mabeyne çağırdım. 

Gece idi. Vakit, epeyce geç
mişti. Sadrazam ile şehremini 
odadan girer girmez, tehre
mininin aarhoş olduğunu an
ladım ve derba1 azlederek 
buıurumdan kovdum. Askere 
peksimet yedirmek ve askerin 
ekmeğini ahaliye tevzi etmek 
ıuretile düşündüğUm tedbiri 
Sadrazama anlattım ve onu 
bu işin tatbikıoa memur et
tim. Sonra; o zaman mabeyn· 
de Ragıp B. isminde genç 

- işte; ben fedakArlık 
ediyorum. Siz de, uhteni:r.e 
düşeni yapmalısınız. Diye ha
miyetlerini tahrik ettim. On
lar da, evlerinde ne kadar 
böyle kıymetli eşya varsa 
getirdiler. Bir iki glin zarfın· 
da, mOhim miktarda altm 
ve gllmilş toplandı. Yalnız 
mabeyndeki eşyanın kıymeti 
(üç yllz bin) lira tutuyordu ... 
Bizim bu suretle h~ketimiz, 
halka misal oldu. Her taraf
tan gelen ianelerle az zaman 
zarfında toplanan paranın; 

mecmuu; 16-17 milyon lirayı 
buldu. Bu para ile kaimeleri 
ortadan kaldırdırıı. 

(Arkası var) 

Meclisteki 
)arını 

Müzakerenin Zabıt
Ay nen Yazıyoruz 

(Bat tarafı 1 inci ıayfada) 
racat 153 milyon, ithalat ta 
207 milyon Jira idi. Görülüyor
ki bugiln bile Türkiye Cüm
huri yetinin yaptı~ı ihracat ra· 
kamı Osmanlı imparatorluğu 
zamanında bu yerlerden yapı
lan vasati ihracat rakamile 
beraber gitmektedir. 

Vakıa ithalat dahi aynı su
retle beraber gitmekte ise de 
bilhassa nazarı itibara alınma
sı lazımgelen bir nokta var
dır. Arkadaşlar, Osmanh İm· 
paratorluğu zamanında mem
lekete yapılan ithalat yüzde 
99 nisbetinde, derecesinde 
derhal konsome edılen, 
istihlak edilen yiyecek, 
içecek, giyecek gibi ithalat 
maddeleri idi. Türkiye Cüm
huriyetinin teessüsünden son
ra ve bu 6 sene zarfında 
bizim yaptığımız ithalat 290 
milyon liradır. Bu ithalat 
fabrikalar tesis etmek, şimen· 
diferle yapmak, baştanbaşa 
harap olan memleketi imar 
etmek, ziraati inkişaf et
tirmeli için makineler almak 
tababetimizi, maarifimizi daha 
kamil daha medeni bir ıe
kilde ' ylirütebilmek için ona 
lazım olan vesaiti tedarik et• 
mek için sarfedilmiştir. Bir 

· · • lAt ve ihracatı tet· 

nokta çok mühimdir. Çünkü 
meseli 1929 senesinde 225 
milyon liralık ithalat ya~· 
mış isek bunun 25 milyon lı
rasmı hiçbir vakit o sene sa~· 
fma istihl4k edilmiyecek bır 
rakam değHdir. Belki hiç ol· 
mazsa yirmi sene kadar b~ 
memlekete servet tevlit edebı· 
lecek demirbaş eşya yani mü· 
vellit servet olmak üzere yapıl· 
mış bir ithalitbr. Binaena
leyh 6 seneye 200 milyo? 
lirayı taksim ettiğimiz vakıt 
te ithalatımızın vasatisi 207 
milyon gösterilmişken bunu 
hiç olmazsa 160 milyona 
indirmek icap edeı ve b~ 
suretle bir çok yer 1 ı 
ve yabancıları pek kolar, 
kabul etmiyeceğim. Çiinku 
yabancılar sübjektif ve her 
halde bir maksada binaen 
bizim iktısadiyatımızı tetkik 
etmiş kimselerdir, aldanarak 
söylememişlerdir. . 
-Kimselerin ithalatla ıbraca· 

tımız arasında buldukları bü
yük 

1

fark hiçbir vaki~ Uz~
rinde Cümhuriyeti tesıs ettı
ğimiz gafil Osmanlı f mparator
luğunun bir harabe, mahu~ ve 
korkunç bir harabe. halın~e 
bulunan ithalat ve ıhracable 
asla ınukayese edilebilecek 
bir vaziyette değildir. 

