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HERGON NEŞROLUNUR 

Taggarecilerimizin En Heyecanlı Anları 

Vecihi, Sait, Basri Beylerin Bizzat 
Kendilerinden Dinleyiniz-

Givur Sandık ,, 

Bu Sabah Ukrayna Va
purile Şehrimizden Ode
•J• Hareket Ettiler 
Oı ,ea en.ı Okra,.a ..-

,.O• ~ ıel•• 350 
a. amelul ba 1abala oa ba
cakta Jla• ayaı nparla oc1 .. 
•JA hanket etmiflerdlr. Rm 
....... dd a~ bclar 
-- Lealasrattaa b!k .-. 
...... Amapa llmMlaruu 
.............. Dla Tlrk .... 
....... ~Okra 
yapa rda Mr bbal -·" 
,.,... ..,... .... t .. 
tdtab ldklrıada ru•tecllere 
llaW ftrilmlttlr. 

1 
Ba arada ameleye rlyuet 

. ed• Unao yolclq bir nu
tuk .a,Hyenk .. Do.t bir mil
lete ....-P lstaabul pıete
cilerlal aramızda ılrdOğlhnlb 
içla çok memnunuz" c:lemipir. 

iki Vekil 
Vazifelerini Değiıtire
cekleri Şayiası Var 

? akımı G,tirea Vapur 
Bu Sabah Limana 

Muvasalat Etti 

Bir •lddet effel Ruayaya 
lldea Dartdfba takımım 
letldı eden futltolc*"am ba 
'-bala Odeaaclaa .......... 

Zaten Eksik Kıynıetli Bonoların• 
Yüzde Yirmi Noksanına Kırdınyor 

tebaltlerclir. 
Takamı ptirea • Fra1 

leler " tamiadeki Sowpt ..,. 
Pınıa bu sabah doku buçukta 
lbaana muYaaalat etmlt Ye 
futbolculaımız nhbmcla arka
datıarı tarafından istikbal 
•lunmuşlardır. 

Maltun olcluiu ilen Da
~nun takımı Rt11Jada ba
lı duğu mnddet zarfaacla Mo.-
~vada ild, Lenlllfratta bir 

•e Harkof ıebrinde de bir 
~~ç Y•plDlf, bu dlrt ma..ba- CDIDldl •hhadaa De•am ) 
~du birinde hlkm• i. ı,lerl• plcırttla _.,..ı ol,,,.., ı_,, ..,, 0.6rl• Bizim . memleketin lpiz-

SON POSTA HaUaa l'lddlrı Halk •••ala rlrlr
SON PO 1 TA. Hallaa blata-. Halli ._ .. lfltlr. 
SON POSTA. llaDua 411141n Halk naala 11•1•· 

Bugünün Meselelerinden 

Afyon Meselesinin Siyasi Ve 
licart iç Yüzü Aydınlam1 • 

Bu, Beynelmilel Bir 
Siyaset Fınldağıdır. 

T&rldyed• dofrudaa dojna
ya afyon ihracında mtlf)dlllt 
çekilmektedir. 

Tlrk toprap.cla ,.Vı•· 
~ ~p ltltiarile .._ 
....... etler mahmlllld• tok 
y&bektlr. Ve Tlrldye. alyoı
nunu Avrupa kim7a ye tala... 
bet aahuana anetmktedir. 

Bu hakikat meydanda Ol
duğu halde bize karp amaa 
zamaa bOcumlar yapılmlf, bir 
takım konferanslar aktedilmlt 
Ye kaçakçılık itbamlan ....... 
muştur. Bunlara cevap ftl'llHS 

pek kolaydır. Fakat ba en .. 
bı teaadllfen bir Frum 
ıazeteai bllttıa ...... 
blltlln teferruatile 1•ımıldllclar. 

(Denmı 6 IDCI .. ,,. .. ) 

~abere kalmıt, cllierlerla- miJhdlll•rbt /ar. 1wptl Uii yani ctlmhuriyetin T&rk 
e lllailOp olmUflu. Mlbadillerla emlaJdai iade ::: tam':~.iier bu Y~I= ıeçliğine Avrupa kombyon-

11..!~tbolculanmm ,........ ol- L--•u L .... •- .. ıkb. Arka1111- L- ..ı.111., arumcla uyaa:ı __ ..1.a.,. caluğu' ticaret' san' at timen- Şobl- N" . •------._.._ · d -•- _. ,._ .. ııadıu ı.- - -· clllelleri blllla ..ı.ııı..ı e1up- ,_ - - nayette ......,. etmedim, hep 
llt. ıçin otruca eYlerl•• daa ı .... •Jri~ L--•~•. .... ( o...- ' •ea •1'•• ) ( o. .... 7 lael urfada ) sftti& ~...... ~!11.!!!!~~~~.,....~=--==-_JL_~~~~~_:_____:____._~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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2 Sayfa SON POSTA 

Gebze de Merasim 
30 ağuıtoı tayyare bayramındA 

Gebze tayyaresine de merasimle 
lalm konmuıtur. 

Eylul 2 

Devlet Bankası 
Devlet Bankasının tc.şrinıevvel 

başlangıcında a~ılacağJ anlaşıl
maktadır. 

1 Son Posta'nın Resim_li_Hı_ik_a_--y_e_s_i: ___________ R_a_z_a_r_O_la Hasan B. Ve Kaynana 1 

1 ı Komıu - Hasan Bey ... 
Boiulçinde. Bize ıelme1r 
Canım ııkıldı. 

Kayoaoam 
btiyormuı. 

2 : Komıu - OllşllndOm, taşmdım, aklıma 
bir çare geldi. Kendisine bir mektup yaıdım 
Ye otobOsle ı•lmeılnf blldirdim. 

3 : Hasan Bey - Allah Allah •.. Bundan 
ne çıkar? Ha vapurla gelmlı, ba otobnsle 1 

4 : Komşu - Öyle değil Hasan Bey··· 
Otobnslerde her gftn bir kaza oluyor ..• Ümit 
DUnyaıı... Anlar11oya l 



Her gün 
Yeni Cereyan 
Taraf tarları 
Ne Düşünüyorlar? [* / --4-
Şimdiye lı:.adu Aakarada dotdıa· 

t:daa bahHttJflml• ye flldrlerlal ini· 
...... •tmlye ~alıtbfunm deYlet •0•1•· 

taraftarlanmn na ......-Werlal 
~de lreadl yualarlle aalatmıya ça• 
;;;atız. Atafadakl utırlar, !>alana 
....!rı Deelcrblla clolradaa defra,. kea• 

tarafıadaa t•blt edllait plııllcln 
1 - Ttırkiye, milli noktai 

laazvdan tam Ye beynelml· 
lel noktai nazardan orijinal 
M tamll bir inkıllp içindedir. 
lr eınleketin, "yarı mOatemle-
eJik" ten ikbsadi ve siyul 

~idile, milletin mftşterek •ce· 
il' ve zor,, u r·ı ile intikali 

teklinde teceUi eden bu ha· 
reket, milatemlekelettirilmiJ 
~ memleketin milli kurtuluş 
tllll'ekeü olmak itibarile, yal-
iliz Ttirkiye ve yalmz zamanı· 
llbz İçin değil, blltlla beteri
Jetin utikltali hesabına mlles
Iİr ve tetkika değer bir da· 
.. dır. 

2 - Millt inkıllbınm, bB
~ mim kurtulut hareketleri 
rıbf, beynelmilel bir antago-
llİzınin • mftstemleke ve yan 
•O.temlekelerle metropollcr, 
Jani mOstemlekecilikle geçi
ilen memleketler arasında ki 
';İhabfllmul tezadın • bir ne
ticesidir. Binaenaleyh, onun 
•)'Ilı zamanda bir beynelmilel 
Yeçbesi vardır. Milli istiklll 
cidaline girişmiş diğer memle
ketlerdeki milU kurtulUf ha
reketlerile arasında, manevi 
bir mukadderat iftirald ve 
bir takı• mftşterek vasıflan 
mevcuttur. 

3-Her inkıl~p, ya bir fikir 
ıistemini temsil, veya bir fikir 
ıiıtemine istinat eder. Türk 
lllkıllbı, bir fikir sistemini 
~sil eden inkıliplardandır. 
rakat onun temsil ettiği bu 
flldt sistemi, yalmz kendisi 
lçio değil, io.kıllpçılarımızla 
IDanevt mukadderat iştiraki 
Ye mlışterek evsaf arzeden 
Ltıtibı milli kurtulut hareketleri 
için iDEOLOJİ olabilecek bii
ttln fikri unsurları jhtiva eder. 
fi Ancak, muhakkaktır ki, bu 
ldr siatemi, beniz dftsturlat-

~mallUf, bu dtlaturlıar henilz 
llatemli bir tekilde izah edil-
lllelDiftir. Halbuki. temsil 
ettiği fikri prensipleri, herke. 
için idraki kabil fiarlar haline 
ıetirilmemİf bir inkıllbın 
ftıahiyetini dejif tirmesi ihti
llıali ber zaman için varit 
olab·ı· ı tr. 

4-Bagtin inkıltpçrya d&şen 
"-zffe, inkıllbımızm temsil 
ettitl objektif prensipleri, bi
rer birer fakat şeeniyette ol
dutu gibi bulmak, formlllleş
tlrnıek Ye ba inlalAbı, bizden 
loara geleceklere blltln izah 
9'l tehirleri ile emanet et· 
.. ektir. 

Ç&nkll inkilAbın nazariye.ti, 
Jabıtz onu izah etmekle kal· 
~ ona istikametler vere-
.. ·ıL lıır. 

SON POSTA 

Son Posta'nın Resi111li Malca/esi Gölgemiz 

1 - Çocukluğumuzda r61gemiz .,.. 2 - Orta yaşta gtinef bapmızın 
herinden rellr. Galgemlıi garemeyia 

5 - Fakat hayat llcrlleylp te l'urup b .. la)'lnc:a 
rlll'emb uHr Ye 3nUıaase dtlter. Artık on• 
ılnaemeallk edemeyb. Irada kalır. Ônllmllzde yalnıı Gmit ve 
Hayatın plreal uzadıkça bul Gaılbldikt- kur 

taracak ıey iyi bir arkadaf, sBnıaes bir Umlttlr. ııık Yardır. •• 16rmek iıtemeyiz. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

OZOM, İNCiR 
Alakadarlar Fiatları 
Düşkün Buluyorlar 

lzmir, 2 (Hususi) - Borsa
da üı.üm ve incir sab11na 
devam edilmektedir. Dilnktı 
satışların umumi yekun• şöy
ledir: 

40 kuruştan 62 kuruşa ka-
dar 2257 çuval Ozüm ve 15 
kuruştan 35 kurU.fa kadar 
1517 çuval incir, 5 kurut 20 
paradan 7 kurut yirmi paraya 
kadar 1750 çuval buğday, 
4 kurut 10 paradan 4 

kuruş 35 paraya kadar 312 çu· 
val arpa, 6 kuruş 15 para• 
dan 6 kuruş 20 paraya kadar 
231 çuval bakla satılmıştır. 

Alakadarlar incir fiatlannm 
dütkün olduğu iddiasında
dırlar. 

Me Lôi Mil 
Meşhur Tan Gazetesi 

Müdürü Öldü 

Paris, 1 (A. A.) - Tema 
gazetesi mftdOrl M. Louis-Mill 
ölmüştür. Mumailey 1864 
senesinde doğmuş, hukuk 
doktoru, avukat t896dan 1900e 
kadar Bari belediye azalığı 
ve Pas-Calais meb'usluğu yap-
mıştır. 

Kendisi aol cenah Radikal 
grupuna mensuptu. Tems ga
zetesine 1929 da mlldür mO. 
dlr olm111tu. ----

Soygunculuk 

Lise Ve Ortamekteplerde 
,,. ~ ~ 

Hangi Eserler Okutulacak? 
Ankara, 2 (Hususi) - U.. ve orta mekteplerin 19 eylal

den itibaren 931 - 932 ders senesi tedrisabaa bqlamaları 
takarrOr etmiştir. Maarif VekAleti bu dert aenesinde lise ve 

orta mekteplerde okutulacak kitapların liatesini hazırlamaktadır. 
Buradaki alakadar makamlara gelen haberlere 16re latan· 

buldaki Devlet matbaasında, liselerde okutulacak tarih ve 

yurt bilgisi kitaplarının basılması faaliyetle ilerlemektedir. 
Yurt bilgilerini Halk Fırkası Umumi Kltibi Recep Beyle 
muallim Afet Hanım yazmıılardır. Bu aene mekteplerde bu 
iki kitap tedris edilecektir. Diğer mtielliflePİD yazdıklan yurt 
bilgilerile vatani malumat kitaplannın okutulup okutulmıya· 

caklan hakkında henüz bir haber alamadım. 

Tiryakilik Artıyor. 
Kahve Sarfiyahnın Çoğalmasına 
Mukabil Çay fthafah Azalmışbr. · 

Son giinlerde kahve fiat- çofalmlfbr. 19'l7 ıenesinde 
larında bariz bir yükselme memleketimize 4 buçuk mil· 
vukubulmuştur. Bu yükselme- yon kilo kahve ithil edilmit· 
nin birkaç sebebi olduğu aD- tir. Halbuki bu miktar 1930 
!aşılmıştır. Fakat esaslı sebep aenesiode 5 buçuk milyon 

kiloya çıkmıştır. Ço;alma el'· 
dahilde istibllkin fazlalafması• an devam etmektedir. Fakat 
dır • Filhakika memleketimiz· çay ithalltımn da ıayam dik· 
de kahve iltiblAki ıon ıllnler- kat bir nrette azaldığı fU 

de oldukça artmıfbr. Buna suretle tesbit edilmıttir. 
mukabil Ticaret Odasa bu 1928 senesinde ithallt 
meaele ile allkadar olmUf ve miktan 1, 200,000 kilo iken 
bir istatiatik Yilcude getirmir 1930 senesinde 86,000 kiloya 
tir. Bu cetvele göre menıle- inmiftir. Kahve iıtihllkinin 
ketimize kahve itballb 19'Zf neden fazlalaşbğı baklanda 
HDesinden itibaren tedricen kat'i bir sebep 16sterileme-
fakat muntazam bir tekild!. •. mektedir. 

KOMONiSTLER 
Atinada Bir Mahkeme
de Gürültü Çıkardılar 

Atina, 1 (A.A)- Komfinist 
gazetelerinin birinin müdürle
rinden ikisinin matbuat kanu· 
nuna uymıyan hareket ve mu-
amelelerinden dolayı yapıl

makta olan muhakemeleri es
nasında bulunan komünistler 
muhakemenin sükun ve inti
zamını bozmıya kalkışmışlar
dır. 

