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HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkıa ı~biadGr ı Halk bununla J'lSrGr. 
SON POSTA Halkın kulatıdırı Halk bununla lıltlr. 
S O N P O S T A Halkın d 11 1 d 1 rı Halk bununla MJyler. 

Türkiye, Akvam Cemiyetine Ne Zaman Girmelidir? 
Sofga İle 
Telefon 
Muhaberesi 
Bugün Başlamaktadır. 
Bu Sabah Birkaç Kip 

Kaydedildi 
Ankara • Sofya ve lstan~ul 

&fya arasında telefon muba· 
beresine bugünden itibaren 
başlanmaktadır. Sabah gaze
teleri muhabereye bu aabah· 
tan itibaren başlanacağım yazı· 
Jorlardu. 

Fakat tahkik ettik, aaat 
on buçuğa kadar muhabere 
emrinin henilz verilmediğini 
CSirendik. Fakat idarenin 
teminine g6re muhabere bu· 
ailn mutlak aurette başlamıf 
olacaktır. 

Sabahleyin erkenden ıehri· 
mildeki latanbul • Sofya mu· 
habere aerviaine birkaç kiti 
milracaat ederek Sofya ile 
ıörüımek ist~diklerini söyle
Dlifler, iaimlerini sıra defterine 
yazdırmıılardır. 

Zekai 8. 
Milli Müdafaa Vekili 

Bir Ay izin Aldı 
Milb Mtldafaa Vekili Zekai 

Bey bir ay mezuniyet almıf, 
dün Ankaradan hareket et· 
lllİf ve bu sabah ekspresle 
ıehrimize gelmiştir. Kendisine 
Maarif Vekili vekalet ede
cektir. 

Müsteşar Değişiyor Mu? 
Diğer taraftan bir mild 1et· 

tenberi hasta olan Milli Mil· 
dafaa Mllsteıan Der.it paşa· 
ilin yerine sabık Menemen 
divanı harbi reisi Mustafa Pa· 
tanın tayin olunacağı da kay· 
dedilmektedir. 

KAVUN, KARPUZ BU SENE REZiL OLDU Futbolcu 

Trakyadan Gelen Zeki Bey 
i ) d d Anlatıyor Mallar vagon ar a ır Tevile Hacet Yoktur. 

Mal Sahipleri, Nakliye Ü ereli Ruay::· J:::~~em•z
y erine Mallannı Bırakıp Kaçıyor Ruayada dört maç yapan 

Darlllflınun takımı dftn ıeh· 
rlmiıe döndO, Seyahate iıti· 
rak eden gençlerin hepai de 
mağlQbiyetlere rağmen Ruı· 
yada iyi bir tesir bırakbkla· 
nndan dolayı memnun glS
rünOyorlardı. Heyetin kaptanı 
Zeki Beyle konuıtuk. Zeki 
Bey de bu seyahatten pek 
memnundur. Yalnız onu mll· 
teessir eden bir cihet varsa 
o da daha bellibaşlı bir iki 
oyuncunun Rusyaya götilrUl· 
memesinden takımın Ruslara 
mağlüp olmasıdır. Zeki Bey 
bu hususta bize şunlan söy-

- Mağlubiyeti, mazeretle 

B• un• lcaflan, karprız rezil oldo, /alt.al bb r 

ledi: 

tevil etmek aporculuğa yak1Ş· 
mıyan bir harekettir. Benim 
bu huıusta ı6yliyeceklerim gine pahalı gigorıu. 

Kavun ve Karpuz fiatları 
aklın kabul edemiyeceği ıu
rette dUşmüştilr. İstanbul pi· 
yasasına gelen mahıül de sa· 
hiplerinin elinde kalmıştır. 
C>kka .. nı on paradan bile 
alan mDıteri yoktur . 

Edirne Kırkağacmdan ve o 
civardan Şark Dcmiryolları 
vagonlarile fstanbula getirilen 
mühim miktadaki Karpuz ve 
Kavunları, sahipleri, olduğu 
gibi bırakıp kaçmıı1ardır . 
Bunlar piyasadaki vaziyeti 
tetkik ettikten sonra mallarını 
vagonlardan indirdikleri tak· 
dirde tren parasından maada 
hamal parası da vermek mec· 
buriyctindtı kalacaklarını ve 
yine denize dökeceklerini an· 
lamışlar ve bu külfete gir· 

mekten vaz sıeçerek kaçmq· 
)ardır. Kavun ve Karpuzlar 
vagonlarda kalmıştır. Şark 

çok samimidir. Ve g6rdUlde· 
rimin aynıdır. 

Demiryollan Müdiriyetl bun- ı' 
dan sonra nakliye licre.tial J 
peşin almadan Kavun, Kupu 1 
ve Ozt1m gibi mah.ulOn 'ft J 
goolara yiikletilmemesini all· l 
kadar)ara bildirmiştir. f 

Fak at ne garip bir tecelli· 
dir ki biz, yani mllşteri içia 
fiat yine o fiat. Bu işe 
pşmamak kabil midir? 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

Rıuga intibalarinı anlatan 
Zeki Beg 

'Cemiyeti Akvama Niçin 
l G i r m e k Ls t e m i y o r u z ? 

1 M. V enizelos, Burada 
Bu işi Konuştu 

llöagl Venizelos, Hcrlclg• Vekili Tevfik 
Rilştii Begl• ıörüşügor 

Atlnada çıkan Eleftron Mösyö Venizelosa refakat 
Vlma gazetesi yazıyor: Son eden gazetemiz siyaıl mubar-
Anupa ıeyahatinden dlSner- ririne Tevfik RDştft Beyin be-
ken Avrupadan geçen Mösyl yan ettiği gibi Tilrkiye C~mi-
V enizeJos, TDrkiyenin Cemi ye- yeti Akvam · k · · h ti Akv ~ . . a aıırme ıçm e-

ama gırmeıi ıhtimallerl nilz mllsait zamanın gelmlt 
•tr~ınnda Türk mlldiranile olduğuna kani değildir. Ve 
samımı surette hasbihalde bu· vaziyetin bugünkü şeklile blSy· 
lunmuıtur. Bu hasbihalin ma· le bir duhulün Türkiye için 
hiyeti, bazı Alman gazetele· bOyük faide getirmesi de 
rinin yazdıkları gibi değildir. mümkün görlilmemektedir. ... ______________ _ 
Mübadil Emlak 1 Bu Sabahki Sis 

iade Kanununun Tat
bikına Geçildi 1 

Fakat Vapur Seferleri 
intizamını Kaybetmedi 

Bu sabah Sarayburnu ve 
etrafını oldukça kesif bir sis 

Yolcu Tayyaresi Düşerken 

(Dünkü nüshadan o.-,am ) 
Semavi nazariyeler, istibllk 

nazariyeleri, tabtelistihlik na• 
zariycleri, para nazariyesi, 
fazla istihsal nazariyesi v~ 
buna mümasil bütiin naza· 
riyeler bugün hüküm ınren 
buhranın izahı ve tavzihi için 
hiçbir vakit kifi gelmernittir 
ve esasen gelemez. 

Niçin yenildik? ÇOnkiı 
1 - Takımımız fena hlr 

mevsimde bu seyahate çık· 
mışbr. 

Etabll Rumlara ait mübadil 
emllkin iadesi hakkındaki 

kanunun tatbikına geçilmi~, 

evvelce mllbadillere tcffiz olu· 
nan emllkten beş kadarı 
l'erl alınarak Muhteli komis· 

tabaka11 6rtmüştCl. Bununla 
beraber vapur seferlerinde 
hiçbir intizamsızlık olmamıftır. 

Koca - Aman kancığım, eteklerini indir, pek açıldınl 

( Devamı 6 ancı sayfada ) 

Kahveci Çırağında Kama 
Mehmet Yaıar isminde bir 

kahve çırağmın evvelki gece 
fllphe Ozerine üstü aranm'4, 
kos kocaman bir kama bu· 
lunmuştur. 

2 - Oyuncularımız Ruı 
oyuncularına nazaran zayıftı. 
Birçok kıymetli oyuncularımız 
mazeretleri dolayısile kafileye 
iıtirak edememişlerdi. 

işte bunun için yenildik. 
Gönderdiğimiz takımın bun· 
dan daha iyi bir netice alma
sına maddeten imkln yoktu. 

(Devamı 3 üncü 1ayfada) 

1 JAPON DENiZLERiNDE 

Ertuğrul Zırhlımız Nasıl Batmışh? 
Bundan yarım asra yakın bir müddet evvel, Türk bahriyHI 
büyük b'r felakete ve mateme uğradı. Bugünkü nesiller ha
brlamazlaı. 307 senesi eylulünün tam bugüne isabet eden 
gecesi. 675 zabiti ve mürettebat heyetlle Ertuğrul zırhhmı:s 
Japon deni~lerinde. Korkunç bir tayfon çıkıyor. Deniz allak 
bultak olur. Ufuk simsiyah. Zırhla batar ve 675 kltiden 69 
vatandaşımız kurtulur. 
Bugünün geceıl, o büyük facianın yıldönümüne raatladıjl 
için hikayesini yarın dercedeceğlz. Muharriri, facianın bGtüa 

Esuen Boğaziçi açıktı. Ka
dıköy vapurları da OıkOdar 

yon emrine verilmiıtir. Elin· 6niinden Beşiktaıa geçmek ve 
den mOJkO alınan mllbadillere oradan köprliye gelmek ıuret-
bono verilmektedir. ile seferlerini yapmıılardu. ._. ______________ _: 

Harkof Maçı Nasıl Oldu? 

tayyare kazaatnda vefat edem pilot ihya Beyjn matemli babası. Darill/Bnan takımı dün ıeldill 11aprı,.rın ıüoert.•i,.,/e korkunç teferruabna ıahit olan Tevfik Beydir; yani, son 1 
ı-...:.;~~~~--------....;.__;~..;.;;..;;~.:.;:,:;..:;::,::::;._..1 [ Tahllltı 4 üncG aayfamızdadır. I 

• 



DABİLI [ Ha_!!ın Sesi J 
Köylünün Buğ- .. ~-en_i_R-os_t_a __ IE ___ f _B __ k ___ d ___ Tmm..-1-. --.::iJ1:.mm11-mıa: 
dayı Ve Halk I' sna an asın a u- lta .. lgada Ve Damga 'r. k ZJ l 

Ziraat Bankası köylüden, h af ç a B ı· r H aA d ı· s e ~ ur na lSl alacatına mukabil butday n l' 1 
toplamaktadır. Banka bun- ru ıarı Dokuna k 
ları fazla aattıtı takdirde ca 
aradaki farkı köylüye ıa- Şekillerde Bazı Tadilat istifa Eden Müdür Afif Bey Bankaya Tayin Ve 
de edecetini söylüyor. 
Bu mesele hakkında hal- yapılarak yeniden Ba- Davet Edilmeden Kendi Kendine Gelmiş, 
Jnn fikir •e mOtaleaaı i.e K l "' Q M şudur: sılmıya Başlanıldı o t u g a t u r m u ş u ş . 