vamı var) 

İstanbul 29 Ağustos 1931 

- Kapanan fiatlar -

NUKUT 
Jaterlln 1033,-
Dolar Amerikan 212,00 
20 Frank Franııs 167,50 
20 Liret ltalya" 223,00 
20 Frank Belçflca 118, 

Harkof Muhteliti Dün
kü Maçı 2 -O Kazandı 

20 Drahmi Yuna!\ 55,50-
lıviçre 

Rusyaya giden Dartilfünun 
takımı diln Harkofta dördün
cü maçını yaptı ve Harkof 
muhtelit takımile karıılaştı. 
T afsilAta girişmeden haber 
verelim ki, takımımız bu ma
çını da kaybetti, iki tayı ile 
mağlup oldu. 

tir, Kemal Rifat Bey ma\ 
hakkında ıu tahlili yapmak· 
tadır: 20 Fra.k 822, 

20 Len Bul~ar 51,50 
1 Florin Felemenk 85,50 

20 Koron Çekoslovak 125,50-

11 Bugün idare ettiğim oyun 
bütün glin yağan yağmur 
dolayııile sahanın çamur için
de olmasına rağmen her iki 
takımın kıymetini meydana 
koyması itibarile şayanı dik
kattir. 

1 Şilin Avusturya !0,50 
1 Rayhfmark Almanya 50,75,-
1 Zelotl Lehlıtan 23,75 

20 Ley Romanya 25,SO,-
(Anadolu Ajansı} maç hak

kında telıizle şu tafsillb al
mıştır: 

20 Dinar Yuıoıfu'Ya 76,SO 
1 Çervoneç Sovyet ,-

KAMBiYO 
Londra 1 fıterllo kuru, 1030,-
Nlly. 1 Tilrk llra11 dolar 0,(6,22-

Hava yağmurlu ve saha çok 
çamurlu idi. Buna rağmen 

maç bUyUk bir alika ile kar
ıılanmış, tribünler 20 bin tah
min edilen bir seyirci kUtleıile 
dolmuıtur. Oyunun başlangı· 
cında iki takım arasında bir 
muvazene göriUilyordu. 

Harkoflularm, oyunu 2 - O 
gibi bariz bir farkla kazan
masına rağmen müsabaka 
cereyanı itibarile daha ziyade 
mütevazin idi. Burada iki 
noktaya iıaret edeceğim : 

Parlı J TUrk lltaaı F'rank 12,05,-
Mlllno 1 il " 

Liret 9,02,00-
BrOk1el 1 .. " 

Bel ıra 3 38,00 
Clnevr• 1 • .. Frank 2,42,00,-
Sof ya 1 ,, .. Leva 65,00-
Amuterdam l T. 11 Florin 1,16,0G 
Madrlt 1 TUr llra11 Pena s.~.oo-
Beri la 1 .. " Mark 1,99,00,-
Varıova l H • ZdoU 4,20 
BUkreı 20 Ley kuruı 79,30,-
Ruıya 1 Çervoneyfç lumıt 1088-

!.lm--~~~---... ~ıs Taşra Bayilerinin Nazarı 
Dikkatine f 

istenildiği §ekilde paket 
yapılmak ıartile gazete al. 
mak istiyen tqra bayileri 

fstanbulda Ankara cadde
sinde Feyzi Ahmet hanında 
İzmir gazete bayii Tevfik 
Ef. ye müracaat etsin. 

Yeni · Neşrigat 

Yeni Bir Metot 
f zmir Erkek Llıesl Almanca 

muallimi Tahsin Abdi Bey 
memlekette lisan tedrisi hak
hakkında ( Yeni Bir Metot ) 
ismi altında bir eser netret· 
miştir. 

Üsküdar HAJe sinemaaında 

Aşk Uyumaz 
Mümessili: Verjina Valli 
Duhuliye 10 kuruştur. 