Gürültll çıkaranlar tevkif ve 
hemen muhakeme edilerek iki 
ile beş sene arasında tehalüf 
eden hapis cezalarına mahkum 
olmuşlardır. ---

Akalliyetler 
Akvam Cemiyeti Tah

minlerde Bulundu 
Cenevre, 1 (A. A.) - Ak

vam Meclisinin akalliyerlerin 
hukuku hakkın da nazan dik· 
katini celbeden bir karar 
vermek suretile milli akal
liyetler kongresi meseleai 
hitam vermiştir. 

Kongre milli akıılliyetlerin 
Akvam Meclisinin tasvibine 
arzedeceği temenniyatın nazan 
dikkate a11nacağı ümidini iz· 
har eylemiştir. 

Türk Eserleri 
Viyanada Bunlar için 

Sergi Açılıyor 

Viyanada (Seayon) binasın· 

Oç Yaşandaki Katil Makdonaldm Oğlu ela ikinci Tetrinde bir eski 
Dün Haydutluğa Benzi- Roma. 

2 
(A.A) _ Sanarca· Londra, 1( A.A.)-Başveldlin Ttırk uerleri sergisi açıla· 

yen Bir Hadise Oldu dan yazıldığına g6re bir ta· oğlu ve Avam Kamarası aza· cakbr. Sergi Heyeti bizim de 
Edimekapıda Otakçılar yo- banca ile oynamakta olan Oç andan M.Malcolm Makdonalda fttirakimizi rica etmiştir. 

kuşunda otura~ Şa~end~ H. Y8f1Dda bir çocuk kardeşini yakında bir nezaret b.vcih Sergiye iştirak meselesi 

P~~~~mşuem ~e~n• ~a~l~d~~~m~~~~~·~~~~~~~~~:~:le:c:~~i:z:u:n:o:l:u:oo~y~o:~~~~ b~h~btt~dm~ ~i~~ 
oturmakta iken ~ phıs bir- : '\ de Tnrk Tarih ve Hırsını ali-
denbire eve girerek Şahende r . • • kadar eden bu sergiye zen-
HaDlmlD 4 befl'b;-erde albnile ; f 7. an 7sfer '-nanma 1 _, ıs er ın , ı~ ı~ e gin bir kolleksiyonla iştirak 
70 lirasını almatlarp kaçmıya başlamışlardır. Kadınlann fer- HllkOSDet yerli sanayii Buna rajmea auayici· etmemiz çok muhtemeldir. 

rı A yadı u'"zerine yeti•enler, ka~ b" k ted- !erin d11- Tı'caret Oda· Viyana müzelerinde ve hu-
llt akarada baıhyan yul cere1aaa Y himaye için ırço . uu k il k 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
lstanbul 
Hanımı 
Şivesi 

P. S. 
Bazı ıazetelerde yayık Ye 

yıbşık bir ajızla yuılaa fıkra
lar için, bir arkadq dedi ki : 

- Bu muharrirler, latubal 
Hanımmm koauıtutu ,ıw 
yazmak istiyorlar • 

Ben b6yle ı&rmtlyonm. 
TGrk dilinfa udeJqme8iacle 
1.tanbal HammıDJD Pft1ia1 
eau tutmak fati18111erd• 
biri de Ziya Gak Alpb. Fakat 
bugfln, latandal Hanımı de
nince r3zilnllztln Bnllne relea 
tipik hayal nedir ? Bu Hanım 
nasıl konufW', nasıl yazar, 
tesbit edebilir misiniz ? 

Eskiden de bu, pek bell 
bir şey değildi. G6ksu kayıJc... 
larmda, iri pulanta yilzllkll 
tombul parmaklarile kolala 
yqmağımn bir ucunu kalcla-

rarak, şair N"dim, pir Nl
glr Hanım, yahut ta Çerkea 
saraylı oımanlıcasile konUfUI 
"Teni huydan hoı, renktea 
pakize,, İstanbul kadını mı? 

Yahut Aksarayın kuytu bir 
sokağında, viran bir evİll 
içinde yaşıyan, saz benizli, 
güneş g6rmemiı ve solrua 
yüzlü, içli ve sessiz, "Vef11m 
yanndan name almıyan,, ı.. 
tanbul kadını mı? 

Yahut Sntlüce •e Eyip 
taraflarında, Hıdırelleı g6niin 
sabahın :la ç3mlek falına ba
kan ve beyitler okuyan, 
" karanfil gibi karan, konca 
glll gibi bman olmıyan" lstan
bul kadını mı? 

Bir de bugünkllJere gelelim. 
Kesik ve ondüle saçla, çaplllk 
kollarının Ost yansı tlltiln, 
alt yanaı cıgara kiğıdı ren
ginde, çevik ve serbest 
yibiiyilflO, cesur bakıılı, •elin
de raketle tenis holdea 
gelen ye kokteylini içmiye 
giden" Matmazel Ayıe, Mİ8 
Emine veya Sinyorina Kezibaa 
mı lstanbul kadımdar? 

Yahut katları çabk, ,ad 
asık, bakııları ciddi ve dlfün
celi, kıyafeti aade, yiiriiy(ifl 
iddialı. "Darülfünunun fi&iko • 
şimi llboratuanndan Yeya 
klitüpbanelerde kabilelerin 
egzogami Adetlerini, pederşahi 
ailelerin tekAmOlilnll telriktea 
gelen,, fen veya felaefe d~ 
torları mı latanbul kadınıdır? 
Yayık aj'IZh muharrirleri

mize ıelince, onlar, 0 Be ya
hu,, larile, "Vay canına,, la
rile, .. Vız gelir,, )erile, "breb,, 
breh, breb,, )erile, vardalart, 
yuhaları, imanımlan, aDa8' 
babamlarile eski tulumbaca 

lehçelerini devam ettiriyorlar. 
Bu müstehase ıivenin eaki .. 
yeni lstanbul Hanum clilile 
alikau yoktur. ---
İntihar T eşebbüsu 

• 1, 2, 3, BncU makalelerimiz • 2' "' makta olan iki ıabsı yakala· birler aldı. Evveli dahil· aında toplanarak haHe· suai o e siyonlarda pek çok 
'-ı~:::-K::U.:!1;.:11':;•::: ınıılar. de yapılan eşyanın ha· rinden şiklyet ettikler;ni kıymetli Türk eserleri vardır. Bir Şoför Kendini Göğ• 
ltetaaa ı r1 dikkati Bunlar loebolulu Mustafa · k -ı ve hükumet tarafından Müzemiz de bunu naıan ı'tı·- • d y J dı 
..... a t net yabmızı " ye ile arkadqı Hasandır. Bunla- riçten relenlerıne a. y sün en ara a 
~l~etle talrlp etmelerlnl tant1e nn arkad--• Beyaz Mehmet ağır aiimrOk reami ihmıal edildiklerini söyle· bara alarak elinde bulunan 
tlt. 11 -.rl1&111am cleTa• edecek· -- d"kl • · ..... · k Diln ŞebremİDİllde bir intl-kaçmıthr· koydu. • ı erını upeoıyoruz. es i Miğfer, Ok, Sillb ve 
.._M lnlullbıa farfk vaS1flanndan biri 5 • fabrika Bu kadar yardımdan Hal 1 k tl'I il b hara tepbblı hldi.tesi el-
-.. .. b -L-1&L " Altmışlık Kadın onra yem ı arın en ıyme ı er • a ee lr " sor" ID&&U1UID bara et k b d 1 • d muflur. H&diM .a..le ~ =::;aı ve ı.ttkametJae •öre ıekllal açanları, Ye fahri • u: sonra a ıöz en oymıyan müzeye iıtirak edecektir. -:....:-, ~~· .-.. 
.._: tlrlr. Hareket noktam beJDelmllel lunanlan tqvila •n•JI sanayicileri, hllkümetio ...... ~ • 
"'-t tes.1 " ıııt11ra.et1, memlekethıt Sopa ile Bir Çocuğun kanunile hlrçok muafi· bundan aonra da mem· Bir Açıkgözlük Şehremininde otura tof8t 
~··-::~ =~~~:::.: Kolunu Kırdı yetlere mazhar lolda. nuo edebileceğine ve göz- Hamal Tayyar Balurk3yde Faik Ef., din biru içki iç-
._ ~ •e sor,, a bir 110lrak lhtlllll Bu sene de muamele lerini doyurabileceğine, kuru kahveci Fikriye Hanı- mit, aonra kanaile kaygaya 
lılr .._da cletD, •ldealekeclllte karp g1181mpaşada oturan 60yq- vergisini kaldırdı. artık mıa dOldrAnına para bozdur- bqlamıfbr. Faik Ef. lunam 
~arp (l.tıklll harbi) Ye, meatemı.. lannda Rqel ismind! bir ~a- mak babanesile criderek ,.ek· yenemediği :...ı- bir 
- ifa dahilde aım ... W olan Sara- -·• d N ıım lamın- I 

1 1 ~ l f •- 'I' ~ .... ~ .. ,. 11111.t ...... dm, 8 yaparın !- e • ı'd#r ıntın , ... , nanma meceden ao lira .... ımlf, va- bıçakla kencliaW -lttlllllM 
'~~===-=.::..:..::_::_j---~-~-~~- .1--· ---...-ııın.ıı._~--11111--._~n~·~;___ ___________ _ ....;. ________ ~...JL.k' ıa ..... , •. M'a nmısh•---------• ••••••-•• ı.ı,A• ..._._.._ .... 
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4 Sayfa 

1 klemleket Haberleri 

Memlekette 
Zafer 
Bayramı 

Maalkara (Hususi)- BUyUk 
zaferin yıldönUmü ve tayyare 
günü, kasabamızda, büyük 
merasim yapılarak tes•it edil
di. Halk, Askerlik Şubesi 
anünde toplanarak sevinçlerini 
izhar ve ıehit Mehmetçiğin 
hatırasını taziz ettiler. 

MUrefte Ve Şarköyde 
Mürefte, (Hususi) - Bugün 

30 ağustos zafer ve tayyare 
bayramı burada kalplerden 
doğan sevinç ve neşe ile 
parlak bir surette tes'it edil
miş ve muhtelif eğlenceler 
tertip olunarak bu mes'ut 
günün şerefine halk gece 
yrısına kadar izharı ıadllmani 
eylemiştir. 

Talat Behçet 
Şarköy, ( Hususi ) - 30 

ağustos zafer ve tayyare bay
ramı burada parlak tezahil
ratla tes'it edilmiştir. Bütün 
kasaba bayraklarla donatıl
mış ve milteaddit mahallere 
taklar kurumuştur. 

Feci Bir Kaza 
Amasya - Bura eşrafın

dan Y orgüç zade Hüsnü Be
yin küçük oğlu Fahri Ef. bir 
kaza neticesinde ölmüştiir. 
Hadise şöyle olmuştur : 

Fahri Ff. amcasının oğlu 
Celal Ef. nin tabancasile oy
namıya başlamış , kendisine 
tehlike anlatılm1ş, fakat genç 

çocuk bu nasihati dinfeTe niştir. 
Neticede tabanca birdenbire 
ateş alarak kurşunlar F abrl 
Efendiye isabet etmiştir. Za
vallı genç bUtün uğraşmalara 
rağmen kurtarılamamıı, ölmDş
tür. 

MUreftenin Kınah Yapıncağı 
MUrefte, (Hususi) - MUref

tenin meşhur kınahyapmcak 
Uzlimleri kemale gelmiş ve 
lstanbula sevkedilmiye başla
mıştır. Bu sebepten burada 
büyük bir faaliyet göze çarp
makta ve yüzlerce amele ça
lışmaktadır. Sevkiyat moUSr
lerle yapılmaktadır. 

Talat B~hçet 

Yeni Bir Makine 
Maalkara, (Hususi) -Bura

da Bahaaddin Bey iıminde 
bir fabrikatör, kUçük bir 
(harman) makinesi yapmııtır. 
Makinenin, halkın ve hükümet 
erkAnının önünde yapılan tec
rübeleri muvaffakıyetli neti
celer verdi. Mesele lktısat Ve
kaletine bildirilmiı, Vekilet 
bu zatın Edirne San'at mek
tebinde çalıımasını bildirmlı
tir. 

Yerli Mallar 
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ltalyanın Bari Sergisinde 
Teşhir Edilecek 

İtalyanın Bari şehrinde açı
lacak olan ıark ıergisine ıeh
rimi%den birçok yerli mamu
IAt gönderilmektedir. Bunlar 
arasında hah, her tllrlil Iıle
meli eşya ve i~lemeli terlikler, 
kehrıbar mamulab ve lokum 
ıekerleri vardır. 

Bu eıyayı perıembe pnQ 
hareket edecek vapurla ko
misyoncu Hasan Htıdaverdl 
ve Abbas Abdurrahman Bey• 
ler göndereceklerdir. 

SON POSTA 

PAZAR OLA VE MİZAH 

-Borçlunun 
Cevabı 

Faik Bey, tefecilerden biri
ne borcunu vaktinde vereme
mişti. Alacaklı gidip geliyor, 
parasını alamıyordu. 

Bir gün borçluyu sıkıştırdı: 
- Artık usandım, dedi, 

borcunuzu ne vakit verecek
ıiniz? Mahkemeye mi gide
yim? Bilmiyor musunuz ki 
"Borçlarım veren zengin olur.,, 
derler. 

Faik B. omuzlarını ıilldi: 
Hayır, dedi, llfın doğ

rusu şu olmalıdır: Zengin 
olan borçlarım ll:erlr 

Taksitle 
Elbise 

Şükrü Ef. taksitle elbise 
yapbrmıştı. Fakat yeni elbi
sesi içinde rahatııı bir duruıu 
vardı. Arkadaşı, hayretle onu 
süzerek ıordu; 

- Neye öyle rahatsız du
ruyor ıun? Elbise dar mı? Seni 
ııkıyor mu? 
Şükrü Ef. batını salladı; 
- Elbise değil, vereceğim 

taksitler beni ııkıyor. 

Dişçiden 

Dönüş 
- Nasılsınız, iyisiniz lqal

lab? 
- Ostünllze afiyet, rahat

ıızım biraz. 
- Hayırola, ıojıık algınlı

lı filin mı? 
- Hayır, dlln gece dişim 

tuttu, sabaha kadar uyuyama· 
dım, di9imi çekıin diye ditçi
ye gittim. 

- Çekti mi? 
- Evet, beı lira çekti. 

Pul 
Süngeri 

Nadir Bey benllz aldığı bir 
pul sUngerini arkadaşına gös
tererek: 

- Azizim, bak ıuna : Bir 
ıünger, bir de kOçllk cam 
tabak. 

- Nedir bu? 
- Pullan ıslatmak için 

ıllnger. Ben buna bir buçuk 
lira verdim. 

- Vah vah... Keıld benim 
ıibl yapsaydın.. Ben yazıha· 
neye bir köpek yanuau aldım, 
pulları ona yalatarak ltlab· 
yorum. 

Tembeİlik 
Bahanesi 

- Altı ay lısiz kaldım. 
- Fakat timdi piyasada bl· 

raz iş var değil mi? 
- Var amma akıiye hakki 

timdi de ben tatile firdlm. 