Ahmet Kut.I Bey (Narin zade apar
tlmam 10) 

- Ziraat Bankasının köy
Jiiden borcu yerine piyasaya 
töre Buğday alması, köylüyü 
borcundan kurtarması itibarile 
doğrudur. Çünkil kiSyJiller 
mahsulü ıehre indirselerdi, 
nakil Ocretlerini bile alamıya
cakları için mabsulil ya tar
lada bırakacak, veyahut hay
vanlara yedirecekti. .. 

Bulm B. Sirkeci Demirkapt lımall 
B. apartmanı 9 

- Bankanın para yerine 
buğday alması köylü için bir 
nimettir. K6ylü sıkıntı içinde
dir. Ucuz, pahalı malını elin
den çıkartacaktır. Halbuki 
banka buğdayı bekletecektir. 
Belki kıım fiatlarda tereffü 
olur, yahut ihracı temin edilir 
de eline biraz fazla parR 
ıeçer. .. 

Necati B. (Sultanhamam Katırcl 

etlu Han 5) 

- Bankanm piyasa ilzerin
den k6ylüden buğday alması 
k6yl0n0n sıkıntısını pek te 
tehvin etmiyecektir. Bu it 
k6ylilden ziyade bankanın 
faydaııoadır. Çnnkii banka bu 
ıuret]e alacağını almış ola· 
cakhr. 

Köylll buğdayın fazlaya A

blarak bilihare eline fazla 
para geçeceğini pek ümit et
miyor. Çnnkil bu iş için mu
azzam bir kontrol teşkilitı 
llzımdır. Bu da astan yü
zilnden pahalıya mal olur. 
Köylü beş on kile buğdayının 

aklbetini bir ıene takip edemez. 
lf. 

Ali B. ( Slrkebl Eakitchlr oteli ) 

- Köylüden buğday alm
maın iyi bir tedbirdir. Bunda 
k6ylllniln de, Bankanın da 
müşterek menfaatleri vardır. 
Fakat Anadoluda birçok köylü 
Bankanın bu teklifini kabul 
etmiyor. Malını pazarda satı
yor. Çnnkil köylünün borcu 
yalnız Bankaya değildir. Ala
caklılanna ancak birer miktar 
para verebiliyor. Biltiln malım 
Bankaya verirse diğerlerine 
hlrşey veremiyeceği için pek 
aıkınb çekecektir. KöylO ma
hnın bilihara fazla satılacağm· 
dan da emin değildir. 

Mübadele Komisyonunda 
Mlbadele Komiıyonunda 

lfler hafiflediği için 12 memu
nın açığa çıkarılacağı kaydo
bmmaktadır. Komisyon etabli 
Rumlara iade edilecek mllba
dil emllkl tesbit etmekle 
meıguldOr. 

Yeni posta pullan iki ay 
evvel Damga Matbaasında 
basılmaya baılandı. Bunlardan 
bir kısmı (23) temmuı bayra· 
mına kadar tedavül mevkiine 
çıkarılacakb. Fakat pulların 
ilk evvel kabul · edilen yazı 
ve tekillerinde değişiklik ya· 
pıldığı için iş durduruldu. 
$imdi yeni kliteler hazırlan
mıt ve pulların baıılmaaına 
başlanmıştır. 

Yeni pullar bir kuruşluktan 
(250) kurutluğa kadar 19 çe
tit ve Oç ıekildedir. 

( 120) milyon basılacaktır. İlk 
evvel bir kuruşlukların tab'ına 
başlanmı,tır. Bir hafta sonra 
bir kuruşluk pullar fstanbuJ 
postanesine verilecek ve te
daville başlanacaktır. Matba
ada aynı zamanda yeni harf
lerle damga pullarının da ba
ıılmasına baılanmıştır. Bunlar 
(16) cinstir ve (10) parahktan 
(25) liralığa kadardır. Bunla
rın tab'ı ftç ay ıDrecek ve 
ondan ıonra eski harflerle 
baaılan pullar tedavlllden kal
dırılacaktır. 

Vecihi Bey Bol uda 
Tayyareci Vecihi Bey rekllm 

uçuşlarına başlamı,, Boluya ka
dar uçmuştur. Oradan da Ereğli 

•• Zonguldak üzerinden Cldeye 
ııldecektir. 

Adliye Vekili 
Adliye Vekili Yusuf Kemal 

Bey dün müddeiumumiliğe 

gelerek teftişlerine devam 
etmiştir. 

Resimli Şark 
Mahkeme Mecmuanın 
Toplatılmasını istedi. 

Müddeiumumilik evvelsi gtın 
Resimli Şark mecmuaıı aley
hine mUstehcen ve hayasızca 
neıriyat maddesinden dava 
açmı' ve evrakı Birinci Ceza 
Mabkemeıine vermişti. Mah
keme dün mecmuanın o nils
halarınm toplathrı~masına ka
rar verdiği için polis mec
muaları toplamış ve aatanlar 
hakkında da zabıt varakaları 

tanzim edilmiştir. 

Sermayesinin mühim bir kısmı latanbul Belediyesi tarafın· 
dan temin olunan Esnaf Bankasının vaziyetinde bazı aksaklık· 
lar bulunduğu, iılerinın iyi idare olunmadığı, sermayesinin ban
kanın maksat ve gayesinden başka yerlere yatırıldığı ı6yleni
yor, yazılıyor. MOdürlOğilne tayin edilen kambiyo şefi Afif 
Besim Beyin de tayininden iki gftn sonra her nedenıe iıtifa 
ettiği kaydolundu. Dün bir muharririmız bankanın en mftbim 
sermayedarı olan Belediyenin reis muavını Hlmit Beyden 
vaziyeti sormuştur. Hamit Bey diyor ki: 

Hamit Beye Göre Mudur Diyor Ki : 
- Ban1c:anın vaziyetinde Bu hususta Faik Beyle gö-

bir fevkalldelik yoktur. Mu- rilştük, bize tunları söyledi: 
amelitına normal bir hal- - Bankamızda ıslahat ya-
de devam ediyor. Yazılan pıldığı haberi doğru değildir. 
şeyler doğru değildir. Afif Fakat muamelatında inkişaf 
Besim Bey de esasen müdür- teminine çalışılıyor. 
lUğe tayin edilmiş değildi ki Bankamız ite kllçlikten 
iıtifası mevzuubahs olsun. başlamıştı. Şimdi ıermayesini 
Kendi kendine gelmiş ve bir- arttırmak için uğraşıyoruz. 
kaç gün meşgul olmuştur. Sermaye (500) bin liradır. 
Belediye bankaya (100) bin Bunun msfı tediye olunmuş-
lira kadar bir sermaye ile iş- t 

k 
. ur. 

tira etmıştir.,, Mütebaki hisselerini de Bizim ayrıca tabkikatamıza 
göre . bankaya henüz bir mü
dür tayin edilmiş değildir. Mü
dürlük vazifesini bankanın 

, idare meclisi azasından Faik 
1 Bey vekAleten tedvir etmektedir. 

aabşa çıkartarak miltteri te
minine çahşılmaktad.r. Bunlar 
sahldığı takdirde ve tezyit 
yapılırsa sermaye bir milyon 
lirayı bulacaktır. 

Eski Tarihi Eserler 
Ayasloğ Harabelerinde Çok 
Kıymetli Heykeller Bulunrlu 

Maarif Veklleti bet ıene
denberi lzmirdeki Efes -
Ayasloğ harabelerinde milze 
namına Viyanalı profesör (M. 
Kayl) in nezareti altında eski 
eserler arattırmaktadır. 

Bu sene de taharriyat yap
mak üzere müze memurların
dan Haydar Beyin idaresi 
altında lzmire yeni bir heyet 
gitmiştir. Birkaç güne kadar 
hafriyata başlanacaktır. Geçen 

ıenelerde yapılan araştırma 
neticesinde kadim tarihe ait 
çok kıymetli eserler bulun· 
muştur. Bunlarden bir kısmı 
İzmir müzesine nalde&ldiği 
gibi bir kısmile de Aysloğda 
yeni bir müze açılarak bura
ya konmuştur. 

Resmini dercettiğimiz heykel, 
hafriyat neticesinde bulunan 

eserler meyanındadır. Bu heykel 
nehirler ilihi ( Meandr )e aittir. 

Bir T acirimiz Bari 
Sergisine iki Halıcı 
Hanım Gönderdi 

Bari ıergisine iftirak ede
cek olan tacirler sergide teı· 
bir edilecek ntımunelerle be
raber bu sabah ltalyan ban
dıralı (Heleuvou) vapurile 
ıehrimizden hareket etmiş
lerdir. 

İştirak eden tacirlerimiz bu 
ıergiye çok biiyük bir ehem
miyet atfetmektedirler. T eşbir 
edilecek mallar arasında, hııh
larımız çok güzel bir tesir 
bırakacaktır. Hah müessese
lerinden Hafız Rüştü Bey 
ticarethanesi sergiye bir tez
gAh ile iki hanım gönder· 
miştir. 

Tezgin sergide kurulacak 
ve Hanımlar hah dokuyacak
lardır. Halılarımızın nasıl do
kunduğunu ger.ek İtalyanlar 
ve gerekse sair ecnebiler 
henüz bilmemektedirler. Bu 
sebeple bahlann ıergide do
kunması çok cazip bir ha-
dise olacaktır. Tacirlerimize 
yardımda bulunmak üze-
re Harici Ticaret Ofisi 
raportörlerinden Akıl Bey de 
beraber gitmiştir. 

Akıl B. bir aralık Romaya 
uğrayacak, buradaki İhracat 
Enstitüsü teşkilih hakkında 
tetkikat yapacaktır. Sergi on 
beş gün devam edecektir. 

Erkek Muallim Mektebinde 
Erkek Muallim mektebinden 

bu sene mezun olanların şa· 
hadetnameleri verilmiş, muh
telif mekteplere tayin edil
mişlerdir. 