Altm Ordu Kongresi 

Bu vaziyet 15 dakika ka
dar devam ctmif, fakat sonra 
Harkoflular hakimiyeti ele 
almıya başlamışlardır. Devre
nin ortasına doğru da Rus 
takımı ilk golünü yapmışbr. 
Takımımı.z bu sayıdan ıonra 
kendini toplamıya çaluıımış, 
fakat aleyhimize verilen bir 
penaltı ile de Ruslar ikinci 
1aydannı yapmıılardır. 

ikinci deYrede iki taraf ta 
iyi bir oyun göıtermiıler, 
fakat nihayete kadar hiçbir 
ıol kaydedilmemİ§ ve oyun 
Ruılann galiblyetile 2-0 hitam 
bulmuştur. 

Rus ıpor muharriri Türk 
takımı bakında ıu sözleri 
ıöylemektedir: 

" Türk takımının yllksek 
teknik ve kombinezon kabili
yetini takdir etmek icap 
eder. Orta muhacim ve sol 
açık iyi idiler. Bilhassa mü
dafaa calibi dikkat idi. TOrk 
takımının gösterdiği bu 
mUkemrnel oyuna rağmen 
Harkofluların yekvücut bir 
oyun sistemi takip etmesi 
neticeyi kendilerine kazandır
mııtır. 

Dünkn maçı Galatasaraylı 
Kemal Rıfat Bey idare etmiş-

1 - Harkof takımının at
letik kabiliyeti, topa hakimi· 
yeti ve muayyen bir oyun 
ıistemi dahilinde çalışması. 

2 - Mlldaf aanın ve bilhassa 
geri müdaf aanm gerek şahst 
gerek takım halinde güzel 
oyunu. 

Bize gelince; bugilnkü 
oyunda müdafaamız oyunun 
bütün yükünll taşımak suretile 
vazifesini hakkile yaptı. Bil~ 
hassa sağ müdafi Saim ve 
merkez muavin Sadi Beyler 
fevakalAde varlıklar göster .. 
diler. 

Buna mukabil muhacim hattı 
bugün maalesef iyi bir oyun 
göıterememiş ve iyi bir sis· 
tem tatbik edememiştir. 

Bu oyunla THrk takımı son 
müsabakasını yapmış oluyor. 
Rus toparaklarmda oynadığı
mız dört maçt..ki intibaatımı 
hullsa ederek Rus futbôlil 
hakkmda şöyle bir mlitalea 
yl\rlltebilirim; 

Bugilnkil Rus futbolfi ile 
1924 te seyrettiğimiz oyun 
arasında fark yoktur. Yalnız 
Ruslarm spora çok ehemmi .. 
ye~ verdikleri muhakkaktır. 
Elde ettikleri bu galibiyet te 
çok çalışmalarınm bir netice· 
ıidir.,, 4 - 9 - 931 cuma günil saat 

14 te Kadıköyündeki merkaz 
binamızda umumi kongremizi 
aktedeceğimizden muhterem 
azanın yevm ve ıaati mez
kfırde kultibU teşrifleri. 
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Mahvedilen Bir İstikr 
ON BİRİNCi 

PATRON KUPONU 

No. 5 
Ouetemlzde on bet gUnde bir 

vermekte olduğumuz Patronu 
bedava almak İ•tiyor1aaır, bu 
kuponu kulp aaklayınır •• 15 
kupo:"\ toplayım:ı:. Patronlarımız· 
dan pek memnun olacakımır. 

Patronlsr nefredlldlklerl ırlhı• 
den itibaren lıtanbul karilotri ınlı 
bir hafta, taf"a karllerlml:ı: on 
gUn fçlnde kuponlarını ırlSndu· 
melldlrler. Bu mUddet geçtlkter. 
ıonra kuponlar kabul edilmez. 

SON POSTA 
cvmt, Slyad, Havadla ve Halk gazetesi 

İdare : lıtanı::-Nuruoamanl1• 
Şeref sokağı 35 • 37 

Telefon latanbul • 20203 
Poıta kutusu : lıtanbul • 7'11 
Telgraf : lıtanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÔRKIYE ECNEBİ 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
750 it 6 Ay 1400 
400 ,, 5 

" 800 
ıso 

" 1 
" 300 

Gelen evrak geri yerihııez. 
lı!nlardan mcaullyet alınmaz. 

il 

" 
tt 

Adrea değlşti.rilmesl (20) kuruftur. 

balin Feci Hikayesi 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

beni aradığı bile yoktu. Ha
nım çok fena idi. Hergün 
dayak yiyordum. 