Yıldırım 
• 
isabeti 

Şimtekli, yıldınmh, ıek 
ıOrllltUIO bir gecede mahalle 
doktorunun kapııı çalındı. 

Bir hizmetçi içiri ılrmlıti: 
- Aman doktor bey, dedi, 

koıun, bizim hanıma yıldırım 
fıabet etti, zavallı kömilr ıibl 
oldu, ılzi lıtiyor 1 

Büyük Anne Ne Zannet_m_iş __ ? ___ I Hayat 
Pahalılığı 

- Hanım nine, bizim yeni roplarımııı beyendin mi? 
- Ah, ıizi kAfirler sizi, benim sandığımdan ıençlik 

esvaplarımı. hotozumu çıkarıp giydiniz, değil mi? 

Şarkılara Nazireler 

GÜZELİM GÖZLÜGÜ~iO ..• 
Güzelim gözlUğünU çeşmine tak. ,, 

Eseri zillmün olan bütçeme bak, 
Ya beni nakte kavuıtur, ya bırak 
Eseri zülmlin olan bütçeme bak. 

• KiRPiKLERiNiN HER TELi ... 
" Kirpiklerinin her teli bir katre taşırken ,, 
Çırçır suyunu. Taş deleni hiç aramam ben, 
Çeşminden akan yaşları içsem kanarım; bak: 
T erkos Mlidürli gölde gider hep pupa yelken. 

• SON HATIRA 
" Son hatıra aşkımda kalan bir ıarı saçtı. " 
Berber bunu gördil ve hemen dağlara kaçtı, 
Hem saçsaça, hem baıbaşa geldim birisile, 
Aşkımda kalan saç, başıma bak neler açtı 1 

" Pa. O. Ha. B. 

Çocuk Bahçesi 

Müşteri manav dUkkinının 
önünde uzun mUddet durdu, 
düşündü, baktı, gitti, geldi, 
nihayet manva sordu; 

- Şeftalinin okkası kaça? 
- Altmış kuruş. 
- Pek ala ... Bir ıeftalinin 

yaırsmı ayırda veri 

Hileli 
• 

iflas 
Adliyede, tahkikat esnasın-• da, iflas eden ve kaçan bir 

taciri istintak ediyorlardı. 
Maznun bütçesinin niçin açıl
dığını anlatıyordu. 

Milstantik sözünü kesti: 
- Ben size bütçenizin ni

çin açıldığını sormuyorum, 
niçin kaçtığınızı soruyorum. 

- Efendim, kaçmasaydım, 
blitçem büsbütUn açılacaktı. 

Ayyaşın 
Cevabı 

Doktor - Ben size bir ka
deh içki içmeyiniz, demedim 
mi? 
Ayyaş - Ben de onun için 

birden fazla lçiyorumya, dok
tor. 

Kederli 
Adam 

N Afiı B. çok kederli idi: 
- Ah, dedi, Uç ay evvel 

halamı kaybettim, iki ay evvel 
kayın pederimi kaybettim, 
geçen ay bir çocuğumu kay
bettim, geçende de karımı 
kaybettim. 

Karşısındaki dedi ki: 
- Darılmayınız amma ılz 

de çok intizamsız, dajınık bir 
adammıısinız. 

Müstakbel 
Asırlar 

Doıtum Ali Nadir garip bir 
ressamdır. Kendisine bu meı
leği yakıştırmadığımı biç his
settirmedim. Fakat en tamimi 
düşüncemi sorarsanız hemen 
ıize itiraf edebilirim: Dostu
mun resimleri kıymetsiz ıey
lerdir, çocukça bir takım ka
ralamalardır. Zaten blltUn re
ıimlerini taslak halinde ya
par, bir tUrlil tablo haline 
getiremez. 

Dostum reasam olacağı 
yerde sıvacı, boyacı, tabelAcı, 
komisyoncu... filan olsaydı 
hayatını kazanırdı; fakat re
ıimleri ona hiç para getir
mıyor. 

F aka1, ressam dostum biç 
bedbin değildir. istikbale ait 
Omitleri çok zengindir. 

Hep şöyle der : 
- Ben tablo yapmıyorum, 

satmıyorum amma istikbalden 
eminim. 

- Nasıl? 
- Müstakbel asırlarda mü-

nekkitler, bu yaptığım taslak
ları karıştıracaklar, arasında 
bir tane bile tablo bulama
yınca: .. Mademki bulamadık, 
demek ki sağlığında bepıini 
satmış,, diyecekler. 

1 Her gün 
Yeni Cereyan 
Taraf tarları 
Ne Düşünüyorlar? 

[ Bat tarafı 3 üncü sayf ad 
Bütun taraftarlarına b 

tikametleri tayin için hud 
muayyen ölçüler ve g 
tarzları bulabilen bir ink 
ise' artık elemanını yara 
demektir. Kendi elema 
yaratan, standardize eden 
lııkılAbın, mahiyetini deği 
mesi ihtimali, artık varit 
maz. 

5.) inkılabın ikbsadi kar 
teri " milli sermayenin t 
kümü ,, dür. Bu terakü 
en emin aJAmeti, ticari 
mali sermayelerin sanayi 
hasına akışıdır. Binaenn1 
milli sanayi sistemi ve 
ıanayi siyaseti, hem Yeni 
kiye, hem onun muakkibi m 
leketler için, milli iktısat fa 
yetinin hem mebde hem hare 
noktasını teşkil ve rre 
milliyetçiliğin bütün iktıs 

prensiplerini ihtiva eder. 
iktısadi prensipleri, bütün ı 
tilitat ve müştekkatile alac 
olsak, elimizde, "inkıla 
iktısadi ideolojisi,, ni teş 
eden ve şeeniyetin seyrin 

alınan kül halinde bir mecm 
ile karşılaşırız. (Bu prensip 

Bu milnasebetle verilmiş bir k 
feransta nümerote edilmişti. 

6-Milli kurtuluş hareke 
mizin nizamı inkılap Niza 

dır. lnkı!Ap Nizamı, Türk 
miyetinin mllstemlekelikt 

iıtiklAle, bir keyfiyetten diğ 
keyfiyete sıçrayışlarla mUter 

fik olarak intikal etmesi 
nizamıdır. Bu nizam, h 

başka memleketlerde ihti 
namı verilen, fakat cemiyet 

ıosyal bir değişmesi ile m 
terafik olmıyan idari teze 

züplerden (Portekiz ve Me 
ıikamn periyodik ihtiJalJer 

başka birşeydir, hem de pa 
bir reformculuk değildir. 

7-Bu nizama, "demokras 
diyenler var? Yanlııtır. Til 
inkılabı, demokratik bir reji 
istihdaf eden bir inkılip 
denilebilir.Fak at, onun, şim 
içinde yaşadığı "siyasi niza 
bizatihi demokrasi değildi 

Bu nizam, klasik aiyasi d 
mokrasinin hem hareket no 

taları ve hem de ıiyasi m 
kanizmesi ile ( liberaliz 

parlamantarizm) tezat halind 
dir. 

8- Hulasa : Türk inkılab 
gerek hare1<et noktaları, gere 
seyrindeki istikamet itibarı il 
mevbut hareketlerin hiç bir' 
nin peyki ve kopyası olmıya 
müstakil ve orijinal bir hadi 
a\?dir. Bugün, dinamik seyriıı 
de, kendisine has dinanıi 
rejimını yaşıyor ; yarın, sts 
tik şeklini, hadisatın seyri içi 
de, fakat, onu yüriitecekleri 
irade ve içtihatlarının müdS 
halesi ile yapacak ve bu şe1'~ 
muhakkak ki, ne fU ve ne ol! 
bu nizamın bir sathi ve eklek' 
tik adaptasyonu değil, beşe' 
riyet için her halde yeni bit" 
şey olacaktır. . 

Bugünün bize düşen vazif~~ 
inkılabımızın temsil etl1~ 
dağınık, fakat yeni ve ilet• 
fikri unsurları telif ve bıl 
anasıra göre, inkılabunıı1t1 
hacmini, derinliğini ve isti~ıı: 
metlerini tayin ve izaha ~· 
lışmaktır. 



2 Eylul SON POSTA 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

. 
Dünyada Olup Biten Hadiseler 1 Kadın Ve Kalp İşleri 

lngiliz Kabinesi programını Yapı- ~K~a-d~ı-n,_N_e_O_l_s_a_Y_i_n __ e 
Bir Hesap Meselesi 

Dün akşam kfiçilk oğlum elin
de eakl bir ( Son Poıta ) ile ı•· 
lerek: 

-- Baba ben gönde bet kuruı 
blriktlrinem yirmi senede kaç 
l<uru4um olur? Sualfnl ıordu. 

yor-Çinde 300 Bin Kişi Daha Oldü ~~u~ı~ .. ~.!~ Vesselim 
ara11nda, itte beraber çalıtan 1 GÜZEUIK HIFZISSIHHASI 

- Sene ( 365) i'Üft itibarile 
(20) 1enede ( 365) liran blrikmit 
olu.r r Cevabını verdim. o vakit, 
gazetenizin ıon 1ayfa1ındaki it 
Bankasının çocuk kumbarası lll
nını havi bir yazıyı göıterdi ve ı 

- Şunu oku baba; bu hesap 
neden b6yle yanhttır? dedi. me
r akla tetkik ettim, hakikaten it 
Bankasının bu ilanında: 

\ 

Günde 5 kuruş biriktiriraenlz 
20 ıenede 57630, günde 10 kurut 
biriktirirseniz 20 ıenede 115,260; 
günde 20 kuruş blrlktirir•enis 
20 aenede 288,155; a-ünde 100 
kuruş biriktirirseniz 20 aenede 
1,152,600 kurut paranız birikmif ' 
olur, deniliyordu. Bu heup niçin 
b<iyle yapılmıştır? Bıılı,an zamanla,,ndtı lnglliz Aalkı, KıNtl şaragı11i• lıahrle,.ı 6elıllgo,.. 

Karilerinizden müh~ndfa 
Halil Namık 

Son Posta : Tarafımızdan ft 
Banka111 l.tanbul ıubealne müra
caat edilmiş ve tereddildilnü:ı 
bah olunduktan ıonra cevap 
•hnrnıştır: Bu hesapları Ankara 
merkezi yapar. Fakat hesap, 
basit bir tenasüp me1eleıi değil· 
dir, mürekkep faiz meaeleıidir. 
Ona ıröre yapılırsa rakam dotru 
çıkar, denilmiştir. 

Meydana Çıkan Bir Hakikat 
Geçenlerde küçük bir poliı 

vak'aaından bahsetmi,, mübadele 
komi•yonundan çalınma bir yan 
makinesini 1atan Kenan iaminde 
birinin zabıtaca' yakalandığını 
yazmı4tık. PoHıin tahkikatı 
neticeainde Kenan Ef. nln bu 
işte hiç kabahati olmadığı, ya11 
nıakinesinin uıtaaı Hüseyin Ef. 
tarafından diğer iki ~işiden alın
dığı anlaşılmış ve makineyi Hü
ıeyin Ef. ye aatanlar yakalan• 
ınıştır. Kenan Ef. hakkında ta
kibata lüzum görülmemittir. 

Ev Kiralarma Dair 
Ya:ı bitmek üzere olduğundan 

•ayfiyede bulunanlar yavaı yava4 
latanbula inmiye başladı. Şimdi 
bep bo, evlerin kapıları çalını
yor. Fakat bu ıene fıtanbulda 
yeniden yapılan yüılerce ev ve 
apartımana rafmen kiralarda 
hiçbir tenezzül yoktur. Eaki 
hamam, eski taa. Söylemek iste
diğim ıudur: lstan bul da bir kira 
ihtikarı vardır. Belediye bunu 
tetkik etmeli ve bunun önüne 
aeçaaelidlr. 

H. Retnzl 

Cevaplarımız 
Mühendis Halil Namık Beye: 

;ingiliz Kabine~i 
ı Tasarruf Planını 
1 J!azırlıgor 

Yeni Makdonald kabinesin
de milstemleklt nazırlığını 
derubde eden itsizler ittihadı
nın umumi kltibi Mister To
maı milli hükumetten çekil
meyi teklif eden ittihada kar
tı umumi kAtiplikten çekil
mekle cevap vermişı, latifa11 
kabul edilmittir. 

Kabine uzun bir içtima 
yapmış, buna dair hiçbir ıey 
ıöylenmemiştir. 

Hükümetin, bu toplantıda 
evvelce yapılan muhtelif ta
sarruf projelerin) tetkik ettiji 
tahmin olunuyor. 

iyi malOmat alan mebafll 
Avam Kamarasının 8 eyl&lde 
lçtimaa davet edileceğini 
bildiriyor. 

Bunun aebebi, hilkftmetin, 
iktısadl programile beraber 
meclis huzuruna çıkmak iste
mesidir. Bilhassa bunu iltizam 
eden Mösyö Mak Donaldtır. 

4,700,000 ıendlkaliati tem· cuda ıelmiıtlr. Bahriye na-
ıil eden (306) murabhuın Tll· 11rı da bu teıekkUle dahildir. 
cudil ve allkadar nazırların Memleketin bir kısmında ve 
hazurile Alman ıendikaları ıiddetli bir 1algm halinde 
federuyonunun kongresi açıl· tifo vak'aları görülmektedir. 

mıştır • Kongre neticesinde ispanyanın bundan evvelki 
Almanyanın ilk gelecek yedi idaresi mes'uliyetini taşıyanları 
ayda en fazla ııkıııtı çekeceji muhakeme etmek Uzere bir 
teabit olunmuştur. komisyon teıkil edilmlıtlr. 

Ç • J Bu komisyonun huzuruna her 
ınue çağırılan gelip he1ap Yermek 

V • B • r;ı l Ak f mecburiyetindedir. 
ı enı ır re a e . . 

Yang Çe nehrinden sonra Hındıstanda 
Çin nüfusunun en kesif bu- • 17 k ı 
lunduAu 'Ye Çinin pamuk zl- B ır v a a 
raatfnin merkezi addolunan 
mıntakayı Fiyang-Sl nehri lı
till etmiıtir. Havadan yapılan 
keşifler suların lıtill ettiği 
mıntakayı (5800) kilometre 
murabbaı olarak a6•termek
tedir. 

Müslüman bir pollı mllfet· 
tiılnin katli tb:erine Müslü
man ahali Şitta Ong ıehrinin 
merkezinde bulunan bir Hint
Jfnin dUkAnım yaj'ina ye tahrip 
etmiştir. Ölenlerin adedi ma
lüm değildir. Hinduler hep 
firar etmiılerdir. T ekmll ma• 
ğaza Y• idarehaneler kapan
mııtır. 

Ölenlerin miktarı (200 -300) 
bin araıında tahmin olunuyor. 
Pamuk mahsulil tamanıen 

mahvolmuttur. Gelecek ıene 
de tohum alımı mtımknn oı- lranda Bir Memnuiyet Kalktı 
mıyacaktir. 