Ekspres Mülga 
ıKarar Ayın On Beşinde 
1 Tatbik Ediliyor 

Devlet demiryolları Ankari
lstanbul ekspres servislerini 
15 eylftlden itibare!l ilga et
miye karar vermiştir. Posta 
trenleri de bu mesafeyi 18 
aaat yerine 16 saatte alacaklar. 

Trenler Haydarpaşadan 6da, 
Ankaradan 6 buçukta kalka
caklardır. Karann tatbikile 
beraber ekispres farkı olarak 
alman yüzde otuzlar da kal
dmlacaktar. 

e -- - -- - .. -----·- ·- - ·- .~..;. - ·-

Günün Tarihi 

Hariciye Vekili
nin Mülakatları 

Cenevre, 1 ( A. A. ) - haJya 
Hariciye Nazırı M. Grandi ftal
yan murahhas heyetinin bulun· 
duğu dairede Bulgar Bafvekill 
M. Malinofun ziyaretini kabul 
etmi' ve kendisile uzun müddet 
1"Örü9mü9tür. 

Bundan aonra M. Grandi Tür
kiye Hariciye Vekili Tevfik Rü,tü 
B. ile uzun bir mülikatta bulun
muttur. 

Kaymakamlar Arasında 
Lidik kaymakamı Oamaa 

Nuri, Ereğli kaymakamı Ahmet 
Şükrü, Bigadiç kaymakamı Mak· 
sut, Karacabey kaymakamı Ke
mal, Biııa kaymakamı Arif, K~ 
hi1ar kaymakamı famaiJ, Mihıh· 
cık kaymakamı Eyüp Sabri, Ayaf 
kaymakamı Şefik, Saray kayma· 
kamı Aırlh, Yalvaç kaymakamı 
Rüttü, Ruaçuk kaymakamı Aıiıı, 
Babaeski kaymakamı Nihat, Se
yitgazi kaymakamı Sabri, Mea' 
udiye kaymakamı famail Hakkı, 
Adapazarı kaymakamı Muatafa 
Talit, Maçka kaymakamı Hamdi 
Beylerle diğer bazı kaymakamlar 
tekaüde sevkedilmişlerdir. Birkaç 
kaymakam da tafiye edilmiştir. 

Ankara Lik Maçları 
Ankarada futbol lik maçlan 

2 teşrinicvvelde başlıyacakbr. 
Bu ayın beşinde de bir hakem 
kursu açılacaktır. 

Uşak Kurtuluş Bayramı 
Uşak, 1 (Huausi)- Şehrimidn 

dü4mandan kurtuluşunun yılda. 
nümü bugün hararetle tes'it 
edildi. Aziz tehitlerin hatıraları 
taziz edildi. 

GayrimUbadillerin Bir 
Teşebbüsü 

Gayrirnübadillere bono tev
z.iine devam edilmektedir. Ken• 
dileriae bonolarını saklamaları, 
tefecilere kırdırmamaları tavsiye 
olunmakla beraber ce:n;yet, bo
noların borsaya ithali için Mali
yeye müracaat etmiştir. 

Başvekil Şehrimizde 
ismet Paşa dün Yalovadan 

tehrimiz.e gelmiş, Harbiyede bir 
apartımana inmi,tir. 

Agaoglu Ahmet Bey 
Sabık meb'uı Ağaoğlu Ahmet 

B. Hukuk Fakültesi Hukuk tarihi 
müderrisliğine talip olmuştur. 

Müsakkafat Tahriri 
lıtanbulda müsakkafat tahrl• 

rine memur on iki komisyon 
yakında kendi mıntakalarında 
tahrir faaliyetine ba,lıyacaklardır. 

On "'Beş Günlük Hava 
Son on beş ıün zarfında ea 

çok ııcak Diyarbekirde olmuttur. 
En az. da Karata olmuttur. Bu• 
rada bet dereceye kadar düJmil .. 
tür. Bu müddet zarfında memle
kette hava umumiyetle açık geç· 
mittir. 

Bir Beraat Kararı 
Haydutlutu teıvik etmek auçu 

ile mahkemeye verilen Aktam 
r..z.etcıi dün beraet etmiştir. 

Efganistan Doktor Arıyor 
Efıan büklimeti doktor jhti

yacını Türkiyeden temine lrarar 
vermiş, burada Sefir hazretleri 
baza doktorlara müracaata bulun• 
muttur. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Çallı İbrahim Bey 

1: Reuam Çallı İbrahim Bey - Haaan 1 2ı Hasan Bey - Aman üstat •.• Şiklyetio 
Bey... Sen gazetecilik edlyoraun, benim nedir? HOrmette kuıur mu ettik? 
9enden bir tiklyetim 'far. 

3: Çallı lbrahim 8.- E.tağfurullah •• Öyle değil •• 
Gazetede maatm ne ııOn •erllecetinl yaıııyorauıı, 

alacaklılar tam .OnOnde eYln kapaaını tutuyorlar. 

4: Hasan Bey - Biz alacaklılara değil, 
borçlulara hizmet için yazıyoruz; maaş gD· 
nDnD bilsinler de evde bulıınmasınlar diye! 



Her gün 
Demokrasiyi 
Niçin 
Begenmigorlar? 

-5-
Yeni cereyan taraftarlarının demok· 

raalye muarız olduklarını yaıınıthk. 
Oıılana bu huıuıtakl fiklrlerbıl an• 
lanıak için, onlar tarafından yazılan, 
fakat tlmdiye kadar neıp'edilnıemtı 
•lan aıağıld yazılara okumanızı 
l&vılye ederiz: 

Demokrasi mefhumunun te· 
IAkki tarzında; Demokrasi 
bir ıiyaai nizam olarak 
aıevzuubahs olmuştur. Ka· 
!l&atime göre bu nizam; 
ıdeolijik temellerini on seki-
zinci asrın F ranıız felsefesin
den almış, on ıekizinci asrın 
•on yıllarile on dokuzuncu 
asrın birinci nısfında müca-
delesini yapmış, on dokuzun
cu aırın ikinci nısfında tees-
ıUs etmiş bir siyasi rejimdir. 

Kendinden evvel gelen 
bUtün nizam!arın en mü
kemmeli ve beşere yalnız 
bir asır içinde, bütiln me~ 
deniyet tarihinin veremediği 
kadar mahsul vereni olmak 
itibarile bu nizam beşer ta-
rihinin müterrakki ve olgun 
bir safhasıdır. 

Fakat bilhassa on dokuzun
cu asırdaki iktısadi münase
betlerin bir siyasi ifadesi olan 
bu nizam; o zamandanberi 
gittikçe mürekkepleşen ve 
bugün içinden çıkılmaz tezat
lar halini alan iktısadi müna· 
sebetlerin hem çerçivesi hem 
de nlzımı olmaktan - içtimai 
inzibata mühtaç birçok mem· 
leketler için - çıkmıştır. 

Harp sonu Avrupasmda 
meydan alan ( Anti - Demok· 
ratik) cereyanların vils' at ve 
ehemmiyeti tetkik olununca 
görülür ki, bu cereyanlar, şu 
veya bu milletin demorasi 
rejimine inbbaktaki kabiliyet· 
aizliğinin birer eseri olmaktan 
ziyade, cihanın a-idişind~ ve 
milletlerin bllnyelerinde mey· 
dan alan derin bilnyevi ta-
ha vvüllerin içtinap edilmez 
bir aksi tesiridir. Bu Anti- De-
mokratik cereyanlara, hatta, 
demokrasinin kendi illetlerin-
den kendini tasfiye etmesi ve 
kendine yeni şeeniyetlere uy-
gun yeni bir form bulması 
için giriştiği • mahiyet itibarile 
demokratik • hareketler ola· 
rak baksak bile, bu da : 

Klassik Demokrasinin (1848 
de olduğu gibi) artık her 
millet ve her ıeeniyet için bir 
biçilmiş kaftan olmaktan çık-
tığının diğer bir alametidir. 

GörUyorsunuz ki Demok· 
rasi mefhumu hem zaman 
lıem de şeeniyetle mukayyet 
bir rejimdir. Her rejim gibi 
o da tekAmlile, istihaleye veya 
büsbiitün nefy - inkar edil· 
nıek gibi hallere maruzdur. 
Bu rejimin perakende unsur· 
lan, tarihi menşelerini ayrı ayrı 
fU veya bu tarihi devirden 
alabilir. Fakat onu kül halinde 
V~ .bir rejim olarak ne. dedi· 
tinız gibi eski Yunanıstana, 
ne diğer daha eski bir devre 
irca doğru değildir. Bu iti
barla ; (Demokrasi, ferdin btı
tUn kabiliyetlerinin serbest ve 
nı~tevazin olarak inkişafıdır. ) 
Gıbi şekillerde yürütülen ta· 
rifler klasik demokrasiyi 
değil ancak bütün asırlara 
•e bllttın nesillere şamil be
rri bir ideali ifade eder. Böy· 
e şeeniyetten mllcerret beşeri 

tarifler iıe, demokrasi kadar, 
atta ondan daha ziyade 

diğer beteri ideallerin ayn, 
•}'rı hepıine mllkemmelea 
lllaledilebilir. 

lnkillbımuın demokrasi ile 
lllUnaaebetine gelince : 
bi Ttırk lnkillbı demokratik 

r rejimi lıtihdafeden bir 

1 ..... S_o_n_R_os_t_a_'n_ı_n_R_e_s_im_lı_· _M_ak __ a_le_s_i ________ .. _D_o_st_•_ıl 
- -....- ""' . 

. 1 

1 - Her yeni tanıdığınız adama fU Oç 
auali aorunuz. Muayyen bir ltinb var mı? 
Hayabnızı kazanıyor mu•unuı ? 

2 - Aileniz nr mı? Onlarla alakadar 
oluyor muaunu~? 

3 - Doatlartnız var mıdır ? Kimlerdir ? 
Bu Oç ıuallo cevabını veremiyen adamla 
doat olmayınız. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

BiR iNFiLAK 
Müthiş Bir Faciaya 

Sebep Oldu 

Selanik, 2 (A.A) - Kava
lada Liman İnşaatı Şirketine 
ait bir dinamit deposu, ame
leden birinin eJinde tutmakta 
olduğu dinamit paketini yere 
düşürmesi yüzünden berhava 
olmuştur. Bu kazaya sebep 
olan işçi parça parça olmuş
tur. Yedi kişi yaralanmıştır, 
maddi hasar çok büyüktür. 