İstanbulda göziim açıldı. Ken
dime bir başka kapı buldum. 
Orada da aylığımı vermediler, 
aç kaldım, yeni bir iş bulmak 
ıçın iilarchaneyc gitmiştim. 
Bir gün temiz pak bir efendi 
beni oradan alarak evine gö
tiirdü. Evde efendiden başka 
kimse yoktu. Hanımların ne
rede olduğunu soranca adaya 
gittiklerini, hafta içinde döne
ceklerini öğrendim. Ne bileyim. 
inandım. Meğer adam be
ltArmış. 

Nazlıcık sözün hurasma ge· 
lince durakladı, kızardı, ba
tını önüne eğerek ilave etti: 

- Bu namus düşmanı herif 
istikbalimi mahvetti. O zaman 
yafım çok küçüktü... Pülise 
filan haber vermeyi :,ifmiyor
dum. Günlerce eğladım ... 
Hasta oldum ... Yataklara düş
tüm ... Yol göstt?renim yoktu ... 
Derdimi kimıeye açamadım ... 

Yüzllmdeki yaralar o namuı 
düşmanı utanmaz heriften 
bana kalan mirasbr. Üç beş 
kuruş biriktirip tedavi ettir
dim... Gt.ya timdi kimseye 
geçmezmiş. 

p ki - e ama... Seni bu 
hal ile kim yanına alır ki? .. 
Sonra hu idarehane sahibi 
bu vaziyette bir kimseye kefil 
o]ur mu? 

- Bunların içinde öyleleri 
var ki benden beterlerine kefil 
olurlar. 1ş ki elinde nüfus 
tezkeren bulunsun. Temiz bir 
insan olduğuma yemin bile 
ederler. 

f Tiyatro Ve Sinemalar 1 
ALKAZAR - Kanlı ku,., dllzt .. ban ve 

bastıbacak 
ALEMuAR - ~anlı sevda 
EK L. E ~ - Kır.ıl Sultan Abdillh11mlt 
ETU VA L - D,)n Petruçyo 
GLORY A - Sevgilinin zevki 
K EMAL B. - UM dakika ve b!r komix 
FERAH - Muhtelif tt'"lı <ıill ı · 
OP..:\A - Parnı d amlan ıı1 tıo da 
ŞIK - N ıhun gemi i 
Takılın - Vıı rycte 
Çifllltp rlu - Saz 
Kır. kules parla - Darüttalim 
ÖakUdıır HA!e - Afk uyumııı. 
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ARNAVUTKÖY'ÜNDE - TRAMVAY CADDESİNDE 
• 

ZI Kıı 

ve 
Erkek 

ANA SINIFI - iLK KISIM - LiSE SINIFLARI 
Kayit için her gün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat edilebilir. 

edenlere mektep tarifnamesi ıönderilir. Tel~fon. Bebek 210 4:11 

VAPURLAR 

Bugün Be!de:ıiJen Vapurlar 
Bursa - Türk - Cideden 
Bandırma - Türk - Karabi

gadan 
F eyaz - Türk - Bandırmadan 
Asya - Türk - Mudanya, 

Gemlikten 

Kırlanğıç - TUrk - lzmitten 

Heluao • ltalyan - Triyeste
den 

Daçya - Romanya - Kös
tenceden 

Abb azya - halyan - Triyeı
teden 

Ka po Pino • İtalyan - Ceno
vadan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Gülcemal • Türk - İzmire 
Dumlupınar - Türk - Rizeye 