• 
ispanyada 

İran hlikömeti işlenmiş yUn 
eıyaaı Uzerine koyduğu idhalAt 
memnuiyetini kaldırmııtır. 

Mes'uliyet/er 
Alman l 
v .. . tl . . Araştırı ıyor 
nomunıs erının 

TAKViM 

Barıelonda, trenden athyan 
Bir Talebi bir telefon tahripçili t~Tkdif 

edilmittir. Bu adamın tızerın e 
dinamit paketi bu-Alman komllnistleri, hUkO. epeyce 

metin çıkardığı kararnamele- lunmuştur. 

Gtla 11 - 2 Eylül - 931 ilamı 120 

Arabi 

il ·Reblllahar- !50 -H klt·e•anl-vaaa t1 

Rumi 

19-Aiuatoa - 1547 

vakıt·ennt·vaaatl 
rin ilgasını mllzakere etmek L 

Mektubunuzu tetkik •• ce· Uzere Rabicbank Mecluinin Hariciye nazırı M6sy& er-
't'apları vermeleri için Mezkiir hemen topJanmıya çağınlması- raunun partisine iltihak etmek 

CDae9ılO. 441 5.27 
Ötl• 5.!l 12.14 Alı:t•mı12·-ı ıs. 42 

Y ataı 1.!6 20 19 
ikindi 9.12 15.54 lmHk 8 .58 J.42 

bir karı koca vardı. Erkek 
ufak bir trikotaj fabrika11 
açmıt. Karıaı da her sabah 
onunla birlikte iner, ~nlüğünü 
takar, fabrikanın yanındaki 
kUçUk aatış mağazasına ne
zaret edermif. 

Kadm genç ve sevimli blr
ıeydi. Hayatından memnun 
görünüyordu. 

-lıte nasıl geçiniyorsunuz? 
dedim. 

- Efendim, dedi, fevkalA
de memnunum . Çocukları 
mektebe gönderiyoruz. Ben de 
erkenden iniyorum. Ve alell
de bir lıçi gibi yevmiye alıyo
rum. Kazancımin bir kısmını 
eve Yeriyorum , bir kısmını da 
aaklıyorum. Bütün gUn işledi
ğimiz için, aramızda kavga, 
ailrllltn, dedikodu yok. AlAka
mız müşterek, mevzularımıı 
müşterek, hayatımız mllfterek. 
Mes'ut olmak için hiçbirşe-
yf miz eksik değil. 

Bu sırada gözleri misafirler 
arasmda tık giyinmiş, tuvaleti 
yerinde ve salondakilerin na
ıarı dikkatini celbedecek ka
dar gU:ı:el kadının tizerinde 
durdu ve sustu. Belli ki onun· 
la meşgul oluyordu ve ken
disini unutmuı gibiydi. Sonra 
birdenbire silkindi Ye dö
nerek: 

- Ne güzel kadın, değil mi 
Hanımefendi? dedi. 

Dikkat ettim, hu ıözllnde 

biraz da kadınlığının hasreti 
•ardı. O da güzeldi, o da bu 
kadın gibf sDslenip giyinemez 
miyfdi? 

) Ne de olsa kadın, kadındır. 
Çahııyor diye onu erkek zan
nedip kadınlara his zaaflar-
dan uzaklaşmıt telakld etme
melidir. .. 

Bursada Emin Beye: 
Çocuklar her yeni g&rdl1k

leri şeyi aorarlar. Bu, onların 

Gü-Gözlerin 
zelliğini Nasıl 
Temin ederiz ? 

Yaz bitmek üzeredir. Fakat 
bu yaz kenauız ,apka moda11, 
deniz banyoları, kır gezintileri 
gözlerimizde yüzümüzde birçok 
tahribat yapb. Şimdi ıon ba
hara girerken bu tahribatı 
ortadan kaldırarak ır8zlerimize 
ve yOzümilze eekl gOzelJiğlni 

iade etmek lbımdJr. 
Bahuıuı gözlerimiz, vücu

dumuzun en güzel, en manalı 
tarafıdır. BuırünkQ ırfizellik 

bahılnde 1'8zlere bOyük bir 
ehemmiyet verllmeL:tedfr. 

Gazlerin güıelllğinl temin 
için ,u programı tatbik ediniz: 

Her 1abah aaltborildl 11cak 
ıuya batlrılmı' bir pamukla 
g8zlerinizl yıkayınız. Pamu
ğu iki üç defa yenlleylniıı:, 
ıonra g8z altlarınıza ve g8z 
kapaklarınıza hafifçe krem sa
rüp, içten dı' uca doğru maaaj 
yapınız. Masaj yaparken üçüncü 
Ye dördüncü parmaklarınızı 
gözünüzün uyluğuna koyup dıt 
uca doğru çekiniz. Gözün dıf 
ucu etrafında küçük daireler 
apar gibi parmaklarımda ovu
nuz. Fakat bu masaj, 1adece 
dokunur gibi fevkalade hafif 
olacaktır. Üat kirpiklerinizi 
yukarı doğru kıvırabiHraeniz, 
gözleriniz daha parlak görünür. 
Biraz da aürme ıürcneniz bu 
parlaklık ziyadeleşir. _______________________ J .. 
dimaği faaliyetlel'İnin bir ta
zahürüdlir. Ebeveynin vazifesi 
de onların her suallerine cevap 
vermek, cevabını bilmiyorsa 
bilmediğini söyleyip yalan 
uydurmamaktır. Çocuğun an
layamıyacağı birşeyse, bu 
nu anlıyamıyacağını ve bir 
mllddet daha sabretmesi il· 
zımgeldiğini söyleyiniz.~ Fa-
kat herhalde çocuğun ıualle
rlni cevapsız bırakmayanız. 

Hanımtegze 

RUS DiKiŞ MAKARALARI 
Umum Deposu Şubesi 

Aıir Ef. Kntüphane sokağı 
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Uünya Köpek Nalça 
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H 
• K A" y E s ı' anlatılmadı ki. Gtll Hatun ıeymiı?.. Yarın bir ııraaım kızıl bir şeytan da olsa yine duygusu hep tahteşşuura in-i falan derken IAfı çevirdin. bul, bizi görüştür. kendisine hürmet edilmek miş gibiydi. Kale muhafızmıa 

Son ıö.ıUn ne iıe onu ıöyle. - Eh, yeni baıtan gözilme icap ediyordu. Türk türesi düşüncesi, Gül Hatunun tek· 
- ilk &lb:Um, son ıöxUm arirdin. insan dediğin birazda böyle idi. Komtu gibi misafi- liflerinnden ne miktarda ve 

h b Gül Hatunla konuı Jı bilmeli, lı becermeli! re de kem gözle bakılamazdı. ne mikyasta çerezlenebileceği 

l 
Karısının tahriskAr saz- aU~l ~:!elce hiddetlenmek v::sel:~! k Yusuf Bey, bu son söze Şukadar ki şecereli Arap atları, noktasına inhisar ediyordu. 

eri bir kıvılcım gibi tane - GöriiQürsenı ne azana· cevap vermedi, gözlerini ka- t l k 1 ı b Ara sıra efendisi ve harp 
lıtiyen Yusuf Bey, tuhaf bir ~ y pıyarak dü•ünmiye koyuldu. anı mıı ı ıç ar gi i töhreti 

tane beynini yakıyordu, kara · e cağım? Y tılkeden Ulkeye yayılıp giden işleri gözünün önüne gelmiyor 
icara izler bırakıyordu. Bununla tahavvUlle yumuşayıvermış v -Kı'mbı'lı'r, belki ayağımıza Karısının GUI Hatun tarafın· d ld F k b 
b k k l mişti • Al kl k d . ili l d v • ıu gü:ıel kadının peçe altın- eği i. a at seri ir tart 

eraber iradesi benllz yerinde e e e • ır bir devlet gelmiştir. ı ı an ız o un ugunu sezı- ameliyesi yaparak bu teres-
.d d _ EJin avretinin gUze ı· yordu. Aynı zamanda onun dan olsun yüzünü görmek, 1 i ve karısını bu yol a il h b" edipte kaçırmıyalım. sümlcri kolayca defedebiliyor-

g.., ı'nden bana ne. A a ıa ı- ö n ken kendı"sı'ne neler teklı·f edece- •esini işitmek bir zevkti. •öz söylemekten menet· - Gül Hatunu g r r du. Esasen Pir Ahmet Beyin 
hıeyi bile tasarlıyordu. Llkin bine bağışlasın. elmas yüzüğü de görecek tine de .meraklanıyordu. Bil- Bu hayal ona; kale ifini, bUtiln Karaman diyarım elden 
G _ Hani, onunla konuşursan hassa 0 kadmın, pek meşhur Gedik Ahmet Paşa namına k d k ülsUmtın son bir ıözti o ira- d k · U miyim? çı ar ı tan sonra gelip Eu 

d · l'k etme eme 11 
- k k 1 Gül u f d d vuku bulacak teklifleri, Kara-deyi de, o tasarlayışı da altüst enıııı 1 

' - Parmağından çı araca 0 an ve s m tara m an a kliçük kaleye kapanması ho-
ett' K k 1 • yorum. l lb t öreceksin teyit olunan gU:ı:elligv ine kar111 maooğlunu ve her şeyi unut- şuna gı'tmemı'Qtı·. Şı'mdı" bu ı. adın, kocasını i na çın _ Boşbog" azlığı bırak ta. deği ya, e e g · . Y " 

daha kuvvetli bir ıilAh kul· _ O kadının ağzındakı içinde tuhaf bir incizap du- turuyordu. Biraz evvel karısı- vaziyeti bUsbiltün manasız bu-
l Sı.r.zunU bitir. Yoksa çenenı S f yuyordu. h 111 •·t kt k 1 d 
ba.nnıak istiyormuş gibi birden· u k ı m bakla bir akçe etmez. ır na e su emme en, e - uyor u. 

kapa, dırdırını es, u.yuya 1
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Hİve Sadrazamı İslam Hoca 
Sokakta Niçin Öldürülmüştü? 

YAZAN: M. KAZIM 

Türkistamla 61r Ôzbelc tırabcuı 

-83-
Bunara Hanının huzuruna 

kabul edildiğimiz gllnilıı fer-
dası cuma idi. Hiveliler bu 
tatil günUnden istifade ede
rek mhafirlerin şerefine bir 
eğlence daha tertip ettiler. 
Evvela zurna ile köçek oy
nandı. Bu oyunu oymyan ço
cuklann ellerinde bey:z:t birer 
demir halka vardı. Bu demir
leri zil gibi kullanıyorlar ve 
çıkan sesi çalgının ahengine 
uyduruyorlardı. 

Bu sırada Nurettin Efendi 
elinde bir bardak ile karııma 
çıkb: 

- Biraz boza içer misiniz? 
Bardağı alarak içtim. Fil

hakika bu, bozaya benzemiyen 
birşeydi. Sordum : 

- Deve sütünden yapma 
bir nevi içkidir, dediler. Yalan 
değil, hakikaten bu içki bana 
hafif bir sikir vermiye baş-
lıımıştı. 

Binaenaleyh ikinci bardaği 
reddettim. Fakat burada bu 
deve sütünü sikir vermesi için 
değil, kendi tabirleri ile "dert
lere derman olması., için iç- . 
mektedirler. Nitekim (Taşkent) 
te de kısrak sütünden yapılan 
kımızda zayıflığa ve vereme 
karşı büyük bir ilAç kuvveti 
görülmektedir. 

Zurna faslı bitmişti. Bunu 
kırçek ile santur fnsh takip 
etti. içki ile çalgı Rusların 
pek hoşlarına gittiği için 
gece yarıaına kadar devam etti. 

* Bugün Hive Hanı, Rus 
heyeti azasından her birine 
kabzası zUmrllt ve yakut ile 
işlenmiş, kını altın kaplı bi
rer hançer hediye etti. Heyet 
azası bu hediyeler ile birlik
te sulh muahedesini de port
föylerine yerleştirdikten sonra 
geri dönmek arzusunu izhar 
ettiler ve Özbeklerin nezdinde 
bulunan bir Rus kadınını da 
bizim getirdiğimiz Türkmen 
kızlarına mukabil yanlarına 

aldılar. Fakat ben programm 
mütebaki kısmını ikmal için 
( Hive ) de kaldım. 

* Bugü cuma olduğu ıçm na-
maz kılmak üzere büyük mes-
çide gittim. Yere hasır seril
mişti. Hasırın ilzeri toz için-
deydi, her gelen üfliyerek 
önündeki tozu yanındakinin 
yüzüne püskürtüyordu; galiba 
mesçidin hAdımleri yoktu. Bu 
viran Allah yurdunda namaz 
kılanların Allah muini olsun, 
dedim. Namazdan sonra csbak 
Hive sadrazamı olan f sllm 
bocanın yaptırttığı büyOk 
medresenin azametli minare
lerini seyrettim. 

Söylendiğine ıöre bu zat 

sabık Hive Ham lsfendiyar 
Han zamanında vezirlik ettiği 
sırada birçok mektep, med· 
rese, hastane yaptırtmış; mem
leketin imarına çalışmış, fa
kat herhangi bir teceddndo 
hazmedemiyen kadılann itira
zına dUçar olmuş, katli için 
fetva çıkmış.. Ve lsl m hoca 
güniln birinde oğlu ile bera
ber arabanın içinde çarşıdan 

geçerken İsfendiyar Hanın 
gönderdiği memurlar tarafın
dan tutulmuş, arabadan indi· 
rilmiş ve sokak ortasında 
öldOrUlmüş. Fakat b1r müd-
det sonra bizzat lsfendiyar 
Han da Eşimbay ile birkaç 
adamı tarafından aynı suretle 
öbür dünyaya gönderilmiş .• 

(Mabadı yarın) 
-====-r-:=ıo=-==...a...;c 

IBugünün Meselelerin~ 
Afyon Meselesinin 
Siyasi Ve Ticari iç

yüzü Aydınlanıyor 
( B~ştarafı 1 inci sayf ada ) 

Pariste çıkan Figaro i'aze
tesinde "T ransuva Koatln im-
zasile çıkan bir başmakalede 
İngilizler seksen senedenberl 
afyon kaçakçılığı yapmakla 
itham olunmaktadır. 

Makale sahibi lngilizlerin 
haris bir ticaret siyasetleri 
neticesi olarak Çinin hercü
merç olduğunu ve F ransanın 
da İngilizlere kapılarak takip 
ettiği yanlış bir hattı hareket 
neticesi Hindi Çin gibi kıy
metli bir müstemlekesini elin
den kaçırmamak olduğunu 
söylemektedir. 

Muharrir diyor kf; 
"Manço hükumeti zamanın· 

da Çine afyon ithali memnu 
idi. Buna rağmen İngiliz tüccar
ları kaçak olarak her sene Çine 
Hindistan yolile 22,000 sandık 
afyon ithal ederlerdi ve 
bu suretle ( 120) milyon alhn 
çekerlerdi. 