Bir Mahkumiyet 
Evvelce kapanan Politika ga· 

zetesi me.sıul müdürü Hikmet 
Münif 8. dün bir neşriyat dava
sından bir aya mahkum olmuf, 
fakat ceza tecil edilmiştir. 

iki Milyon Tazminat 
Umumi harpte infilak neticesi 

harap olan Haydarpaşa garmın 

sigorta bedelini alakadar •irket
ler hükumete Yermektedirler. Bu 
para iki milyon Tilrk lirasıdır. 

Kuru Gürültü 
Birkaç Delikanlı Biribir

l&ini Yaraladılar 
Dün Kammp~ada ufuk 

mikyasta sokak muharebesini 
andıran bir gUrültll olmuştur. 

Tabkikatımıza göre hadise 
şöyle geçmiştir: 

Bedrettin mahallesinde otu
ran Salahattin, Hüseyin, Mu-, 
rat, Vahit, lsmail, Arif ve 
Kamil ismindeki erkeklerle 
Gemile isminde bir hanım bir 
alacak meselesinden sokak 
ortasında kavgaya tutuşmuşlar, 
biribirlerini sopa ve bıçaklar· 
la yaralamışlardır. 

Orman Vangmı 
Muğla tarafında bir ormanda 

yangın çıkmış, bir miktar ağaç 
yandıktan sonra söndürülmüştilr. 

Bir CUrmU Meşhut 
Sabıkalı Mehmet Galatada 

tramvaydan inmekte olan 
Nikola isminde birinin parası-
nı çalarken yakalanmışhr. 

Anadolu Demiryollarında 
Devlet Demiryolları için 

yapılan yeni mevsim tarifesi 
bu ayın on beşinden itibaren 
tatbik edilecektir. Yeni tarife, 
birçok seferlerde taaarruf 
yapmaktad_ır_. __ 

Bir Kıza Hücum Etmişler 
Nermin isminde 17 yaşında 

bir kız dtin gece l l de Kum
kapıdan geçerken 3 m~çhul 
ıahı1 nzerine hllcum etmlfler, 
fakat bekçi silih atbğından 
kaçmlflardar. Bunlardan YU.mnl 

eki akal.uımıtbr• 

M. ıJf eclisine Verilmek Üzere 
~ 

Hazırlanıyor 
.. 1f 

Yeni Layihalar 
Ankara, 3 (Hususi)- Teşrinisanide kış devresi içtimalarına 

başlıyacak olan Büyük Millet Meclisinde birçok yeni kanun 
layihalarının müzakere olunacağı anlaşılmaktadır. Bunların en 
başında icra ve iflas Kanunu layihası gelmektedir. Adliyede 
yapılacak yeni teşkilat layihasının da ilk görüşülecek layihalar 
arasında olduğu söylenmektedir. Öğrendiğime göre Maliye 
Vekaleti de Meclise birkaç yeni laviba verecektir. Vekalet 
gizli metruk emlaki ihbar edenlere verilecek ikramiyeler için 
bir layiha hazırlamıştır. Bu lAyibanın da teşrinisani içinde 
Millet Meclisine sevkedilmesi muhtemeldir. 

Arpa Yükseldi.. 
Fakat Bundan. İstifade Eden 
Bir İngiliz Ticarethanesidir 

Şehrimizde arpa fiatleri şa• ı;z olduğu için fiatler her ta-
yanı dikkat bir surette yük- rafta yükselmektedir. 
aelmiye başlamıştır. BiDüii Bunu anlıyan t6ccar 
sebebi de bütün cihan arpa arpa satmak için o kadar 
iıtihsalahoın bu sene az ol- acele etmemektedirler. 
masıdır. Şimali Amerikada, Fakat şehrimizde ticaret 
Kanada da dahil olmak üzere yapan bir fngiliz firması, va-
arpa stoku 440 bin tondur. ziyetten istifade etmek için 

Halbuki geçen sene 660 Haydarpaşada bir siloyu ki-
ton idi. Romanyada da bu ralamşhr. 
seneki mahsul geçen seneye Mübayaa ettiği knlliyetli 
nazaran mühim miktarda miktardaki arpaları buraya 
noksandır. Macaristanda ve depo etmekte ve hususi va-
diğer memleketlerde bu sene puri!e muntazaman ihracat 
mahsul azdır. Piyasalara hA- yapmaktadır. Bu meyanda Yuna• 
kim olan Kanadada mahsul nistanada sevkiyat yapılmııtır. 

Bir Otomobil 
Üsküdarda Bir Fada

ya Sebep Oldu 
Şoför Ha~ otomobili 

Üsküdarda 60 yaşlarında 
Mustafa isminde birine çarpa
rak adamcağızın muhtelif yer-
lerinden yaralanmasına ve 
ayağının kırılmasına sebebiyet 

Bir Cinayet 
Bir Zavallıyı Ağır 
Surette Yaraladılar 
Üsküdarda~uran Balıkçı 

Necip, henüz anlaşılmıyan bir 
sebepten Hüsnü isminde birini 
bıçakla takağmdan tehlikeli 
surette yaralayıp kaçmıştır. 
Tıp Fakültesine kaldırılan 
Hüsnünün hayatı tehlikededir. vermistir. 

=======~==:=========~~=-~---=-=-==,-=-==-·--==-====-

r • 
ister 

• 
inanma! • • 

ister inan, 
Buğday buhranı karşı· 

sıoda en ziyade muta· 
zarrır olan sınıf köylil idi. 

Hükumet uzun uzadıya 
düşündükten sonra Ziraat 
Bankası vasıtasile köyln· 
nün borcuna mukabil 
buğday vermesini kabul 
etti. Bu tedbirin hem köy
lllyil sıkınhdaa kurtara· 
cağı, hem de memleket· 
teki buğday meseleıini 
halle yardım edeceği llmlt 
ediliyordu. 

Halbuki şimdi köylilnlln 

elindeki mahıuln Ziraat 
Bankasına kapatarak bil· 
Hln bntün parasız kaldı
ğmı, Ziraat Bankasının 
toplayıp ambarlarda bi
riktirdiği buğdayı her 
hangi bir gün piyasaya 
çıkarmasından endişe eden 
tiiccann buğday almadı

ğını, bu suretle buhranın 
~aba ziyade arttığını ip
tiyoruz. 

Bu ıerait dahilinde buğ
day meıeleaini iyi bir , ... 
kilde hallettiğimize, artık 

ister inan ister inanma/ 

BiZiM FiKRiMiZ 
Rüçhanlı Tarifenin Ge
nişletilmesini istiyoruz 

Cenevre, 2 (A. A.) - Mü
tekabil muavenet tali komis-
yonu maliye ve iktısat müte
hassıslarile işsizliğe dair Av· 
ru~a komitesinin vermiş ol· 
dugu raporl~rı kabul etmiştir. 

Zahire meselesinde M. Po· 
litis, (Yunanistan) Türkiye, 
Portekiz ve ispanya mümes
silleri tarafından takviye edil-
diği halde rüçhanla tarifelerin 
genişletilmesi hakkındaki Yu
nan talebini yeniden mevzu· 
bahs ederek bu tarifelerin 
diğer istihsalita ve bilhassa 
tütüne de teşmilini itsemiştir. 
Hususi hakemlerden müteşek
kil bir heyet bu teklifab tet· 
kik edecektir. 

Polis Ayhkları 
Polis aylıldarıoın 

bugün bqlanmıştır. 
tevzii ne 

Futbolcu Zeki B. 
Rusyada, Zayıflığımız
dan Yenildik, Diyor 

( Battarafı 1 inci sayfada ) 
Karşımızdaki takımların bizim 
takımımızı daha kolay kazan
mamaları, oyuncularımızın ka
biliyetlerinden ziyade güzel 
bir oyun oynamalarından ileri 
gelmiştir. ,, 

Zeki Beye sorduk : 
- Maçlardan hiç olmazsa 

birini olsun kazanamaz mı 
idik ? 

Zeki Bey buna da şu cevabı 
verdi : 

- Leniogirat maçını ka
zanmak ihtimalimiz çok kuv· 
vetli idi. Fakat ikinci dev
rede hlkimiyet bizden gitti. 
Bu da takımımızın yorgun· 
luğundan ve mildaf aamızın 
bazı kllçük hatalarından ileri 
gelmiıtir. 

Milli maçı kaybetmemiz 
iıe gayet tabii idi . Zira 
Rusların on bir oyuncusu da 
bizim on bir oyuncumuzdan 
daha enerjik, daha atak ve 
daha ıeri idi. Biz yalnız tek
nik kuvvetimizle neticeyi bu 
suretle tutabildik . " 

. ~eki B. seyyahat hakkında
kı ıntıbalarmı da kısaca şöyle 
anlattı: 

- Seyyahatimiz çok dosta
ne ve samimi olarak geçti. 
Gerek sporculardan gerek 
halktan ve gerek hnkümet 
erkAnından fevkalAde bir mi
safirperverlik gördük. Bütliıı 
arkadqlanm namına teşek
kürii bir vecibe bilirim. Yal· 
mz Odesaldara karşı çok 
mahcup kaldık. Kendilerile 
bir maç yapmamız için çok 
ıırar ettiler. 

Fakat buna maddi imkAn 

Sözün Kısası 
Kırkından 
)onra 

Saz 
P. S. _.... 

Bunlar üç bet fikir avan
tnriyesidir. Daima bir elebaşıyı 
ihtiyaçlan vardır. Bir vakitler 
Şahabettin Sftleymanın etra
fında çepeçevre toplandılardı. 
Şahap onlara birkaç kelime 
öğretti: Hazzı bedii, sonne, 
ıincabt tepe, Aleksandrea 
vezni, ıembolizm, ıu bu. Onl 
bu kelimeleri sırahyarak bir 
mektep ve nazariye kurmıya 
llzendiler, yeltendiler, becere
mediler. 

Sonra Ali Kemalin Peya• 
mında, edebi ilivede föyle 
bir göründüler. Bu sefer asa, 
aba, dergAh, pir, zikir, vecit, 
istiğrak, mürakabe... gibi 
kendi beyinleri için hazml 
güç maddelerden bir tasav• 
vuft edebiyat macunu haltet• 
miye özendiler, yeltendiler 
beceremediler. ' 

Sonra Ziya Gök Alpın et• 
rafına dizildiler. Ondan da ba
zı yeni kelimeler kapmışlar
dı: Maşeri vicdan, has, mil• 
essese, şeniyet, ümmet devri, 
dönüm noktası... Bunlan biri• 
birine karıştırarak yan tasav• 
vufi, yan milli bir ekol tas
lağı kurmıya üzendiler, yelten 
diler, beceremediler. 