Tayyar - Türk - Ayvalığa 

Marmara - Türk w Mudanya, 
Gemliğe 

Güzel Bandırma - Türk -
Bandırmaya 

lzmit - Türk - İzmite 
Prinçipcsa Marya-Romanya

Köstenceye 

Albanya -İtalyan- Köıtence, 
Odesaya 

Kapo Pino - İtalyan - Kös
tenceye 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta ı Galatata KöprU 

ba :,ı e. 236?. Şube A. Sirkeci MO-
hürdar :zade han '1. 2740 

31 Ağustos Pazartesi 
Bandırma postası yapılmı-
yacaktır. 

TA VIL ZADE VAPURLARI 

Ayvalıl< - lzmir Postası 

Bu akşam 
Bayramı ve Zaferi Milli Şerefine 

iZ olesi 
PARK ve PLAJINDA 

F evkalide müsamere 
Hikmet Rıza Hanımın ittirakile Darüttalimi Musiki heyeti 
Zeki beyin orkestruı Muhlis Sabahaddin Beyin opereti 
ve danalı müsabakası ile sair muhtelif ve nezih eğlenceler. 

tmım 

1 Uzunköprü On Birinci Hudu 
1 Tabur Kumandanlığından 
, Cinsi kilo Münakasa şeraiti Mtinakasa gOnB 
1 -~ 

İ Ekmek 130,000 Kapalı zarf usulü 5-9-93 l 
ı Sığır eti 30,000 ,, ,, ,, 

1 Un 20,000 Aleni münakasa 
" " 
" " 

j Bulgur 5, 200 .. ,. ,, ,, 
ı Nohut 5,900 " ,, ,, ,. 

Kuru faıulya 6,900 ,, ,, 11 ,, 

Pirinç 2,600 .. " " 11 

Makarna 2,000 " ,, " " 
Şeker 2, 200 .. ,, 11 ,, 

Tuz 3,500 " ,, 6-9-931 
Kuru uıtım 1, 700 " ,. ,, ,, 
Sade yağı 2,300 ,, ,, ,, ,, 
Sabun 1,400 11 ,, ,, ,, 

Soğan 2,000 ,. " ,, ., 
Odun 208,000 ,, ,, 11 ,, 

Gaı 3,200 11 ,, 11 ,, 

Arpa 55,000 11 ,, ,, " 

Saman 26,000 ,. 11 ,, ,, 

Kuru ot 35,500 ,, ,, ,, ,, 

UzunköprUdeki askerin ihtiyacı için yukarda cını ve mik
tarları yazılı 19 kalem erzak, hizalarında gösterildiği veçhile 
münakasa suretile ıatın alınacağından talip olanların depozito 
akçelerile birlikte 5 ve 6 - Eyltı1 - 93 t Cumartesi ve Pazar 
günleri saat 15 te Uzun köprüde tabur merkezinde müteşekki l 
komisyona müracaatları ilin olunur. 

..., Seyahatten avdet ~ 
Paris Darülfünunundan me:ıun 

ET 
vapuru pazartesi 1 

17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Ayva
lık ve İzmire azimet ve Ça
nakknleye uğrıyarak avdet 
edecektir. 

DİŞ TABiBi 

MEHMET RIFAT Be 
Seyahatten avde t etmlt ve C:ığaloğ
lunda Kapalı fırın knrş11ındıık l 
munycnehaneslnde kemaflıiıabık haı 

tnlarını tedaviye başlamıştır. 

D İ Ş TABİB İ 
HA Lİ L IL YAS BEY 

Paris Beynelmilel dişçilik kong· 
r esinden a vdetle hastalarını 
kabule başlamıtbr. 

İstanbul sekizinci icra da
iresinden: Hir deyinden dolayı 
mahcuz ve furuhtn mukarrer 
bir res inek 2-9-931 t arihine 
müsadif çarşamba g~.nü saat 
1O·12 raddelerinde Usküdar· 
da satıl acaktır. Talip olanla
rın vakti mezburda mahallin
de hazır bulunacak memuru· 
na müracaatları ilAn olunur . 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. Adres: Y cmiıte Tavilıade 
biraderler. Telefon: lıl 221 O 

Babıali, Ankara caddesi No. 66 

BAYTA TAB .. O 
TiYEN LİSE EZU 

Yüksek Baytar Mektebine bu sene 40 lise mezunu alınacaktır. Mektebin tahsil 
mliddeti sekiz sömestire olup leylt ve meccanidir. Talebeye elbise, çamaşır ve muhtaçlara 
cep harçlığı verilir. 

Hükumetin hayvan ıslah ve çoğaltılmasına fcvkallde ehemmiyet Yermcsinden dolayı 
baytari tababet mesleğinde gençlerin istikb "l'i temin edilmiştir. 