Günün birinde Kanton ıeh
rindeki lngiliz depolarına Çin 
memurları tarafından vaziyet 
olunarak afyonlar kireç içine 
batırılmak suretile imha edil
di. 

İngiliz filosu kumandanı 
Mister Elyo bu vaka üzerine 
taarruza geçerek şehrin tah
kimatını bombarduman etti ve 
içeriye girdi. 1842 senesi bu 
it Nankin muahedesile neti· 
celendi ise de Çin hükumeti 
afyon kullananlara karşı du· 
dak kesmek gibi şiddetli ceza 
tatbik etmiye başladı. ,, 

Makale sahibi bundan son
ra ıiyast faaliyetlere geçerek 
lngilizlerin Misyoner teşkilAtı 
yapmak ıuretile Çini ikiye 

Tayyareci erim.zin En 
Heyeca ı nları 

( Battarafı 1 inci sayfada ) 
tam bir muvaffakıyetle han
gara dönüş. 

İşte, beni seven dostlarımın 
kollan arasında en bOyllk ve 
mes'ut heyecanım. 

Tayyareci Sail Bey Anlatıyor 
lzmirde Kndifekalenin nze

rinde ve 200 metre yüksek
likteyim. Aklım bir takla 
atma geldi. Tam başım yere 
amut bir vaziyete geldiği 
sırada motöriin gazini kestim. 
Fakat pervane "rap,, diye 
durmaz mı? 

Yerden yüksekliğimiz az, 
tayyare ağır, yeri boylamak 
işten bile değil. Motöriin bo
zulmaması için çabuk gaz 
veremiyorum. Ba vaziyette 
motörün vazifesini yapmasile 
kurtulduğumu s&ylemiye ha
cet Yar mı? 

Jf-
Sonra geçen sene Adalar 

denizinde İstanbul - Brendizi 
posta tayyaresi yanmıştı. Tay
yarede (1300) kilo benzin var
dı. Nerede ise ateş alacaktı. 
Sekiz yolcu ile beraber deni-
ze atladık. Suların içinde bile 
bu benzinin ateş alarak bizi 
balıklar gibi havaya savurabi
leceğini düşündükçe tüylerim 
ürperir. 

Pilot Basri Bey Anlatıyor 
Bir keşif vazifesinden henüz 

dönmüştüm. Kaçan dUşmanı 
bombalamak için hazırlanan 
bir filomuzu düşman tayya-
relerine karıı himaye etmek 
vazifesini almıştım. 

Filodan evvel havalandım. 
Çok yüksekten uçuyordum. 
Banaz üstüne geldiğim zaman 

Murat dağı istikametinde biri· 
birinden ayn uçan iki tayyare 
gördüm. Daha evvel vazifeye 
gitmiş bizim tayyareler zanne
derek bütlln aOr'atimle Uzel""' 
lerine gidiyordum. Birisi uzak
laşmıya çalışıyordu. Geride 
kalanın yanma yaklaşbğım 
zaman, bunun, bir düşman 
tayyaresi olduğunu işaretinden 
anladım. Hiç düşünmeden 
üzerine saldırdım. O, birden 
geri döndü. O kaçıyor, ben 
kovalıyordum. Elvanlar üstilne 
kadar geldik. Altımda, alev
ler içinde yanan köyler gö
rünüyordu. Aıabım sarsılmış, 
önümde kaçanı da bu alevler 
içine yuvarlamak istiyordum. 
Bu sırada benzinim bitiyordu. 
Çaresiz geri döndüm. 

Şimdi bUtün emelim kendi 
hatlarımızı bulmak ve tut· 
makb. ( 4000 ) metre yüksek
likte idim. DUşman içine düı
memek içiıi Kapaklı istasiyo
nuna dlSndüm, yere doğru 
aürUnerek bir iniı noktası 
arıyordum. 

Kabalakla Banaz arasmda 
ufak bir vadinin içine süzül
düm. Kıtaabmızı gözümle 
görmUf, dllşman içine düt· 
mek tehlikesi kalmamıştı. 
Ekini yeni biçilmit l;lir tarlaya 
kondum ve yere atladım. 

İndiğimi gören beş, alb 
nefer birden bire üzerime 
abldılar: 

- Gavur herif, köyleri ya
karsınız, Yukarıdan gelir, 
bomba atarsınız, demin de 
bombalan atan bu domuz 
oğlu domuzdu! diyerek üzeri
me saldırdılar. 

ayırdıklarını, neticede kendi 
yardımlarile rakibini mağlup 
eden Tai Pings'in Afyon ser
bestisine müsaade verdiğini 
yazmaktadır. 

işte, Türk af yonculuğunun 
bugün maruz kaldığı hücum 
perdesi arkasındaki hakikat
lerin iç yüzil, "Fransuva Koti,, 
Din verdiği şu izahatla tama
men anlaşılmaktadır. 

Mitat Nuri 

Şaşırmıştım. Üzerimde UÇUf 
lbisem vardı. Geri kaçarak 

bağırdım. 

- Hemşerim. Ben zabitim, 
Türk tayyarciıiyim. Bakın 
tayyaremdeki kırmız.1 bayrağa. 

Yllreği memleket acısı ile 
yıınan Mehmede lAf anlatmak 
kabil mi ? Hele. içlerinden 
en hiddetliıl bana dönerek: 

- Zor aldabrsm. Adam 
kandırmak ıçın bayrak ta 
takmış, Siz türkçe de bilirsi
niz 1 Dedi ve tayyareyi stin
gillemiye başladı. Bir diğeri: 

- Irz düşmanı olan bu ki· 
firleri öldilrmek sevapbr • 
(Emme bunlar tayyarecidir, 
çok şey bilirler, kumandana 
götnrelim ) dedi. 

Telaşla sırtımdan elbisemi 
çıkardım, tlnnformamı göster
mek istiyordum. Yine inandı· 
ramıyacağım korkusile önle
rinde Kelimei şahadet getire
rek bir defa daha müsliiman 
oldum. Halleri birdenbire de
ğişti. Karşımda vaziyet aldılar 
ve birisi yüksek sesle : 

- Affedersiniz, Beyim, de
di zabnızı gavur sandık. 

Mübadil Ve Gay
ri Mübadiller 

( Baştarafı 1 inci sayfada~ 
heyecan devam ediyor. Sene
lerdenberi kapıdan kapıya, 
encUmenden enciimene, tah
kikattan tahkikata, ümitten 
llmide, zaruretten zarurete ve 
nihayet sefaletten sefalete 
sUrüklenen bu vatandaşlar 
hiçte tatmin edilmiş değildirler. 

Kimi var ki sözde sahibi 
olduğu mülkün tapusu elinde, 
bankadan bankaya gidiyor, 
fakat bu senedin kendisine 
bir pul bile temin etmedi
ğini görerek eli böğrilnde 
kalıyor; kimi var ki Yunanis· 
tanda bıraktığı konağa mu
kabil burada aldığı kulübe 
karşısında, kollarını kavuş
turmuş, bakıyor ve acı acı 
glllümsüyor; kimi var ki elin
deki yüzde yirmi bonoyu 
kırdırmak için, ciğeri beı 
para etmez bir tefeci kar
şısında iğiliyor, boyun bükü
yor, fakat metelik alamıyor. 

Bir taraftan da öğreniyoruz 
ki bu gayrimUbadil bono
larını toplamakla muhtelif el· 
bellerden menfaattar bazı 
müesseseler, bonoları yllzde 
seksen kırarak alıyormuş. 
Yani bir gayrimübadil, hü
kumetten alacağı yUzde yir
minin yüzde yirmisini kabule 
mecbur oluyor, çünki muh
taçtır. Farzedelimki bir gay
rimUbadilin hUkümette bin 
lira alacağı var, hunun yllz
de yirmisi olan 200 lira için 
kendisine bir bono verilmiş. 
Bunun da yilzde yirmisi kırk 
lira eder. Demek ki bu gayri
mUbadilin eline bin yerine 
kırk lira geçiyor. Bu rakam 
belAgatine bizim ilAve ede
cek bir sözümüz olabilir mi? 

Bu akşam 
ELHAMRA sineması 
Yeni sinema mevsiminin kn

şadı mUnasebetile 

GEORGES BANKROFT 
tarafından temsil edilmiş 

tamamen Fransızca sözlü 

Fi TINA 
~ filmini lrae edecektir. Bu filmde 

t lmdiye kadar görülmemlt derecede 
kuvvvetll, cazip ve co~kun denizden 
daha kuvvetli aşk ve gurrnm sahneıl 

taııvir edilmektedir. 
lıAvelen : Fran11z artisti ( LUCIEN 

NE BOYER ) tarafından temıll edil
miş " GÜLLERIMI ALiNiZ ,, fllmL 
Haşiye - Muhterem halkın mem· 

nunlyctlnl temin makaadlle Elhamra 
slııcmııll yeııl moHlm için flııtlerlrıl 

tendi etmiştir. 
, ....... Paramoımt filmdir • ..--.. 
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Mektebinizi Seçmeden Bize 
~ ~ ~ 

• 
Sorunuz, izahat Alınız 

Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 
için Kendilerine Delalet Etmektedir 

Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunu~? Bu sene 
tahsilinizi ikmal etmek ftzere hangi mektebe girmek istiyor-. 
sunuz? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehb rlik etmek üzere 
bfitün mektepler hakkında her tllrlft malfımab vermlye ama• 
dedir. Mektebinlzl seçmeden evvel bize ıorunuz ve girmek 
istediğiniz mektep hakkında bizden maltimat isteyiniz. 
Yalnız cevap için(6)kuruşluk posta pulu leffetmeyi unutmayıms. 

* ISTANBU ZiRAAT MEKTEBi 1 
Yctllk8y clnrında Halkalı'da 

klln leyli ·ye meccani l.tanbul 
Zlraat mektebine kayda kabul 
ıartları 

1 - TOrklye tabaaaından ol· 
malı. 

2 - Orta mektep mezunu 
balunmah. 

3 - Yatı 19 dan yukarı olma• 
malı (329) doğumlu. 

4 - Çiftçi evladı olduğunu 
.... ık: ile l&bat edenler tercihen 
kabul olunur. 

Müracaat edenler baraberle
rlnde şu yeaikalan ıetlrecekler
dir. 

• 1 - Sirl hastalıklardan salim 
olduklarına dair belediyeden 
tasdik olunmuf hekim raporu. 

2 - Ortamektep vesikası 
( taadiknama veya şehadetname ) 

3 - Afı ıehadetnamesi. 
4 - Hüsnühal mazbatası. 
Bu oeraitton mnada mektebe 

Kaydi kabul 1 olunıınlar idare ta· 
rafından verilecek bir taahhüt
name suretini Yelilerine kabul 
ve Notere tasdik ettireceklerdir. 
Aksi halde mektebe devam ede-
mezler. 

MEKTEBE KA YDÜ KABUL 
MÜDDETi 

fstanbul için eylQl 931 on 
beşine, taşralar için eyliililn be• 
şine kadnrdar. 

MÜRACAAT MAHALLi 
Mektep ldarHlne veya bulan• 

duğu maballln Ziraat mDdGr
lerine. 

* Beyoğlunda Bursa sokağında 
Zeki Kemal Beye ; 

Dotrudan doğruya Hukuk 
Fakültesi Riyasetine mGracaa.t 
ediniz. Vaz.lyetlnizl anlabnız ve 
liıe derecesinde tahılllnlz oldu
funu ispat için imtihan vermlye 
hazır olduğunuzu söyleyinll:. Size 
hangi derslerden imtihan edile
ceğinizl bildirirler. O der1lere 
hazırlanır ve imtibanl vereblllr• 
seniz, şahadetnameniz olmaksızıa 
da Hukuka ıirebllirslnlz. 

• 
Ankarada Hüseyin Ef. ye: 
Hava Makinist mektebi bak• 

kında verdiğimiz izahat klfidir. 
O teraitc göre doğrudan doğru· 
ya mektep müdüriyetine mfiracaat 
ediniz. .. 

Ortaköyde Ali Kaptan Ma
kinü,t mektebinde l. Oğuz B. 

Mademki Adana Ziraat Maki· 
nist mektebinden mezunsunuz, 
burada lstanbul Ziraat mektebine 
girmiye çalışınız. Mektebin kayda 
kabul şartları aşağıya yazılıdır. 

Mektep veaikalarınıza Vekaletten 
isteyiniz. 

=====-==-==-==-"'""""=======-========-=========-=====---

.Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 
82 Yusuf Gabag Efendi: Zeki 

ve intizamper-

~~- verdir. Başka
larının dedi

kodularına ka

rışarak tehli

ke ve müca

deleyi davet 

~ etmekten müç
teniptir. Gü

rültilcü ve kav
gacı değildir. iradesini müş
külata karşı koyacak derece· 
de istimal etmez. 

* 89 M. H. beg: 
Fotoğrafının dercini lıtemlyor 

Hazır cevap ve olgundur. 
Herıeye müdahale eder, nasi
hat verir, herşeyden anlar 
iddiasındadır. Meseli en iyi 
yemeğin nuıl pişirileceğini, 
güzel ve faydalı şeylerin ne-
ler olduğunu ve nerelerde 
bulunacağını tavsiye eder. 
Çabuk ahbap ve IAilball olur. 
un ayak olmaktan hazzeder. 

Spor İçtimaı 
Bugün Mühim BirTop

lanh Var 
lstanbul Mmtakası Merkez 

H~yeti Reisliğinden: Mıntaka 
Heyeti merkeziyesinin, Mer
kezi umumi reisi ve İstanbul 
Meb'usu Ali Rana Beyin hu
zurile 2 Eylul 931 Çarıamba 
günü saat 18 de aktedilecek 
içtimada İstanbul Kulüplerinin 
vaziyeti ve lıtanbul ve Tür
kiyede Sporun inki;ıafı için 
alınacak tedbirler görlltllle-

87 Münür beg: Sakindir. işle
rini, mücade
le ve gürültO 

ile görmek 
ister, savruk 
ve derbeder 
değildir. Eşya
sını parasını 

hilsnU istimal 

etmesini bilir. 
Kendini gös
terici hareket-

lerden müçteniptir. 

* 81 Bir Kari imiz: Neıeli Ye 

miltecessistir. 
llll~'P!!Ml~rı Orijinal şey-

[,;#·~ 

leri fazla se
ver. iğbirarım 
çabuk unutur, 
süsten hazze-

der, moda 
cereyan la rına 
Ubi olmak 

-~••u~ ister, kadın 

mevzularına 
istemez. 

ve macera 
IAkayıt kalmak 

İstanbul İkinci Ticaret Mah
kemesinden: Mahkemece ifli
sına karar verilmiş olan Bey
oğlunda yeni yolda Vitalis 
apartımanında mukim Mark 
Vitalis Efendi tarafından tek
lif edilen konkordatonun mü
zakeresi ıçın alacaklıların 
26-9-931 Cumartesi saat 15te 
Muhakeme iflas odasında bu· 
lunmaları lüzumu ilan olunur. 

cektir. Bu içtimaa mıntaka 
heyeti merkeziyesi azayı mUn· 
tehibesile fenni heyetler reis· 
lerlnfn bizzat lıtirakJeri meı-
cudur. 
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Ederken Ellerimizi Niçin Havaya 
Kaldırır Avucumuzu Açarız? 