Sonra kendi başlarına bir 
mecmua yapacak oldulsr. Fa· 
kat beyinleri hurda bir süıil 
malzeme ile dolu idi. Mistik, 
sırri, ebedi, ilahi , cehennemi, 
Dante, ezeli komedi, Tagor, 
Romen Rolan , garbın sefil 
maddeciliği, Şarkın nihayet
siz ve keşfedilmemit ruhi 
hazineleri... dediler, durdu
lar, bir tekke edebiyatı ve 
ideolojisi kurmıya nzendiler 
yeltendiler, beceremediler. ' 

Şimdi de kalkmıılar, An
karada bilmem kimin etrafın· 
~a. halka olmuşlar, iktasadt 
ıçtimaıyat meselelerine dair 
telkin ve direktif alıyorlarmıt
Arada bir çıkan yazılarında 
yerli yerinde kullanamadık1U: 
bazı kelimelere bakılırsa bu• 
nu da iyice hazmedememişler: 
fakat yine: lktısadt etatizm: 
müşterek mülkiyet uaullleri, 
Markstan ayrıldıkları nokta· 
lar, ittihsal vasıtalarının dev
letleştirilmesi... filin gibi en 
aşağı seksen senedenberi mll
nakaşa edilen mevzuları "ye
ni,, birşey zannederek ortaya 
sürüp duruyorlarmış. 

Bu sefer de iktısadi ve içti
mai nazariyeler kurmıya tıze
niyorlar,. yelteniyorlar ve yine 
beceremıyorlar. Çünki, felse-
fe, ilim ve san'at, politikaya 
benzemez ; bunlarda muvaffak 
olmak için basit ameli zeki 
v~ ce.rb.~ze kafi değil, eıasb 
bır. kültür, tam bir feragat, 
secıye ve şahsiyet lazımdır. 

B~ da, her devrin fikriyatına 
çıgırtkanlık eden kimselerde 
bulunmaz. 

Yüreğine inmiş 
Fatihte oturan Madam Ma

rika ile Madam Arşaloı kavga 
etmişler, Marika kavgadan 
biraz sonra kalp sektesinden 
ölmftştftr. 

Bir Ağır Yarah 
Mustafa isminde bir ara• 

bacı don Valde çeşmesinde 
kendi arabasının albnda kal· 
mış, ağır surette yaralanmış

br. 

yoktu. Zira oyunculanmız ga• 
yet kaaa bir zaman zarfında 
dört maç yapmıılar ve mOte
madiyen ıeyahat etmitfercli ... 



4 Sayfa 

1 Memleket Haberleri 

lspartada 
Tifo 
Aşısı 
Burada Son Günlerde 
Bir Tifo Vak'ası Daha 

Zuhur Etti 
lıparta, (Huıuıi) - Burada 

yeniden bir tifo vak'uı daha 
zuhur elti. Sıhhat dairesi ııkı 
tetbir almaktadır. Bu cOmle-
den olarak ıeyyar aıı heyet
leri teıkil edildi. Bu heyetler 
mahalleleri dolaşarak halka 
meccanen tifo aşııı yapmak
tadırlar. 

Aşı kaza ve köylere de teı
mil edilecektir. 

Zafer Ve Tayyare Bayramı 
Isparta, ( Huıuıt ) - Vi

liyetin Yalvaç ve Karaağaç 
kazalan tarafından orduya 
hediye olunan iki tayyareye 
30 ağustos Zafer bayramında 

• mer&1imJe iıim kondu. 

Bir Meb'usun Tetkikleri 
Erzin, ( Huıuıf ) - Cebeli

bereket amele meb'usu Hatan 
Burl Bey intihap daireıinde 
teftişe çıkmış, Dörtyoldan 
buraya gelmiştir. Bir kısım 
hnlk Basri Beye ıiklyet Ye 

arzularım anlatmıılardır. 

lzmirdeki Yunan Evleri 
İzmir, (Hususi) - Buradaki 

Yunanlı emvali ve firarilere 
ait emlAkin defterleri haıırlan-
mıf, Maliye V ekftletine gönde 
rilmiştir. Defterlerin VekAlet 
tarafından tasdik edilerek 
birkaç ııOne kadar buraya 
g~nderiJmeıl, sonra da satııa 
baıhmması muhtemeldir. 

Takibat Yapılıyor 
iz.mir - Sabık Seferihisar 

kaymakamı Reşat, belediye 
reisi Mehmet Fahri, belediye 
a~asmdan Mehmet, Hilmi, 
Cafer, belediye mimari Cafer 
Sadık, kaza idare heyetin
den sabık malmOdftrU Bed-
ri, tahrirat kAtibi lsmall 
Hakkı, HOkOmet tabibi 
Tekill Ahmet Hakkı, ahali· 
den Hulusi Beyler baklunda 
Devlet Şürasıoca verilen 
IOıumu muhakeme kararı 
takibat icra edilmek Oıere 
müddeiumumiliğe verilmiştir. 
Bu mUhim dosya mllddeiumu· 
nıl başmuavini Cevdet Bey 
taraf ındao tetkik edilmektedir. 

Edirnede Bir Tetkik 
Edirne - Dahiliye Veklletl 

T abityet Müdürü Hasan Hilmi 
Bey baıı işlerin tetkiki için 
Edirncye gelmiş, nUfus dalre
ıinde tetkikata baılamıştır. 

Karısını Oldurdu 
Balılce ir, - Şanlı nabiye

aine merbut Kancıllı köyünde 
Adem pehlivan oğlu Mehmet 
irmiode bir köylü karııını 

ba9ka bir erkeğin evinde 
iÖrmUş ve öldürmüştür. 

Avda Bir Kaza 
Adana - Garipçe klSylln· 

den şehirli Ali ağa lıminde 
birisi avlanmıya çıkmış, bir 
aralık tüfek kaza eseri olarak 
ateş almıt ve ı:avallı köylO 
kaburgasında vurularak ~1-
nıllştür. 

l iki Zabıt Katibi 
Ktlls • Gaziayıntap Mabke· 

m~ıi Zabıt kAtiplerinden Şefik 
ve Emin Efendiler hakkında, 
uhte llAm tanzim ve Mabke -
me Reisinin lmıa11aı taklft 
etmek ıuçlarmdan takibat 
yapılmıya baılaumıı. bunlar
dan Emin ff ıodl tevkil edil· 
miıtlr. 

us os .&l 

SON POSTA 

A Spor 

ı nema a ıj Bu Haftaki yeni !Bardakla Yapılan ı v1 l~ • 

Vahşi Hayvanlar Eğlenceli Bir 1 enıldık? 
Sahici Midir? B i ı m e cemi z oyun MaglUbiyete Sebep Mu 

hacimlerin Fena Oyun 
Rahat koltuklara yaslanarak 

Hyrettfj'imiz ıinemalarda rol 
yapan hayvanları tabii bir 
ıeymit gibi seyreder ve hatta 
birçoklarımız: 

- Canım, bu da zor bir 
ıey mi? Hayvanları terbiye 
ederek rol yaptmyorlar. Der 
ve geçeriz. 

Bir ıinema mecmuası, ıine· 
ma almtrken rol yapan bir 
hayvanın bir hareketini filme 
teabit için günlerce, bazan 
haftalarca uğratıldığını, met
relerce filim sarfedildiğini ıöy
lüyor. Rahat koltuklarda otu
ran seyircilerin iki dakikada 
aeyredecekleri birşeyi yapmak 
için saatlerce ıoğuk yılanlar, 

korkunç aslanlarla beraber 
rol yapmak, her halde pek 
hot ıeyler değildir. 

Bilmem kl ( Salambo ) yu 
seyrettiniz mi ? Bu filimde iki 
Uç dakika gözüken bOyilk bir 
yılan Tardır. işte filim yapı
hrken projoktör ziyasının ğ~ 
z:Une gelmesile hiddetlenen 
yılan san'atkArın beline aarıl
mı~ ve kemiklerini kırmak 
için ııkmıya başlamış, bereket 
&teki san'atkArlar yetişerek 
zavallı aktörll ölUmden kur
tarmıılar. 

ikinci bir vak'a daha anla
tayım : (Kuvadis) filmi alınır
ken rol yaptırılan aslanlardan 

birisi ıeyirci rof Unil yapan 
aan'atkarlarm bulundukları lo
caya hucum ederek içlerinden 
birinin kafasını koparmış ve 
kan kokusu alan diğer aslanlar 
azmışlar hep birden aan'atkAr
lara bUcum etmişler. 

Üçüncü bir vak'a: (Kurtlar 
mucizesi) filminde rol yaptı
nlan bir kurt azarak 1an'at· 
kArlardan birini boğazından 
yakalamıf ve tam aldüreceği 
11rada ıan'atkArın arkadaştan 
bıçaklarile kurdu &ldürerek 
zavallı adamı 610mden kur
tarmışlar. 

Bazan heyecanla ıeyrettiğiniı 
aıJanların yalancı aslan olduk
larını Ye bunların aslan poı· 
tuna aarılmıı insanlar olduk
larını ıöylersem hayret etme· 
yinlz. 

Evet. Baıan böyle hilelere 
de müracaat edilir. Fakat 
alelekıer kullanılan hayvanlar 
hakiki nbşt hayvanlardır. 

Bir Balina Ne Yer? 
Deniz hay•anları kara hay· 

vanlarından pek fazladır. De-
niz ıuyunun iki metre mikl
bında (536000) canlı mahlük 
bulunmuş. Bunların bir kısmı 
nebat mıdır, hayvan mıdır an· 
laşılamamış. Fakat (135000) in 
hayvan olduğu muhakkaktır. 
Balina itte bu kUçUk mab· 
luklarla gıdalamr. Bir balina· 
nın karm açılmış ve ' içinde 
( l 500) kilo bu hayvanlardan 
ve bUylik balıklardan bulun· 
muf. 

SON POSTA 
KLOBO 
Kupon:l6 

$imden .anra Son Poıtı KIDbDıae 
uı elabllmck için her hafta b11 
Hyf •d• netredecetlmlı lnıponlardaa 
d&r tene toplıytp setlrmek .. ,. 
ılindermek lbımdır. Ba lcuponlan 
kealp lopl•r'DIE. 

":.-------------------------

Canlı Sıçanları, Ölülerinden Ayıra
bilirseniz Hediye Kazanabilirsiniz 

Yukarda birtakım sıçanlar görüyorsunuz. Bunlardan bir 
kısmı ôlü, bir kısmı canlıdır. Bu resmi Oç kısma ayıracaksmız. 
O suretle ki her kısımda iki canlı ııçan kalacaktır, bunu Uç 
tane müstakim hat çizmek ıuretile yapabilirsiniz. 