Vilayetlerden talip olanların yol masrafım mektep tesviye edecektir. Kabul oluaanlnr 
hemen şimdiden mektepte kalabilirler. 

KABUL ŞARTLARI: 
A - Lise veya Maarifçe lise derecesinde rnusnddak mektep me&\ADU olmak, 
B - Türkiye cumhuriyeti tebaasından bulunmak, 
C - Yaşı 18 den aşağı, 25 ten yukarı olmamak, 
D - Sıhhi ahvali tahsile ve ata binmiye mfttalt olmak, 
Bu şartlan haiz: olanlar iıtidalarına: 
A - Lise şehadetnamelerini veya bir auretlnl, 
8 - Nlifuı teskeresini, 
C - Polisten musaddak hOınUhal vesikaları, 

D - Dört adet kartonsuz: vesika fotoğraflartnı ba~lıyarak lstanbulda Selirniyede Yük
sek Baytar Mektebi Rektörlüğüne vilAyetlerde baytar mtldUrlllklerlne müracaııt etlmelidirler. 

Mektebe kabul olunanlar, hizmeti mecburiyelerirıl ifa edeceklerine dair Noterden mu· 
.aaddak nllmune veçhile bir teahhlltname vereceklerdir. 

Galatasaray 
öğünden: 

Müdür-

Bu sene leyli talebeden alınacak llcret 350 liradır. 
Bu paranın tahsil umanları ve taksit miktarları a~ağıda 

gösterilmiştir • 
Birinci taksit ikinci taksit Üçüncü takıit 

Eyltll Kanunuevvel Mart Y eki'ın 
Birinci kardct l l 6 67 l J 6 67 · 1 16 66 350 
ikinci ,, 77 78 77 78 77 78 233 3" 
Üçüncü ,, 58 34 58 33 58 33 175 

Resmi Vesaika Müsteniden Yüzde Yirmi Tenzi
lata Tabi Ücretler: 280 Liradır· 

Birinciden 
İkinciden 
Üçüncüden 

93 34 93 33 93 33 
62 22 62 23 62 22 
46 67 46 61 46 66 

280 
186 67 
140 

Galatasaray, Lisesi 1 

Müdürlüğünden: 
1 - Eski talebenin kayıtlarını tecdide 1 Eylillde ba~lana

cak ve 15 Eylülde bitecektir. 16 EylUlden sonra kaydını tecdit 
ettirmiyen talebenin yerine yeni talebe alınacak ve yerleri 
kapanacaktır. 

Kayıt tecdidi taksitin verilmeaile kabil olabilecektir. 
Yüzde yirmi tenzillta tabi olan ücretler için bu tenrilltın 

iıtinat ettireceği vesaiki idareye tevdi etmek lAıımdır. 

2 - İkmal ve mazeret imtihanlarından : J 2 inci ve 9 uncu 
ıımflarla Ticaret ve Bankacılık kısmı son smıf imtihanları 3 
Eylülden 12 EylUle kadardır. llk kısım da dahil olduj-u halde 
dij'er sınıf imtihanlan 12 Eylülden 17 EylUle kadar devam 
edecektir. 

İlk kısım imtihanları Beyoğlundaki merkeı binasında yapı
lacakbr. Program mektepte asılıdır. 

3 - Yeni talebenin namzet kayıt muamelesine 8 Eylülde 
J nihayet verilecektir. Eylülün ilkbaftasmdan sonra kat'i kabul-
i terine müteallik muameleye bqlanacakhr. 
1 Bu gibi talebeden kırdet olanlar kardeş olduklarını tevıik 
1 için bulundukları mahal mecliıi idarelerinden muaaddak kardeı 
1 mazbatalarını ibraza mecburdurlar. 

4 - Tedrisata 19 Eylül cumartesi günü başlanılacak -
br. imtihanlar ile alakası olmıyanların tedrisata baflRnılmazdan 
evvel mektepte ibate ve iaıelerine imkin yoktur. 