JAKLEDEN: ZIYA ŞAKiR 70 

Zabitlerimizin İsimlerini 
(DünkO nllabadan denm) Mehmet Nuri Erzurum, Şn-

PJY
- nE BiRiNCi MOLAZIMI ket Hüsnü Betikta., Ahmet 
ftU Hamdi Trabıoa, Ldtff Şakir 
OLAN MÜLAZJMLAR Eulncan, Mehmet Münir Üsküdar, 

Sıtkı Salt EJblltao, Necmeddin mehmet Nazif Amaaya, büseyln 
Ger•• Bedrettin SeJim Aksaray, mustafa Karahlaar, Cemal huan 
Hayri Zeynel Şeren, Sadettin I• Oaküp, Bekir Sıtkı Slvaa, Recep 
mail lıtanbul. Mehmet Abf Yer- Osman Gömillcüne, AbdüJlitif 
pk Maı:har Mehmet Aluaray, Arif Edirne, Cemal Kemal Ak-
Du~ Mehmet Ka•ımpaşa, Halim ıuay, Ziya Hamdi Eakitebir, 
Mehmet Fatih, Zeki Hayrullah Muharrem Cemal Plrlttine, Ab-

( H~rhakkı malıfaztlar) 
14 Klnunuaaal 

Abdillbamit bugtın hiç g&
tlinnıedi. Köıkte derin bir 
lltım aükütu var. Ahit Ef. nin 
•eıi bile ititilmiyor. Yalnız 
lileye doğru doktor Abf Be
Ye haber gönderdiler Ye (kor
diyal) istediler. Demek ki 
Abdtilhamidin Asabmciaki buh· 
ran, daha hAJA devam ediyor. 

18 Klnunusaal 
Bugiln Abdülhamidi uzak· 

lan gördüm. Abdest almıya 
hazırlanıyor ve kollarını ııTI· 
Yordu. Beni, hiç görmemez
lite geldi. Ahit Efendinin 

Harput, Burbanettin Abdurrah- nı Hilmi Batdat, Nuri lalim 
mu latanbul, Necati Şakir la- Debre, Ziya Sami Karkl .. 

Ç ko h k . J Jlr. tanbal, Hüseyin Hulöal Sın•, reli, Tahir Neıet Bursa, Hikmet 
lln , er e11n an ıyaca.. Niyazi Ali Kaaımpaşa, Yusuf Meh· 

tarzda vaaz verir Ye ona ıö· met Elbüstan, Hayrettin Behçet Ali Elba1&n, Faik Sırrı Sına, 
di Pıu"""• Zekeriya Halil Harput, lbaan Hilmi Tokat, Naim Ziya 

re de misaller getirir m. - M Abd JI h H ıca~-Şe•ket Haun lıtan bul, Şemset- Uft u a asan ..... 
lf- tin Ali Bakırköy, Nezihi Hayri monu, hamlt Raalm latanbul, 

Abdillhamidin bu ıon ı&z- Erıincan, Adil Hamdi Beylerbeyi Kemal Salih SGtlOce, Osman 
lerinin doğruluğuna kaniim. Ali Kemol Kabataş, Bahaettfn Dursun Sıvaa, Abdullah umall 

Mehmet latanbul, Hüaamattin Ah- Üaktlp, ŞGkril muatafa Edirne, 
Kendisi, tam manaaile (parlak met lıtanbul, Ali Rıza Iıtanbul, Sıtkı hayrettin Sellnlk, hakkı 
bir natuk) olmamakla bera- Mehmet Nezihi Mani1a, Recai Av- Tevfik Buna, Aıım mebmet, Er-

d 
.J • nı' Pa•arcık, Ritat Ali Bursa, ıincan, mabmut Osman Preveze, 

ber cid en oilrlist ve müessır • h E R h ı Etem Eşref Başlktaş, lamet Fu- hayrettin üanü rzincan, a m 
JAkırdı ıöylüyor. Uzun birşey at Nlşantafı, Fikri Recep lzmlr, Yuıuf Kerkük, Tevfik muatafa 
anlatırken, ekseriya bahsi da- Fllrrl Ahmet Oaküdar, Muataia Samsun, Ahmet Şükril Kırım, 

k Fikret Zara, Kemttl Bekir Uhrl, Ahmet Ali latanbul, Oama Zilhti 
tt.tarak araya birço lüzumsuz C!-li 'k F il h Al' E zu ga fikri Abdullah Trabzon, Selim ~ nı ı eyzu a 1 r • 
tafsilit karıştırmasına rağmen Hiiseyin Karaferiye, Şevket Eylp rum, Ali muatafa barput, Cema-

' t' ' b J d' f.parta, Fuat Tavfik Manaatı-, lettin $aban harput, Ahmet Kad-
yıne ne ıceyı u uyor ve ın- "" ı K kl l h 111 h E · Abdullah Ali Ka,, lamall Hakh r ır are 1, a aaan 1'

10 

liyenleri sıkmıyor. Her dişsiz Buna, Ali Cevat Mara,, Mu•- Fikri Abdülkadır Erzurum, Nuri 
ihtiyar gibi o da biraz peltek, tafa Ali Elblatan, Ali Raif lata . Faik Kllidülbablr, lamall Sıtkı 
biraz basık ye biraz genizden hul, Ahmet Kadri Dlyarbeki , ftkodra, Sadi Salim lataobul, 

•-- N-atl lamall lıtanbul Beyler. Cevdet hafıı Ereyli, Ahmet Cn-
21 Klaunuaanl ıöylflyor. Fakat blltln &Kaan• ... Mt Oakildar, Aılr AH latanbul,Sa· 

Ben odaya girerken; Dilbeı- iamıi ıayanı dikkat bir nkaya ka- lan hakkile veriyor ve keli- MIRALA Y OLAN SÜV ARI llh Osman Urfa Abdullah muatafa 

odasına ıirdi. 

te kalfa çıkıyordu. Anladım ki rıtan zamanın Şehreminlerlnden melerin ahenk ve ıelAsetini KA YMAKAMLRI Van, Fadıl Oıman Trabıı:on, Alı-
IÇeride dokt~r var. Çtinkll, R~r:it Muhtar Pş. tamamen muhafaza ediyor. ffQ•nG Muatafa Uzunk8prl, met mehmet Etin, mehmet Tn-

Y Melıınet Hakkı Erılaean Beyler. ftk SıYu, Jsmail hakkı ErenkGy, 
De zamandanberl tedricen Sonra kuvvei llmaiyeıi de yo- Refik ROttil Vardar, Behçet Ali 
layıfhyao Dilbeste kalfayı den para veyahut başka bir lundL Sazan noksan veyahut KA VMKAM OLAN SOV ARI Eretll, Kemal Nuri latanbul, 
bucn'i.. muayine ettirecegv İDİ teY istese, ne yapar?. Elini d"". 1 • k BINBŞILARI mehmet Şeref Sellnlk, baldo ha-
d •- böylece bize açar değil mi? yanlıt öğren ıgı şey en, en- ŞQkrO Maıtafa Sıvaa, HGaeylD ıan ltkodra, Kızım Kay1erl, 
lln Abdülhamit bana aöyle- I k eti fikri Te kendi manbkı ile Namı" Tophane, HHan Tahain S.- muatafa mehmet Erıurum, mfinlr 

fte biz de Cenabıhakka lll'fl ı y ba h-DIİfti. ölçerek aöylediji halde, yine IAnlk Mustafa Adil Edirne. u• Salt Kırklareli, yrettfn me 

lreri airdı"JC.:m zaman, Ab- bir tese'lll vaziyeti ahyoruz. d" 1 k b . 1 ıuf Nuuh Debre, HOaeyiD Amal met KaragOmrük, Ali Bedri ma-
7 • •• Ona, yalvarıyoruz. lnsam meme mec urıyet Teke, Şerafettln lbrahlm latan- alaa, Saffet Şnkril KllprOIG, Ah-

dtUbamitle doktoru klll'fl kar- karıısında bırakıyor. bul Gıllp Perte• Ka_y•erl, Ali met hakkı Çankırı, murat Oze-
1119 buldum. Ben de karşı- Diye, cevap verdim.. Yine Likırdı söylerken bilhassa Ya~ar lıtanbul, Galip Salp Şum• ylr Nasllç, Ömer Sıtkı Ermerak, 
larına oturdum. Abdnlhamit, bir başka defa muhataplar- gözleri çok canlanıyor. Bu •u Mehmet Sabri Edirne, Ab- mehmet Nurettin Enurum, Faik 
kalfadan ıikiyet ediyordu: dan biri, mukarrire sordu: duİlah Galip Manaabr, Refik Ab- Sıtkı Erzurum, haaan Cemli Er-

keıkin ve mUeısir g6zlerde, dullah Uhrl, Maıuk Ha1Rn Ta- ıuram, mehmet Sabri lıtanbul, 
_ Bir tllrlll ıöz geçirmek - Cennetin krıpiıı nere- ıanki her kelimeyi insanın baldar, Etat Salih Manaıtır; Sa· Tahaln Ahmet Plnne, Şlkrtl 

lrabil olmıyor. Sanki oruçtan dedir?. dimajına bir çivi gibi çakan Hh Akmet Betlktaf, HOaeyln Kl- Edlnae, Alamet Fenl Trabıon 
L._ 'b' Dedi. Mukarrir, buna mu- ıım Metrovlçe Beyler. Beyler 
--fka ibadet yokmuş fi ı gizli bir çekiç kudreti Tar. • 
iç aylarda oruç.. Pazartesi vafık cevap veremedi. Ben. Ve ıonra, söylediği her '6zlln BINBAŞJ OLAN snv ARI vCZBAŞILAlll Y'OZBAŞl OLAN TOPÇU 

nl 
• ı~ yiae atıldım: do~ olduX-una ve hJ.-blr "....._. ... •..W K--. IClıaa BIRINd ~ 

Perfembe ,U erı oruç.. lf"8 I • w o.-- latub.J. 11.r ...... Etem ŞmllllF K .. -· ballt 1at .. 1na1, Fallı ...... 
·1ı ld" - stikamettedir. mu tabın itiraz etmek ih• -.n.. AbclG ı ı rt ..... __ _._ 11t1-• ou aı ayet bu hale ge ı... ""'... rrau •p• a .---.T- s.r .. , fbrahlm Etem Ad-a, Zl1'• M_. 

. b Dedı'm. Amma, •yle de~• mali bulunmadığına bOyOk EdlrD• Şnkl Ad• K6pr6l8, lbrahla ..,. baakadıa, Umran 'OMydallalıı 
Bil 

• derslnıı en v g.u Rıfat Erzı.ea"- Yueuf Cemli Diyar 
mem ili ne ' bı"r kanaat bAJıl etmiş. ..__._._ Mahmut, ... ,._, .. 1.-&.LI- ""-ı--•, T-L- Dene, Salt Rlfat Oakldar, llulafa 

..I!'- k ki · t miya ?.. Herşeyin esası; isti- __. - ... .- &>O" ... -- O. "1llkat ettim; er e erın aas- d - "l i? 8" d • .... AH llADubr, Nl1ad Zekertra ICllcOkaeeçlt, Ga1uettla Ziya ldldar, 

b 1 t 
b kametle egı m • ır a amıD d Muaatır, Mehmet Fllk Ruıçuk Hasan Mehmet Faik harput, llehmet AU SıTU 

ıu u ile kadın ann aassu u L-- k t• d .. 1 k 1 Az kalıın unutuyor um; Zeki lbrahlm Çaaakkale, Ali Ztyaettla, hattı uue e 1 ogru U O ur• ffltlm Sellmlye, Ahmet Celllettln 
•rasmda çok fark var. aa, Cennetin kapt1ını kolay- AbdDlhamidin yanından çıkıp- Bor Haaan Naz.mi Edirne Nuri Selim Sellmlye Beyler. 

d d 1 k dok· lla11a1tır, Ra.ı. Bayra• Oakllp, B'"'NCI MOL l .,.iM OLAN 
Kadınlann kafasına maa- ca bulmut olur. ta mer iven en ner en uu RL llu hllml harput, Fahretttn Ş.- OL l .,., E J 

lallah bir hocanın llkırdı- Tatlı tatlı gülerek ilive etti: tor kulağıma eğildi. ? ftb Manisa, Allmet Mecdt Oaklp, ilah- TOPÇU .M A.1.JML R 
aa airdı'mı," -~-1- onu çıkar· _ Ah, eg"' er ben baııma - Ne egoiıt adam, değil mi •et Nuri Kon1a, HU1eyıaı Ham.sa har- Hakkı Ahmet Fatih, Abdurrahlm 

a• IUUA aaacık, lamall hakkı Erzurum Faik Galat 
- k 1 B ri bir sarık ıararak vaiz olsay• Dedi. Rıu Erzincan, Latfl Bedreddin Az aray. SrtJn Erzlacaa, Fahretla Hlarn • .... a mllmktln O muyor. a le ) A ld R--• Oamaa lataabul1 lhau Beı...-'- k Jırb t b lurdum C Ar aı yarı YDI Muatafa Erzurum, Mehmet Necmet· - .._. 
aocalar da hoca olsa ytıreğim dım, ÇO ras e u • • lataabnl Beyler. Caaakkale, Rlıtll Oaman lataaW 

d 
Ruam Ke .. lettla lalaar, Rllftll Mela· 

)anmaz. Bunların içinde ci - M .. k . z b t YOZBAŞI OLAN sov ARI el- met Men.lfoa, Allettln Cemal latanW 
tien (ulema) denilecek adam Meclisteki uza erenın a 1 - RINCI MOLAZlMLARl Sallhattln ....... lat.abul, S.ıt 
Pek azdır.. Malumya, Rama- Edip Hikmet Eretll, AD Rıaa o.... Ç•akluıle, lbrahta laaldaı 
tanlarda huzurda ( ders ) tak- ı ar 1n1 Aynen yaz 1 yor uz Betikta,, Oıman Cemal Edirne, ::!a":ö!:!, ~t·t ::.:"' h= 
rir olunur. Bu derste iki sınıf Utfi I Multafa Mara,, Mehmet Yqar Terilk Karaı&mrllk, hayrettla 

lı ll Ziya zmlr, Hikmet Ha1dar it- 1a .... Karaglmrlllr, Celil All Ortake,, 
oca bulunur. Bunlardan biri; ( Ba,tarafı 1 inci ıayfada) bilhassa bir ıenedenberi bit D tanbul, BabHttln Mehmet Prlt- Ali Rııı:a Vldos, Fedai All Edine, a.-

ft• k ) d 1 . d ( M k il . bat- tine Beyler. u..ttln Muhlttla Buru, Klnm lem.O 
\"•U arrir , iğer erı e u· k • cihanda bil llm • rmıye lıttanbul, Cemal HOıamettln OıkOdu:, 
lı h 1 Juvate etmek , •esaiti na hye- b şiar atap) dır. Mu atap ar, usu- il • d hyan buhrandan sonra • BiRiNCi MOLAZıM OLAN sQ- Bahaettta halU KUtabya, bGda Yalaap 