Elinize bir kurşun kalemi alınız ve tecrübe ediniz. Muvaf
fak olursanız resmi kesip bize" gönderiniz. Doğru halledenler· 
den elli kişiye muhtelif güzel hediyeler verilecektir. 

1 KATLA YINIZ, BAKALIM t.lE ÇIKACAK 

Yukardakl resimden bet 
ayrı resim çıkarabilirsiniz. 

EvvelA resmi, kenarlarmdan 
dikkatle kesiniz. Sonra X X 
ftaretlerile gösterilen nokta

lar Oıerlnden ortasından ar
kaya kırınız. Sonra da ikinci 
parçayı, baı tarafı yukarı reı· 

mln ortasındaki noktasındaki 
noktada dokunacak surette 
katlayınıı. O vakit kanatlı 

bir devin Oıerlnde bir l<adın 
resmi görecekılniı. Şimdi de 

diğer parçayı yukarı doğru 
kırınız, o suretle ki llst kısrnı 
en llstteki bnynk resimli nok

talarına gelsin. O vakit te 
bir resmi geçit resmi göre
ceksiniz. 

Bu suretle parçaları muh
telif ıekillerde öne ve arkaya 
doğru kirmak suretile birçok 
yeni Ye garip reılmler bula
caksımz. 

Tecrübe ediniz, çok ej'le
necek ve çok beğenecekıinlz. 

Biri size, 11Bardağın kena
nnda bir parayı durdurabilir 
misiniı.?,, Dese, ıüpheriz, ve
receğiniz cevap (hayır) dır. 

Halbuki bu suali ıiz arka
daşlarınıza sorabilir, ve hayır 
cevabı alınca kendiniz yapa· 
bilirsiniz. 

Yukardakl resme bakınız. 
lki çatal alınız. Çatalları, re· 
ıimde görüldüğü Uzere, para· 
ya geçirip bardağın yanında 
durdurmıya çalışınız. Çatallar 
bu tekilde milvazene bulacak 
ve sadece paraya dayanarak 
bardağın kenarında duracaktır. 

AiLE OYUNLARI: 
Sıcak Koltuk 

(Sıcak koltuk) oyununu iki 
kişi tatbik eder. Bu oyundaki 
"" iki kişi arasında kahr .• 
' yredenler bu sırrı bilmedik
lerinden hayretten hayrete 
düıerler. 

Birkaç çocuk toplanmış otu
ruyorsunuz (sırdaş) mızı teda
rik ettikten ıonra ıöyle iddia 
edersiniz: 

- Şuraya be~ altı koltuk 

veya sandalya dizelim. Ben 
odadan çıkayım. içinizden 
birisi bu koltuklardan birine 
otursun ve kalksın ıonra heni 
çağırınız. Gelip koltuklara 
birer birer oturacağım ve size 

•ben dışarda iken hangi kol· 
tı.ığa oturulmuş olduğunu ıöy· 
liyeceğim .• 

Bunu iddia etmekle bera
ber (sırdaş) olarak kimi tayin 
ettinizse hazır bulunanlara; 

- İşte oyun arkadaşımL 
Diye takdim edersiniz. 

Oyun başlar. Siz dııarı 
çıkarsınız. Koltuklardan biri
ne bir ki~i oturup kalkar. 
Sonra ıırdaşınıı sizi çağırır. 
Gelir Koltuklardan birine bir 
kiti oturur lakin evvelce 
hangi koltuğa oturmuşsa o· 
radan ıiddetle kalkar; 

-Aman burada kim oturdu?. 
Cehennem gibi sıcak .. Dersiniz. 

Tabii hazır bulunanlar hay
retler içinde kalacaklar ıırda
tınız ıize f şaret ettiğini id
dia edecekler. Buna mani 
oJmıya çalışacaklar. Siz içeri 
girdiğinizde sırdaşınız bir 
köşeye arkasını dönüp otur· 
ıa da yine siz koltuğu bu-
lacak herkeıl hayretlere 
düşüreceksiniz. (Tabii bir-
çok yapmacıklar da yapa
caksmız). Bunda sır: Oyun 
arkadaşmız size işaret vermi· 
yor. Yalnız parola veriyor. 
Mesela diziJi koltukların bir 
tarafını aramı.da (Baş) olarak 
kabul ediyorsunuz. Sırdaş sizi 
çağırırken üç l<elime kullanır
sa baştan üçüncü koltuk, dört 
kelime kullanırsa dördlincU 
koltuk vesairedir. MeselA yal· 
nız (Gel ... ) derse birinci kol
tuk (Haydi, içeri, gel..) derse 
llçUncU, (Haydi, çabuk, içeri, 
gel.)derse. dördüncü koltuktur. 

Geçen lıaf taki çocuk 
bilmecemizi doğru hal
ledenlerin listesi garın 
7 inci sag/amızdadır. 

Oynamalarıdır 

Ruıyadaki futbolcule.rımıx diln 
ıreldlJcr. Muhabirimiz Kemal Rı· 

fat Bey de ayni vapurla şehrimi· 
ıı:e çıkb. Ruıyada yapılan dört 
maçtan ilçil hakkında muhabiri
mixin gönderd iği tafsilata neşret· 
miştik. Bugün, Harkofta yapılan 
dördüncü maçın muhabirimiz ta-
rafından yazılan tafıilatını derce• 
diyoruz: 

Okraynanın merkezi olan 
(Harkof) şehrinde dördüncü 
maçı yapmak üzere yoldıyız. 
Şimdiye kadar yapbğımız üç 
müsabakayı kaybettik. Kalpleri· 
mizde, bu maçı kazanıp mem
lekete hiç olmazsa bir zafer 
haberi göndermek arzusu oka-
dar fazla ki. 

Trenden Harkof a indiğimiz 
zaman hava çok yağmurlu 

idi. Bizi Rus sporcuları karşı
ladılar ve Dinamo stadına 

misafir eltiler. 
Maçı 29 Ağustosta yapnca· 

ğı:ı. Bol bol vaktimiz vnr. 
Fakat havanın yağmuru bir 
türlii dinmiyor. Buna rağmen 
karar kat'idir. Mutlaka oynı
yacağız. Saat 5, 15. Bizim tn· 
kım sahaya şöyle çıktı: 

Ulvi 
HüanU Saim 

Saltıhaltln S ndl Nuri 
Mehmet AIA Zeki Muzaffer Rcbll 

Rus takımı hayli kuvvetli. 
Oyuna benim hal<emliğimle 
başlandı. Saha çamur2 içinde. 
Oyuncular sık sık düşüyorlar. 
Buglin bizim takımlda bir 
abenksl:ılik var. ilk dakikalar· 
da oyunda bir muvazenet var. 
Okraynalılar bizim hilcumlan 
kolayhkla atlatıyorlar. 

Devrenin bitmesine 15 da· 
kika kala Ruslar soldan iler
lediler ve bizim sağ bekin 
bata11 yüzUnden ilk goli yap· 
blar • Dört dakika sonra da 
sağ haf Salihattinin bir hata• 
11 yiizünden aleyhimize penal· 
b verilerek ikinci gol yapıl
di ve devre O - 2 aleyhimize 
bitti. 

ikinci devrede mubacimle
rimiz yine aksıyorlar. Orta 
muhacim kısa paslarla kaleye 
ıokulmak istiyor. Fakat müm· 
kUn mil. Böyle yağmurlu ha· 
vada kısa pas yapmak, haı
min eline silah vermek de· 
mektir. Mildafaamız çok gll· 
:ıel oynuyor. Ve buna rağmen 
netice bizim O - 2 mağlubiye· 
timizle bitiyor. Bu mağlubiye· 
tin yegane sebebi üç orta mu· 
bacimimizin fena bir oyun 
oynamasıdır. Harkoflılar çok 
güzel ve candan oynadılar. 
Müdafaalarmda kalecileri ve 
sol bekleri ve bütün hafları 
muhacimlerindcn sağaçık, sag 
iç, orta muhacim ve sol iç çok 
iyi oyunculardır. 

İşte Rusyada yapbğımıt 

dört samimi temasın dördün· 
cüsünde de bu şekilde mağ
lup olduk. 

iki giln sonra Odesaya 
geldik. Orada bizimle maç 
için çok hazırlanmışlar, rek .. 
l!m yapıp bilet sabn1şlat· 
Fakat bizim için bir maç dabı& 
yapmak mUmkün olmadı ve 
aamimt karşılandığımız btJ 
memleketten samimi te~yilerlc 
ayrıldık. 



Filistin de 
Bu Sene Üzüm Mahsulü 
Çürümiye ~ahkfımdur 
Şam, (Hususi) - Bu sene 

Filistindc Uziim çok boldur. 
Fakat ihraç edilemedi~i, _ için 
fiatler pek düşüktür. Hu~u.met 
müskirat kanunu mucıbınce 
farap yapmıya da m~s~ad.e 
etmediği için üzümler ç~rumı
ye maliküm bir haldedır. Şe
hirlere indirilen üzümler na~
liye parasmı bile korumadıgı 
için bağcılar mahsulü çubuk
lar azerinde bırakmaktadır. 
Bunun için halk mazbatalar 
yaparak hükumete müracaat 
etrnişlerdir. Bunlar Uzümden 
şarap yapılmasına ve ıarap 

ihracına mtisaade edilmesini 
iıtemcktedirler. 

TAKVİM 

ca. sı - 3 Eylül - 931 Hısıı 121 

Arabi R"ml 
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İflaslar 
Berlinden bildirildiğine göre 

temmuz ayı zarfında ( 1031) 
ticaretane iflAı etmiş, •A'uı· 
tosta bu miktar ( 1065) 1 bul· 

BiRRA NELMSA s 1 N H i K A y E s i 
Yusuf Bey, ilk horoz sesile 

beraber yatağmdan fırla~ı, 
ııykusuz kalan gözlerini elinın 
terıile oğuıturdu, birkaç ke· 
re gerindi ve sonra uyur glS
rUnen karısını uzun uzun ıfiı;· 
do, içini çekti : 

- Sözüm yabana • dedi -
hu da avrat! Ateı altında 
itın geçirdiğimize göre bari 
bir gUl hatunumuz olsaydı? ..• 

Ve iğbirar dolu bir sesle 
karısına bağırdı : 

- Uyan bakalım gUI dö
lcen f Neredeyıe gün doğac~k! 