5 - Bu sene : İlk, Orta ve Liıe kısımlarına leyli meceani 
talebe alınmıyacağmdan ilk kıımı bitirip te tiliye geçen ve 
olbaptaki kanun mucibince meccanilik hakları ıakit olan 
talebenin bu sene ne suretle devam edeceklerinin velileri 
tarafından tayini ile kayıtlarının yapılması için t Eyltılden 
itibaren mektebe müracaat etmeleri. • 

İstanbul Belediyesi 
Müessesatından: 

- ı 

Karaağaç 

Sütlücede Karaağaç ınüessesatmda yapılan et satı~ salonu 
demi r bölmclerile hattı bavaisi kapalı zarf usulile mUnakasaya 

konulmuştur. Keşif bedeli 22823 li radır. Vukubulan teklifler 
haddi kifoyede görüldüğü t akdirde 20 EylUI 931 pazar günü 

saat on beşte meclisi idarede ihalesine karar verilecektir. 
Münakasaya iştirak etmek arzusunda bulunanlar münakasa 
şartnamertile plAnlarım beş lira mukabilinde müesseseden 
ala bilirler. 

ihtira berat vey:t Jmtiyaıınız•, 
plinlarınm ve modelleriniı.i Şi

kago' da 14 eylülden 20 teırinlev

vel 931 tarihine kadar açılacıık 
olan BEYNELMİLEL SERGİDE 
teşhir ediniz. 
Sergiyi binlere fabrikatörler 

ve ahcılar ziyaret ed~rek be ih· 
tira beri!.tJarını utmak için muh· 
terilerin eline geçmit en büyük 
fırsattır. Hemende bütün fahri· 
kalar yeni icat ve ihtiraları gör
mek üzere sergiye mümusiller 
göndereceklerdir. 
Resim ve modelleri nizi teşhir 

ücreti 28 dolardır. Bizim hususi 
aerıri memur ve satıcılarımız be
rat ve lmtiyazlarınızı fabrikatör
lere gösterecek ve onları sizinle 
temasa koyacaktır. Bunun için 
ayTıca komisyon ficreti ahntnaz. 
Berat ve modelinizi ve kira be
deli olan 28 doları dotrudan 
doğruya bize 16ndcrinb. Siıe 
•erginin nihayetinde mufassal 
rapor verilecektir. 

Adrea: lnternatlonal Patent Expoıl• 
tlon Co. MarchandlH Mart. Chlcago. 
U. S. A. 

BİÇKİ DİKİŞ d:~~T 
Harbiye Poyraz sokak. Oh

nikyan aprt. No. 23/1 

Mel. Enfiyeciyan 
Rop, manto, tayyör. dersleri. 

Mezunelara maariften tehadetna
me. Pazartesiaalı, pertembe 
müracaat. 

FERAH SiNEMADA 
iki büyük bayram terefine bG

yilk mnaamere. Tiyatro, alnema, 
muhtelif varyete numaralar1 
milli temsiller. 

3 EylOI pertembe aktamı ılaemanın 
yUıı bilyUk muhtelif fkramlyell muas· 
zaa a-aıuı 

lıtanbuldı Meydancık Alellm
cl han 18 No. da Topçu sade 
AH ve Mazhar ve feriki tlrke· 
tien 

lstanbul 3 Uncil icra dalrealn· 
den: Suphi Beyin zlmmetlniıd• 
matlubu olduğu iddia olunan 
3600 liranın maa masraf ve fair. 
ücreti vekalet haciz yolile tahıill 
hakkında vaki takip talebi üze· 
rine tarafınıza gönderilen ödem• 
emrinin zahrına mübatirl tarııf ın· 

dan verilen meşruhatta elycvnı 
mezkur mahalde olmadığınız ve 
ikametgahınızın meçhul bulundu
ğu göııter ilmuine binucn ilanen 
tebligat icrasına karar veril miş
tir. Tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfında mür:ıcaatle bir i tirtl~ 

der meyan eylemez ve anı takl
baden 8 gün içinde borcu eda 
veya borca yetecek mal ve er ire 
gös terilmed iği t akdirde gı} abı
nızda muamelah hııcziyeye ele· 
vam olunacağı mczkür ödenıe 

emrinin tebliği makamına ı,aiıtl 
olmak üzere ilan olun ur. 

MA TBAAİ EBÜZZIY A 

Sııhlplerl: Ali Ekrem, Selim Ragıp 
Ne,rlyat MlldDril ı Sellın Ra ' 