1 nl·n ka· ffesı"ni kendi e erın e b t r k N ı ha •- 1 b ' Ah--en on beş kişiden aşağı ola~ Ye berbanai bir mat ua VARI MÜLAZIMLARI 119:~t:!'Oıklldar S:yYı':r. •t•a u., -
kendi ıekAları •• kendi a- d llıaz. Mukarrir, muhatapların ,_ Yeya her hangi bir gaıete e Bürhaneddin lamall latanbal, BINBA~I OLAN HAVA 

L mamulAtlarile idare etme• t e R lf z 1 •ar••ııoa ge .. er, oturur. Der· buna dair bir malama Y a lya atanbul, HGaeyfn Suat y ZBAŞILARI 
• -s- T lmklnını yermek Ye nlba- •ı Bovaabat, Ce•at Snkl Erıı:lncaa, 1 0 li takrir etmiye bular. Mese· fikir edinmek arıuıunu gv • O , brahlm hakkı Manaatar, ••-_,. yetıiz meıai 1&halan hazır· k ıman Zelıl Van, AbdGlkadlr Remsi Trabaoa, llu•tafa Naim Enlaeaa 

il, ev•ell bir ( iyet) okur. lamak oldutu için mille_ termtı lıem, onlara uyma Şevki Malatya Beyler. ı.,ı.r. 
Sonra bunu tefsir eder. Mu- . lif . ' icap etıeydi, btıyllk bir dall- MIRALA y OLAN TOPÇU BiRiNCi MOLAZIM OLAN 

tin Yel6dlyetinin ıt ' ye U1ra. HAVA MÜ" 1 ZIMLERI lıataplar ıtlkiıt ederek dinler. fu lete ıapmaktan baıka bir KAYMAKAMLARI LA B edilmemeıi yilzllnden nll sun I Remsl Fehmi Kastamonu, Ce•clet 
U tefılr bittikten ıonra, artmaıı bizim için korku ve- neticeye varmak benim iç n Hikmet HGıaa lıtanbul, Nihat lleh•et Serez, Vehl hllHyla Erzincan, 

uJı ldir Tnflk Dlyarbeldr, l(utafa 8 .. - Adi llehaet ı.t.bul, Arif lıllnaet 
Ilı ataplardan her biri mu- recek bir ipizllk deli • kabil olamazdı. ~et Buraa, lamall Omu Sı•u lt•...a,, h•Jrl hwahlm lataabuJ, Beyler 

ltarrlr olan ıata birer ıual BilAklı bizim 18f 10mDıD Arkadaılar; ıon bir aıır Be1ler. MIRALA y OLAN iSTiHKAM 

•orar. Mukarrlr, bunlara ee- kabartan, bize ati için dah.• ıarfında beıeriyetin yaşadı~ı KAYMAKAM OLAN TOPÇU KAYMAKAMLARI 
•ap vermiye mecburdur ••• Bir ıağlam Omlt yerebilecek bır •D mühim ve en barlı ıekıı BINBAŞILARI Abdullah Muhil• lataabul Bey 
llbı, muhatabın biri bir ıual yazı'yettir. Bu hakikat böyle hr d iki ıe· Mehmat Şeftk latanbul, Ahmet r.. KAYMAKAM OLA MUHA-kıdar bu an •ar ır. BERE BINBA 
lordu : ''·en bı' rblr gazeterde, biç- b l ne ya• aua Enen1•1. Mehmet Se11• Kaata.m.. ŞILARI 

D d k 11 l 
. . ... y nıdenberi aş ıyan, ••• ha .. ,ın Naaml latanbul, Bahaettfa Mehaet Yllmnl Oakllp, Mahmut 

- ua e er en e er mızı bir yerde buna dair bir k"ıt Te nerede biteceği hiçbir Cemal lataabl, hD1eyln 1aaua Dl~arbe- c.1ııetthı Trabzon Beyler. 
.ıçin ıemaya kaldırıyoruz. dUf d k • 1 kir, Camal Vamık Arapkir, eYfUs BiNBAŞI OLAN lSTIHKAM "' noktaya telB e ememe ' iktı1atçı tarafından ıuy e• Oımaa haak8y, lh•aa hamlt Edirne, 
,.,için avuçlanmızın içini bava.. bl•:m ı" ,.ı·n dUnyaoın ve hatta kil b hramn haaa• Tahıla Clalrmutafapaıa, Ali YÜZBAŞILARI 
, h d B h - y ailemlyen buglln u Rıaa Van,ŞHkl AU Kozan ••mali halda 

8 tevci e iyoruz. U a• btıtftn mllletlerin tarihi bayat• ) 'J hepleri Aydın Muıtafa Oaman Topahue, heaan Baan Fındıklı, Necati hUıeyla 
teket, Allahı ıemada farzet· il Ü esaıları orijin erı ıe h Nazmi Galip Fatih, llehmet llarad, bayrullab Mahmut Jıarınıt, c.-

1.rında ebedi ve eze m s- bu ıekiı buhranın er hflml Maaaatır Ratır Sall la- 1 h E ki h'- c-dı Ah s - .. k demek dehı"l mı" ?.. l d k t b 1 M h Rlf S d M f •• ••an • ııe ır, v- met lva•ı -"' » t••na bı•r mevki lfg& e ece bi) rf an u , e met •• amau ' uta a Cafer Galip NakllbeDtı Necati Eper 

D ı "" hangi birinin ıebe e o • Fethi Preveze, Mehmet ş .. kl IUaHhr, 
edl. Mukarrir ıaşırdı. yf ki cu h 'yetini d ğ·tdl .Aaılr Mustafa Ball.dat, Abdullah A··- Maıaaebr, Şababettla baa- h&aeyla Lir ) TUr ye m urı •• 1 ile allkadar e ı r • 11 _.. S_ehramhıl, Yuıuf Ziya Erzurum, Sevki 

il cevap 'f'eremedi. Ben o an • l bil Uk JID • h SDleymanlye, Ahmet Al'lh Erzurum, Omer Van, Zarif Ref!t harput, Jllelımet 
lllnd onun banisi o an y Baılıyan bu iokılAbın. . ·~a. ı hayrı Mehmet Beylerbeyi, S.dullab Sa- ~· tU Mar•t Beyler. 

u ahale ettim : ye f k bugün· tk k ıçın llm Urfa, Ender Mahmut Edirne, Meh- ZBAŞI OLAN ISTIHK 'M 
D il 

• dahinin ye ır asının için, tavzihi için • te . 1 1 met Cemil latanbul Beyler. A 
- ua vaziyetinde e en- • ti irin ne elim bir birçok 'ıktııat Alı"mlen mefgul 1 BiRiNCi MÜL 

1
ZIMLERI llılzi k k kO vazıye Y B.NBAŞI OLAN TOPÇU Y0ZBA- A 

1
__ ıemaya aldırara avuç· Nuri Teftik Kllla, lhaan hUseyta 
...-ınıızı havaya tevcih etme- hakikattir. olmUftur • ŞILARI Kanapıe, ferltJ Ali OakUdar, Tacottla 

_ __.!!Ml.lK--..1.J-~-!A&.--:....-..: • bterem arkadaşlar, mem- (Arka•• var) AbdGlmeclt O•man Sına, lludafa San'• Beyler. 
,~_._~~==~~~~~---A-l-..L-~~~~_..ı:..::..=.:.:...._~~-L..~~~~~~~~~~..!_~~~__:~~~~~ 

BiRiNCi NÜLAZtM OLAN 
İSTiHKAM MÜLAZIMLERI 

Cent Muıtaf Katerla, Yuauf lamaO 
Kerkllk, Mehmet hayrı l.tanbul Beyler. 

MIRALA Y OLAN MUHABE· 
RE KAYMAKAMLARI 
Ali Gallp Eyüp Şemııettla Emin 

Yalv•ç•, Faik haydar Van, Yahya Ah
met lıtanbul, Bekir Sıtlu Ankara Beyler 

BiNBAŞI OLAN MUHA· 
BERE YÜZBAŞILARI 

CelAlettla Mehmet latanbul, Saffet 
halli Allpaıa, Ahmet Cemli harput, 
Muatafa Snteyman Girit, Etref AbdUI• 
kadir SeJAıılk Beyler. 

YÜBAŞI OLAN MUHABERE 
BiRiNCi MOLAZIMLERI 
Salih HHaa Boına, Rahmi HO.eytn 

Trab;ıon Beyler 

BiRiNCi MOLAIZM OLAN 
MUHABERE MÜLAZIMLERI 

Vahdettin Muatafa Bqlkta9, irfan 
Ş."'3 Sellmlye, Sami Şevki Harput, 
Hilmi L6tfl Çarnlıca, Hwd•I Fayd 
Amuya, Hl1eyln HOanO Yanya, Nuri 
Mehmet latHbul, Salih Ahmet Beflktaı 
Beyler. 

KAYMAKAM OLAN DE· 
MIRYOL BiNBAŞILARI 

lakeader Tevfik Harput Bey. 

BiNBAŞI OLAN DEMIRYOL 

Tallt R~~~~~;AR 
Y0zBAŞI OLAN DEMIRYOL 

BiRiNCi MOLAZIMLERI 
Rlttl HHan l•taabul, Ekrem Rem• 

ıd Oaldldar Be,.ler. 

BiRiNCi MOLAzlM OLAN 
DEMIRYOL MOLAztMLERI 

Refik Hamit KlltahJa, Şerafettla 
Z11a latanbul Beyler. 

KAYMAKAM OLAN NAK· 
LIYE BiNBAŞILARI 

Mukbil Kbım fatubul, Emlll Ço
ıaltay Kayseri Beyler. 

YÜZBAŞI OLAN NAKLiYE 
BiRiNCi MOLAzlMLERl 
SWeJ111an Hasan Tafbca, Nuri lb

rahlm Humua, Mehmet] Sıddık Vaa, 
Asım llebaet zu.,, Ab .. t Read 
Gedo• Beyler. 

MİRALAY OLAN 
DOKTORLAR 

Refat Cemal Ye111fehlr, Melıael 

Palk ı.t..lt.ı, o.... Şerafettla E,lp 
Mehmet Nuarat lataabul, Halll Hilmi 
Sellnlk, llelımet Sadak l.taalr-.-f, llült 
Rıflu lnaır, Hllaeyla Khım Heaarpat, 
Fuat lbrahlm Harput, MM•et F.tt, 
Kaatamoau, Abdllrrahlm Sllre17a Prlt
tlne, Mehmet Adil Beılkta1t Abdll
•att•llp Kimli lıttaabul, Ahmet Lltfl 
Kutamuu, Haua Tabala ıc........... 
llehaet Fethi Tosya, lamaU HaJdım 
Hlrkalferlf, Abdullah Bo1alıat Btı11er. 

KAYMAKAM OLAN 
DOKTORLAR 

Mehmet Zahit Balfkulr, Rmacll 
Emla Kırıehl, Mutafa KlmD A ..... 
laman Halda DIJU"beldr, BabaetU. 
Hllaeyha Çefme, l.mall &kkı Trabsoa 
lluhlddla Ahmet Buna, lbrahha llwta
fa Karerlharllk, Ali Rba Tnlıcoa, 
Mutafa Behattln Rize, Abdullah Stil~ 
•an Nablla, Mwıtafa Nail Seli.ur, 
Paat lbı-ablm .lıle•levllıaae, Ha,.dar 
llunafa Tophne, Alamet Sadık Aya
Mfya Ahmet Siret Earum, Mehmet 
HII0.1 Kayaarl1 Fazlı Cemal Ş.breaJal, 
lbrahim HU.eyin Kurbaiah, ZIJ• Zeki 
Ba tum, Huldal Oaman lataabul, 
lbr.ıaı. Kltlp Kuaruucuk, Ahaaet 
llltat St.aa, Tetilk Ahmet Boha, Meb• 
•el Ab Kıalaraiaaı Jlebıaet Fahri 
Girit Beyler, 

-

(Arkaa ••1' 

Oıkndar (HALE) ıinemuında 
.. Bir Delinin Aşkı,,. Mtımea

ılli: M11linonkayo. 

ON BiRiNCi 

PATRON KUPONU 

No. 8 
0Hetemlsde on beı l'llnde btr 

Yer,.ekte olduğumu• Patronu 
bedua almak iat11ouanıs, bu 
kuponu kHlp aakJayınıa a 15 
kupo1' toplayınıL PatronJanmar 
daa pek memnun olaca)Qnua. 

Patronlar n9'redlldlklerl ,Ua
dea itibaren latanbul karllerlmla 
bir hafta, tapa karileri mi• • 
ıBD lçlade kupoalannı ,a.ıd.
melldirler. Bu mllddet ıeçtlktaD 
ıonra kuponlar kabal edllmu. 



SON POSTA 

BORSA 
lstanbul 1 Eylul 1931 

- Kapanan fiatlar -

NUKUT 
!sterlin 1034,-

Dolar Amerlkaıı 2J2,00 
20 Frank Fransı• 167,SO 
20 Uret lulyn 223,00 
18 Frank Belçika ııa, 

20 Drahmi Yuaa" SS,50-
• Fr:ınk in içre m, 
18 Leva Bu1rar S1,2S 
1 Fl~rht Feleme1tk 84,75 

• Koron Çekoalovak ı2s,so-

1 $illa A•uıturya 50,SG 

1 Rayhfmarlc Ah•-J'" S0,7S,-
1 Zelotl Lehlstaa 23,SO 

• Ley Romaıaya 25,SO,-
• Dlaar YupelayYa 7',SO 
1 Çervoneç So.yet ,-

KAMBiYO 
Leadra 1 laterlla kımı, 1030,-
Nly. 1 Tlrk llrua dolar 0,'7,24-
Part. t Türk llraaa Frank U,03,SO 
llllbo 1 • " 

Ur et 9,02,50-
Mlbel 1 • Betra s 38,60 
ClneYn 1 • Fr-lc 2,41,00,-
Sofya ı n • Le•• 65,10-
Ameaterdam 1 T • ., Flori• 1,17,00 
lladrlt 1 Tllr llruı Peata S,20,70-
Berlln 1 

" 
Mark 1,98,90,-

Val'fOva ı 
" " 

Zelotl 4,20 
BGkref 20 Ley kUl'\lf 79,27,-
Ruaya 1 Çervone.lç kul'Uf 1088-

KOCA TAŞ 
SU VE GAZOZU 

Fabrikasının kUıat resmi ve umumi tevziat fabrikaya 
ait bir siparişin Avrupadan vilrudu tehir ettiği için birkaç 
gün geri kalmıştır. İtizar ile keyfiyet ilan olunur. Küşat 

günü ayrıca gazetelerle ilin edilecektir. 