GtllıUm Hanım, aöılerıni 
•çtı' 

YAZAN: ** 
_ Er değil mi erim ? Ace· 

len_neEr değil. Geç blle. Ka

leyi dolaşmak lizım. ? 
- Bugün de lizım mı ya 
_ Niçin lbım olmasın. Su 
ur dilşman uyumaı, d~rler. 

dedlk Ahmedin uyudugunu 

ne biliyorsun? b da elçisi 
- Karııı ura , 

burada. Uyumuda ne yapar-

lar? bir adıda tlJkl _ Onun d ı 
i Karııını gön er r, 

Ahmett;· d ,erisini aaldmr. 
arkaııKn an a fenalık ıelme· _ arısına 

ılodeo korkmaz mı? 

N POSTA 
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Aşir Ef. Kütüphane ıokatı 
65 numara 

lSTANBUL 

Sa,ta 5 

bu iıe ceaaret edemediğin 
bahsetmektedir. 

Ben bunları gayet tabii 
ıamimt kartılıyarak ma 
cevaplar veririm. Bazen 
ıenç olduğunu ileri • 
askerliğini bitirmesini tavı 
ederim. 

,. Fakat ıon ıamanl 
bunun bana kartı derin 
temayülü olduğunu anJad 
Hiçbir glin cesaret edip b 
bundan bahsetmedi. Bil 
tanıdığımız inıanlar ıçın 
belki en iyisi diyebilirim. T 
ıili çok iyidir. Ayni zaman 
terbiyeli ve hOrmetkir 
Valdeıl benim aileme meıeJ 
açmış, valdem de benim 
rimi almak için kat'ı . 
vermemış. 

u Hanımteyze, bu çoc 
fena değil, fakat onun b 
cidden sevdiğine nasıl e 
olayım, ve nasıl anlıyayı 
Onunla evleneyim: Ya mes' 
olamazsam, onu beğendiği 
kendisine nasıl söyliyeyi 
Sonra bir buçuk, iki se 
nitanh durabileceğine na 
inanayım ?,, 

Yavrum, glSrUnüşe nazar 
bu genç sizin için mllna 
bir arkadaş olabilir. Ya 
gençlik bayatmda iki se 
çok uzun bir zamandır. 
vakte kadar hayatta birç 
değişiklikler olabilir. Sizin 
ziyade dlişllneceğiniz nok 
budur. Yoksa diğer meselel 
Dzerinde kafanızı 
lilzum yoktur. 

Beni dinleraen, genç evve 
askerliğini yapsın, bayatı t 
ayyUn etsin. Evlenmeyi, ha 
niıanlanmayı ondan ıo 
dilşlintır, o vakte kadar do 
kahrsmız. 

1. l.. Abravanel Marpuççul 
Yarım Şişeci Han No. 2 

lSTANBUL 

Oilnya Köpek Nalça 

Markalara dikkat etmeniz rica edilir. 



6 Sayfa 

Serdar Bir 
Birden 

L__ YAZAN: 

Emirle Bin Kişiyi 
İdam İttirmişti, 

M. KAZIM _ __,.,, __ _ 

l'n1011/o,.• ı•rl•ıfl,llmlı 11%11n m•••llll Ra• topları 
n11.kl•dllirkt1n 

-84-
Namazdan ve ziyaretlerden 

avdet ettiğim zaman Mehter 
başıyı bana muntazır gördilm. 
Hive Hanı namına altın kap• 
la, sapı balina balığının dişin
den yapılmış, Ustüne de Şah 
Abbasın ve ahfadının isimleri 
yazılmış bir kıhç ile sUslil bir 
hançer ve bir de Türkmen sec
cadesi getirmişti. Fakat Meh
ter başının bu hediyeleri ve
rirken bile pek memnun ol· 
madığı yUzUnden okunuyor
du. Bilahare öğrendim ki bu 
zatin kardeşi tedavi edilmek 
Ozere Aşkabata gitmiı, loıi
lizlerlA konuşmuştu. .. 

Hediyeleri bir köşeye yer-
leıtirdikten sonra Serdar (Cü
neyt) i g8rmiye gittim. Serdar 
k6şkün bahçesinde bir çadır 
kurdurmuş, orada oturuyor 
ve bu çadm köşklln bugiln 
odalarına tercih ettiğini söy
lllyordu. 

Oğlunun doğum düğününll 
bitirip dönen Çerinik Bay da 
buradaydı. Bu düğünün mas
raflı olmasına rağmen işin 
içinden yine kirlı çıktığını 
söylüyordu. Bu, nasıl olabilir
di; merak ettim: Öğrendim kiı 

DllğUne gelen misafirler 
bir hediye getirirler fakat 
ev sahibinde değil, fakat 
dostlarında kaldıkları içio 
yük teşkil etmezlermiş. 

Ben düğün bahsi açıldığı 
zaman fazla masraflara boğu
larak yapılan evlenmelerin 
Türkmen ırkını kurutacağım 
ı6ylemiye hazırlanıyordum. 
Fakat Serdar Cüneydin bu 
hikayesini işitince fikrimi söy
lemekten vazgeçtim. Yalnız 
bu havalide Türk nesli bin 
bir ıstıraplar içinde kıvrana
rak tükenirken ötede enine 
boyuna taşan vücutları ile 
mütemadiyen artan Rua ka
zaklarını düşündüm. 

le 
Gece üç telli ve iki telli 

( Giçek ) denilen çalgılardan 
mürekkep bir saz takımı ge
tirdiler. 

Bu çalgıların telleri ipek
tendir. Ve bizim bildiğimiz 
gibi yekdiğerine müvazi ve 
amut bir vaziyette değil, fa
kat ayrı ayrı ses çıkarmalarını 
temin için mail bir şekilde 
vazedilmiştir. Anlaşılan bu da 
Türkmenlere mahsus acayibat .. 
tan madut bir keşif ... 

Dütari ismi verilen çifte 
telli çalgıyı on iki on üç yaı· 
larında bir çocuk çalıyor, 
aynı zamanda da Türkmence 
earkı söylüyordu. 

(Giçek) denilen Uç telliyi 
çal"ln kart adamla karşı kar
tıya otqrdular, ('a}s~·ıların, ku-

laklarıoı bllkerek akort ettiler. 
Sonra çocuk bizim Anadolu
da Köroğlu ile Kerem kaıi· 
delerinl okuyan Atıklar gibi 
tıpkı o makamları andıran 
bir ahenkle tUrkil ıöylemiye 
baıladı. .. 

Bu sabah, kabvealtı ettik· 
ten sonra biraz hava almak 
istemiştim. Civarda kUçUk bir 
göl vardi. Oraya kadar gide· 
cek, suyun etrafında do
laşacaktım. Fakat göl kena• 
rma yaklaşınca karşıma bir 
ıUrll kemik ile çUrümiye baı-
1 amıı elbise parçaları çıktı: 

- insan cesedi, dedim. 
Fakat Kul Mehmet Efendi 
gördüklerimizin hayvan llşeıf 
olduğunu iddia etti. Yalnız: 
beş on adım daha ilerleme
miştik ki önUmOze henüz te· 
fessüh etmemiı bir insan ce
sedi çıktı: 

- Zavallıyı öldlirmilşler, 
cesedini kurtlara kuşlara ha· 
vale etmişlerdi. 

O derece tiksindim ki dı
şarı çıktığıma pişman oldum. 
Alelhusus uzaklardan mide 
bulandıran fena bir koku da 
2eliyordu. 

Kul Mehmet Efendi: 
-· Dönelim, dedi. 

(Mabadı yarın) 

Meclisteki Müzakerenin 
Zabıtlarını Aynen . 

Yazıyoruz 
( Ba,tarafı 1 inci ıayfada ) 

ÇünkU bu buhranın esasını 
her halde çok başka yerde 
ve çok başka sebeplerde ara
mak lazımdır. 

Arkadaşlar; bu buhrana an
laşıhm ifabrikası olması mü
nasebetle bununla fazla meş
gul olmak zamanını bulamıyan 
veya istemiyen Belçikalı 
(Heyilman) isminde bir sanayici 
tarafından ancak temas edi
lebil niştir. 

Mumaileyh Avrupa buhranı 
için en esaslı sebep olmak 
Uzere şu fikri serdetmiştir. 
Umumi harpten evvel 300 
milyon müteı akki Avrup hal
kı fennin terakkisi ile ellerine 
geçirdikleri endustriyel bir 
idare ve inkılaplar orada 
çok daha evvel başlamak 
mUnasebetile bir asır bu ka
dar zamandanberi tekisllf et
tirdikleri kuvvetli sermaye ve 
sanayi ve kültürleri sayesinde 
bir milyar beş yfiz bin mil
yonluk halkan mutasarrıfı ve 
doğrudan doğruya bu halkı 
istismar eden iktısadi bir ı;e
beke idi ve bunun • 

0

ısı 
mUstemleke devrinden bd~ı.tr. 

fDevamı war' 

Mektebinizi Seçmeden Bize 
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K A V A L 
-- çin Kendilerine Delalet Etmektedir 

Bu Sütunda Hergün 

Neno Rusinof [Eıki • Yeni] 
k~yUn en gtizel delikanlısıydı. 
Fakat ailesi pek f aklrdi. K~ 
yUn genç kıs ve erkekleri 
hergtln köy meydanında hora 
teperlerken Neno onlara ka· 
val çalardı. Annesi ihtiyar 
Sveto nf ne oğlunun katlandı· 
ğı mahrumiyetleri gördilkçe 
yüreği parçalanırdı: 

- Sana burada kıımet 
çıkmayacak oğul. 

- Çıkmıyacak ana, kızlar 
oynarlarken diğer delikanlıla· 
nn i~blerinin içine bakıyorlar. 
Bana gelince ben bir makine! .. 
Herkes yalnız kavalıma bakı
JOr. Sanki herkesin gibi 
o kaYalın da bir kalbi yok ... 
Kaçacağım buradan. 

- Kaç oğul.. Beni dilşiln· 
me. Bir parça kuru ekmek 
bana kAfi... Sen de Allah ne 
lÖıterfrıe yap. Çalıf. 

- Eh anam, ben sağ ol
dukça seni de böyle bırak
mam. Sana gönderirim. ... 

Ertesi gUn Neno Rusinof 
şehre gitti. Maadin Müdll
riyetinde bir hademelik buldu. 
Birkaç giln :ıarfında iıinden 
memnun kalındığı takdirde 
ona Ucret tahsis edilecekti. 