Harbiye'deBEL VU bahçesinde 

3 Eylül 930 Perşembe gün 
Fevkalade Muazzam SÜNNET 

• ve gecesı 
DOGONO 

emsali görlilmemit eğlenceler, mllkemmel ince saz, bando 
ve· müzik, cambaz, alafranga numaralar ve saire. 

Pa:ıarteaf ve perıembe pnleri Hat lS ten 17 ve akıam 18-20 ye 
kadar iki aııuf açtlmıttır. Malumatı ticariye, ilmi hesabı ticari, 
usulü defteri. Basita müzaafa, pakradomar, Amerikan usulil ve 
bankacılık, 4 ay ıı:arfında klmilen tedriı olunur. Son imtihanda 
muvaffak olanlara, muhasebeci tehadetnameıl verllir ve iş 

tedarikinde muavenet edilir. Dersler 3 eylül pertembe günü baş
lıyor. Programı meccanen almak ve kaydolmak için latanbul'da 
Alemdar Park caddesinde Amerikan lisan ve ticaret dersanesine 
müracaat. Huıusi der1 dahi kabul olunur. 

ı ... " .. J\P .... {Jl{L ....... ~.R. ...... ~_. ............................. A.go•p .. P•ak•ra•d•un•i--~ I 
Bugun Beklenilen Vapurlar /f HAKiKi )\ HAK j K j 

1
1 

Gülcemal - Türk - lzmirden ;, o o a ~ 
Sakarya - ,, • Rizeden ~ ~ ~ -· • 

m~":nn • ·Bandır- \(RADiUMjJ RAD IUM 
Asya 

Gemlikten " - Mudanya 

Sardegna - İtalyan - Ceno
Yadan 

Paleıtina -
Köstenceden 

Vesta 
teden 

" 

" 

- Batum 

- Triyes-

Burgaz - Bulgar - Varna 
Burgazdan 

Çar F erdinand - Bulgar -
lakenderiyeden 

Recele Karol - Romanya -
lakenderiye Pireden 

Franc Mering - Rua - Ode
aadan 

Bugun Gidecek Vapurlar 
Bursa - TUrk - Cideye 
Erzurum - ,, - Rizeye 
Seyyar ,, - lzmire . 
Yeni Dibaya - Tilrk - İzmite 
Marmara - Türk - Mudanya 

Gemliğe 
Güzel Bandırma - Tiirk -

Bandırmaya 

Burıaz - Bulgar - lsken
•erlyeye 
Çar F erdinand - Bulgar -
V ama Burgaza 

Kostantinopoli - ltalyan -
Cenovaya 

SEYRISEF AIN 
Merkea acenta ı Galatada KIJprD 

batı B. 2362. Şube A. Sirkeci MI• 
lalrdar uda han 2. 27CO 

TRABZON POSTASI 
(Karadeniz) 3 Eylü Per• 

ıembe 17 de. 

MERSiN POSTASI 
( Anafarta) 4 Eyllll Cuma 

10 da Galata Rıhbmmdan 
kalkarlar. 

TA VIL ZADE VAPURLARI 

Muntazam Ayvahk Postası 

,,,,_~~~.~!! 
pmbe akşamı 17 de Sirkeci
den hareketle Gelibolu, Ça
nakkale, Kilçllkkuyu, Altın
oluk, Edremit, Burhaniye ve 
Ayvalığa azimet ve avdet e
decektir. 

Yolcu bileli vapurda da ve
rilir. Adretı Y emlfl• TaYilAde 
ltlraderler, Telefoaı l.t. 2210 

EMSALSİZ 
TIRAŞ 

ff;_~ADiUM~\ 
~~o g~ BIÇAGI \ HALiS ISVEÇ ÇELl~i j 

Halis fsveeç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve fenni 

mikroskopla kontrol edildiğinden rekabet kabul etmez 

derecede metin ve diğer bıçaklara niabeten ehvendir. Bir 

tecrübe klfidir. Şahsi menfaatiniz için her yerde arayınız. 

üyükTayyar 
• 

pıyangosu 
11 inci T E R T 1 P 

2 inci Keşide 11 Eyluldedir. 

BÜYÜK ikramiye 
35,000 LiRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
0,000, 8,000 Liralık ikramiyeler 
VE : 25,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

GÜNEŞ 
GDnq, elektrik 

ampull emaallne faik, 
metin •e ucuıı:dur. 

Her yerde 
arayınız. 

Anadolu için acen
te aranmaktadır. 

latanbul poıta 
kutuau No. 603 

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

kömürü mübayaa edileceğinden taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Adliye Levazım dairesine ve münakasaya ittirak 
edeceklerin de Eylülün 10 ucu perşembe ... t 15 te Defterda ,.. 
lakta mütetekkil komiıyoaa mttracaatlan. 

Leylt 
Kız :: ~~~~rl İNKILAP LİSELERİ~~~ i~~ 

kısımlan 
Mlleaalıl : N E 8 1 Z A D E 11 A M D 1 

Ream1 dera proıram1annı tamamen tatbik eder. Ecnebi Jlaan tedriaatı, ecnebi mekteplerine kat'lyyen ınaulll 
bırakmıyacak bir ıallkemmellyettedlr. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en gtbide muallim ve mllrebbflerlndea 
mllrekkeptir. Ana v_ b'lba, yavru19J"tnı iNKJL.&.P LiSELERiNE her huauata tam bir emniyet ve huzuru kalple teallııı 

ecJeb;tlrler. Mufusal izahnamc vereceği:ıb adreaı:ı gönderlllr. Mektep Nucuoamani)·ededir. Telefon : 20019 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

iSTİKLAL LiSESi 
ve LiH Juaımlartnı muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur 

Tal ebe Kaydine Başlanmışhr. 
umartesi, Pazartesi, Perşembe günleri 12 den 17 ye kada 

müracaat olunabilir. Şehzadebaıı - Telefon 22534 

~~~~--~~~~~~~~~~-- ı 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Eski talebenin kayıtlarını tecdide l Eylalde ba,lana
cak ve 15 Eylülde bitecektir. 16 Eylülden sonra kaydını tecdit 
ettirmiyen talebenin yerine yeni talebe alınacak ve yerleri 
kapanacaktır. 

Kayıt tecdidi taksitin verilmeılle kabil olabilecektir. 
Yüzde yirmi tenzilata tabi olan ücretler için bu tenzilltın 

istinat ettireceği vesaiki idareye tevdi etmek lizımdır. 

2 - ikmal ve mazeret imtihanlarından : t 2 inci ve 9 uncu 
sınıflarla Ticaret ve Bankacılık kısmı son sınıf imtihanları 3 
Eylülden 12 Eylüle kadardır. İlk kısım da dahil olduğu halde 
diğer sınıf imtihanları 12 EylUlden 17 Eylüle kadar devam 
edecektir. 

İlk kısım imtihanları Beyoğlundaki merkez binasında yapı
lacaktır. Program mektepte asılıdır. 

3 - Yeni talebenin namzet kayıt muamelesine 8 Eyllilde 
nihayet verilecektir. Eylüllln ilkhaftasından sonra kat'i kabul-
lerine müteallik muamel~ye başlanacaktır. 

Bu gibi talebeden kardeş olanlar ~ardeş olduklarını tevsik 
için bulundukları mahal mecliai idarelerinden musaddak kardet 
mazbatalarını ibraza mecburdur1ar. 

4 - Tedrisata 19 Eylül cumartesi gllnfl başlamlacak
br. İmtihanlar ile alakası olmıyanların tedrisata baılanılmazdan 
evvel mektepte ibate ve iaşelerine imkiln yoktur. 

5 - Bu sene : ilk, Orta ve Liıe kısımlarma leyli meceani 
talebe alınmıyacağmdan ilk kısmı bitirip te tiliye geçen ve 
olbaptaki kanun mucibince meccanilik hakları sakit olan 
talebenin bu sene ne suretle devam edeceklerinin velileri 
tarafından tayini ile kayıtlarının yapılması için 1 Eylillden 
itibaren mektebe müracaat etmeleri. 

Ankara Adliye Meslek 
Mektebi Kayit Ve Kabul Şeraiti 

1 - Talibin yaşı on sekizden aşağı ve otuz beıten yukarı 
olmamalıdır. 

2 - İdadi ve Ortamektep veya bunlara muadil m ektep 
mezunları ile Lise sekizinci sınıfı ikmal edenler imtihanıız, 
iki sene mahkeme başkitabetinde ve beı sene zabıt kitabetin
de bulunanlar. malumatı hukukiye, kitabet, hesaptan, lıbu 
şeraiti haiz olmıyanlar, kitabet, edebiyat, hesap, malômab 
medeniye ve lktısadiye, umumt tarih ve coğrafyadan imtibama 
tibidir. 

3 - Taliplerin 30 Eylul tarihine kadar zirde gösterilen 
yeaaik ile mektep idıu esine veya bulundukları yer müddeiumt.:• 
miliklerine müracaat etmeleri lhımdır . 

A - Mektep fahadetnameii veya tasdiknamesi, memuriyette 
iae beraiti zimmet mazba\ası. 

B - Sıhhat raporu. C - : Hüviyet cüzdanı, Hüsnühal varakuı 
D - Halen askerlikle alikası olmadığına dair vesika E - : Oç 

adet 9 X 12 eb'admda fotoğraf, 4 -: Tedriıata bqlandıktao 
sonra kaylt ve kabul muameıeıi yapılmayacağından taliplerin 
müracaatlarım tacil etmeleri icap eder. 

Kaymak üdeler Kollektlf Şirketi 
Alacaklılanna 

Konkordato komlıerllflnden ı latan· 
bulda Flncancılarda 10 numaralı mağa· 
:ıada manifatura tlcaretlle metırul Kay
mak udeler nam kollektif 9lrkellnln 
icra ve lflb kanununun 276 ıncı mad· 
dcal mucibince lıtanbul icra rlyuetl 
allyeılne vukubulan mUracaatları Uza· 
rlne talep ettikleri konkordato mühleti· 
nln kabullle şirkete iki ay mühel veri· 
lerek kanunu mezkQrun 278 inci mad· 
dHiııe tevfikan komlıer t ayin olundu• 
fundan mc:ıkOr tlrkeıte alacakları 
olanlara atide yaıılı huıualar k .. unun 
215 llndl maddaalne tevfikan ilin 
olunur: 

1 - Alacaklılar EylBIOn yedinci 
Pazarteal rlinUn :fen itibaren yirmi rDu 
içinde alacakl annı kaydettirmeleri •• 
alacak vcalkalarını teallm etmeleri. 

2 - Kayıt için tatil gllnOnden ma· 
ada her giln aaat 16.SO tan 18.SO kadar 
l.tanbulda Galatada Bllltlr aokatınd• 

9'11n BüyOk Ta...I haaınıa lçtlncl b-

1 
tında 29 • 50 No. yaaıhaed~ tarafama 
mUracaat etmeleri. 

3 - MezkGr yirmi ,an lçl•da alacak• 
lannı kaydattlrmlyenler kanunen kon• 
kordato milzakerealnde1t hariç kalıp 
rey hakkına mallk olamıyacaldan. 

4 - Alacaldaran kaydlnden aonra 
me:ıkGr maddeye tnflkan konkor· 
dato teklifi alacaklarını kaydettlrmlt 
olan alacaklılar tarafından mOzakera 
edileceğinden alacaklıların toplanma· 
ları için tayin olunan teırlnleYVella 

onuncu cumarteal rDntl aaat ikide mez· 
kGr yazıhanede toplanmaf a da alacak• 
lılar davat olunur. Borçlular da toplan• 
mada hasır bulunmağa mecburdurlar. 

S - Tarafıma teallm edilecek alacak 
nalkalan toplanma için tayin olunan 10 
tetrlnlevvel 1931 tarihine tekaddllm 
edea on gtln içinde mezkOr yazıhaneye 
mllracaatla alacaklılar tarafından tetkik 

olunabllecetl illa olunur. Si atuatoa 19S1 
Konkordato Komlaerl lataabul Atar 
C..a relat .... lo Anılıat H. S.brl 

s. o. s. 
Ercüment Behzadın Şiirleri 

Yakında çıkıyor 

iHTiRA BERATI 
ihtira berat veya lmtlyaınıt:u, 

pllnlar1nıı:ı ve modellerinlzl ŞI· 

kago'da 14 eylülden 20 tetrlnln· 
vel 931 tarihine klldar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGiDE 
teşhir edıniz. 

Sergiyi binlerce fabrikatörler 
Ye alıcılar ziyaret ederek bu lb· 
tira beratlarını satmak için muh
terilerin eliııe geçmlt en büyük 
fırsattır. Hemende bütün fahri· 
kalar yeni icat ve ihtiraları gör· 
mek üzere sergiye mümessiller 
göndereceklerdir. 

Resim ve modellerinizi tethir 
ücreti 28 dolardır. Bizim huauai 
•ergi memur ve ••tacılarımız be· 
rat ve lmtiyazlannızı fabrikatör· 
lere gösterecek ve onları sizinle 
temasa koyacaktır. Bunun için 
ayrıca komisyon ücreti alınmaz. 
Berat ve modelinizi ve kira be· 
deli olan 28 doları doğrudan 
doğruya bize gönderiniz. Size 
serginin nihayetinde mufunl 
rapor verilecektir. 

Adre1: lnternatlonal Patent Expoal· 
tlon Co. Marchandlae Mart. Chlcaıo. 
U. S. A. 

BAHRİSEFİT 
FELEIE NK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 
İdare merkezi: AM TERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL 
Galatada Karak3y palaata Talafaaı 

Beyotlu 5711·5 l.tanbul tlll ıubael: 
"Merku PoetatMal lttlaallnda Alla· 

lamd haa, Telefoaı lat. 5'' 
Bilumum banka muamelltı 

Emni et Kasılan lcan 

Cilt ve ziihrevi hastalıklar 

Mfltehauuı 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
lat-bul -rau ıı:Dhre.tya dlap-· 

Hrl bafbaldal 

Ankara caddesi ikdam 
Yurdu kar11sında No.71 

SON POSTA 
Yevmi, sı, .. ı, Havadla VD Halk ırazatHI 

idare : latanbul Nuruoamanlya 
Şeref aokatı 35 - 37 

Telefon latanbul • 20203 
Poata kutuau : latanbul • 741 
Telıraf : latanbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TORKIYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
7SO 

" 
6 Ay 1400 

" 400 
" 

3 
" 

aoo il 

lSO 
" 

1 
" 

300 
" 

Gele• evrak l'•rl •erilmez. 
lılnlardan meauUyet alınmaz. 

Adrea deflttlrllmeal (20) kuruftur. 

MA TBAAİ EBÜZZIY J\ 

Sahlplerfı Ali Ekrem, Sellıa ftaJIP 

Natrf yat Mldlrl: Sall• RarP 