Neno için çekinecek, üzll
lecek birşey yoktu. Kuvvetll 
bacakları işten kaçmıyordu. 
Onu mütemadiyen aşağı yu
karı koşturuyorlardı, adı öyle 
bir yayıldı ki onu, civardaki 
kahvede ve parkta bile tanı-
mayan kalmamıştı. Ay niha-
yetinde Nenoya hayatında 
şimdiye kadar hiç görmediği 
bir para verdiler. O, bunun 
yarısını kendisine ayırdı. Ya· 
rıamı da annesine gönderil· 
mek üzere postaya yatırdı. 

... 
Sveto nine gözlerine inana· 

mıyordu. Bu kadar para gön
derainf Bundan derhal yar1 
köy haberdar oldu. 

• ikinci ay Neno Rusinof 
tellik oldu. TellAkhkta daha 
fazla para kazanmıya başladı. 
Artık bu iıt• para almak 
aylığa bağlı olmadığı için 
eline geçtiği paradan bergUn 
auoesine gönderiyordu. .. 

iki gOndenberl [ Eıki-Y eni ] 
köyde yalnız Sveto nineden 
ve oğlundan bahsediliyor. 
K8yUn güzel delikanlısı için: 

- Haydut olmuş! diyorlar. 
- Bu sayede ihtiyar kadın 

epey de para yaptı bel 
Köyün en zengini ihtiyar 

Georgi Devn1iski bu dediko· 
dulara bir kelimt! ile cevap 
verdi: 

- Ben bu işi llo)arım. 

* Georgi Devnliski, ertesi 
nkşam Nenonun annesini evi
ne davet etti. Rakı dolu ka
dehini ağzına götilrürken 
damdan düşer gibi sordu : 

- Neno iyi midir? Köyden 
kayboldu! 

- Çok iyidir. Hem kendi
si için kazanıyor, hem benim 
için. Daha evvel uşaktı. şimdi 
işi arttırmış ... 

- Hmm... Anlaşılıyor, çok 
iyi çocuğun var Sveto. Fakat 
o kaval onun başını yiyecek. 
Çalgı kimseyi doyurmaz Heli!. 
Bu yüzden ben bizim Hıristi· 
noyı ondan uzaklaştırdım. 

- Demek Hıriıtinorsina 
onu beğenmemişti?.. Ne dn
oDnOyorsun, evlendir ounlan. 

- O da olacaktı... Fakat 
dedim ya... Bana kavalcı IA
ıım değil... 

• Neoo gece gOndOı çalışı-
yordu. Artık köyQ dlitOnmll· 
yordu bile. Kazaodıqı para• 

larla canını besllyor, g&zlerr 
nin feri ateı kesiliyor, daha 
başka hayaller peıind• koşu· 
yordu. 

Bil' akşam banyodan çıkan 
ıehir çocuklarandan biri ona 
bahıft verirken Neno! 

- Benim çok param var, 
teşekkür ederim, dedi, almak 
istemedi. Çocuklar alaya bq· 
ladıları 

- Senin paran mı var? 
Nekadar çok? 

Neno Rusinof zenginliğini 
anlatmak ıçın tellffuzunu 
bile beceremediği birkaç 
rakam ıöyledi. 

- Eh, şimdi yeni ıapka 
alabilirsin. Hem biliyor musun? 
Boyunbağı, baston, bir de 
eldiven ister 1.. 

Şehir çocukları &Ulerek 
gittiler .. 

Tellak, zengin olmakla da 
kimsenin muhabbetini celbe
demediğini anlayınca canı 
sıkıldı. Bu işe de nihayet 
verdi. Ertesi akşam kavalını 
eline aldı. Parka gitti. Bir 
kenara oturdu. Cıvar kah· 
vedeki gramofondan işitip 
ezberlediği bir şehir şarkısını 
çalmıya başladı. Küçük ço
cuklar çalgının etrafını sar
dılar. O çalıyor, çocuklar bü
yük bir sevinç ve heyecanla 
dinliyorlardı. Bu sırada uzak· 
tan iki genç kadan göründO. 
Kadınlar kaval sesine ya
naştıkça adımlarını seyrek· 
leştirdiler. Tam kalabalığın 
onune gelince durdular. 
Kadınlardan biri Nenoya 
hayretle ve acıyarak bak
tı. Çantasını açtı. içinden 
bir on paralık çıkardı ve 
Nenonun önilne attı: 

- Nekadar genç, hem de 
ne güzel! .. Bu şefkat çalgıcıyı 
pek fazla mustarip etti. Pa
raya bakmadan yerinden fır· 
ladı, Adeta koşarcasına yürfi
yordu. lstrap ve hiddetten 
gözleri kızarmıştı. Yolda bQ
yUk bir ağaca rasgeldi. 
Elindeki kavalı bUtnn kuvve
tile ağaca vurdu, vurdu, vurdu. 

* iki gün sonra Georgi de-
denin arahuı şehirin yolunu 
tuttu. iki beygirli arabanın 
ön tarafında Nenonun anne
sile ihtiyar zengin oturuyor· 
lardı. 

- Nenol 
ihtiyar kadın, bir yeıll 

arabaya şişeler yerleştirmekle 
meşgul oğlunu görünce hay
kırdı. 

- Ben, sen misin anne? 
Neno annesine doğru koşt · 
- Oğlum eğer Georgi de-

de huglin pazara gelmeseydi 
ben de ona rasgelmeseydim 
sen beni yarın bile göremez
din. Ne, nasıl.. Şehirli oldun 
ha? Kavalın? 

- Kırdım... Parçası bile 
kalmadı. Neno bunları söyle
dikten sonra annesini kucak· 
ladığı ~·ibi arabadan indirmek 
istedi. 1 tiyar kadın! 

- Dur! dedi. Sonra oğlu
nu biraz kenara çekti. lhti· 
yar zengine dönerek : 

- Duyuyor musun Georgi ' 
dede? dedi. 

- Sağır değilim.. Duyuyo
rum elbet. İşte böyle olmalı 1 

- Ya şimdi, ne yapacak
sın oğul? Biliyor musun ki 
Hıristino çoktan razı imif. 
Amma babası çalgıcı istemi
yormı•c;. 

- 1 ıanmam, anam inan
mam. Hıristino bana varacak 
hal Ne delikanlılar , ona göı: 
koymuştur! 

Sveto nine arabanın arka 

Çocuğunuzu hangi mektebe vermek fıtiyoraunuz? Bu sene 
tahıilfnlzi ikmal etmek llı:ere hangi mektebe girmek fstiyor
ıunuz? Gazetemiz: gençlere ve ebeveyne rehberlik etmek llzere 
bUtOn mektepler baklanda her tllrlli malümab vermiye ama
dedir. MektebfnJd ıeçmedea evvel bize sorunuz ve girmek 
iıtediğinb mektep hakkında bizden ma16mat isteyiniz. 
Yalnız cevap için(6)kuruıluk posta pulu leffetmeyi unutmayımz. .. 

Edirnede bakkal Hüseyin 
Efendiden izzet Beye: 

Eıkltehlrdeld tlmendlfer mek• 
tehi kurılar1, Dulet Demlryollara 
tarafından kendi memurları için 
açılmııtır. Buraya tlmendlfer rne• 
murlarından ••ya onlaran çocuk
larından batka hariçten klmae 
kabul edllmea. 

• 
Kadıköyde Etem Ali Beyin 

biraderi İbrahim Beye: 
Leyli meccani hiçbir mektebe 

rlrmenb mOmkOn değildir. 

• 
lh unköpriıde A.' N. Beye ı 
Şimendifer mektebi hakkında 

yukarıda izahat verilmlttlr. 

• Bandırmada Bahtiyar Kemal 
beyo: 

Haydarpafa Şimendifer mekte
bi hakkında yulcarıda lıahat ve· 
rilmlştlr. 

Resminizi Bize 
Gönderiniz 

* ... Size Tabiatinizi 
S ö y l İ.lJ elim ... 

Rauf be9 

Ç. .HA 

· '7.ularmdan 

Mehmet E 

~as ve alın
.. :mdır. Küçük 
birşeyi büyül
tür, kendini 

Uzer. Muame
tesinde mül4· 

' yim ve hatır
tinastır. Birşe

yf anlamadan 
tamik ve tet
kik etmeden 
yapmaz. 

~fendi: Çalış
kan ve ataktır. 
Ameli işlerde, 

müşkülat kar
şısında aciz 
ve becerik-
siz değildir. 

M il c a d eleden 
çekinmez, fe
naltğı unutmaz. 
lğbirarı devam
lı olur. Cesaret 
ve kahramanlık 

~eder. 

1i: Acul ve 
Jktır. Zeva

lı1rın tesirine 
tabi olur. Fiil 
ve hareketle
rinde tereddüt 
vardır. Herke
se itimat et-

mez. Menfaat
lerini nefsine 
hasretmesi n 1 
ve israf tan 

uzaklaşmasını "'ir. 
===-===>-

tarafına döndü ve seslendi: 
- Haydi bakayım sen söy-

lede inansın, istiyor musun? 
Bir iki saniye sonra araba-

nın içerisinden tatlı bir kadın 
sesi duyuldu: 

- istiyorum. 
- Ha şöyle maskara!.. 
Georgi dede başım sallıya· 

rak mırıldandı. Sonra Neno-

Aydın Karapınarında Halil 
Halil: 

llkmektebl bltlrmekıllln Yeya• 
hut o derece tahıllfola oldufuna 
ıaaterlr vulkama olmadıkça, 
San'•tler mektebine rfremeulnls. 

* Çarşıkapıda Hilmi Bey: 

Gedikli KtıçDk Zabit Mektebi 
hakkında 21 aQ'uıtoı tarihli nill· 
bamıı:da izahat nrdır. O nilaba 
adresinize g8nderilmlştir. .. 

Adanada K. Hilmi Beye: 

Mülkiye mektebinin kaylt •• 
kabul tartlara 12 ağuıtoa tarihli 
nüshamız.da vardır. O nilsha ad· 
reıinlzo 2önderllmlttir. .. 

Talat Beye: 
Hemtlrenizl lıtanbal kız llıe

larlnden herhangi birine kaydet• 
tlrebilirsinlz. Şimdiden mnracaat 
ediniz. 

Hergün 
Demokrasiyi 
Niçin 
Begenmigorlar? 

( Ba, tarafı 3 üncü 1ayfada ) 
inkilipfır denilebilir. Fakat 
onun bugün içinde yaşadığı 
nizam bizatihi demokrasi de-
ğildir. lnkilAbımııın bu· 
günkü nizamı inkillp 
nizamıdır. Dinamik bir mahl· 
yet arzedenn bu nizamın bn
tün siyasi müesseseleri, statik 
bir mahiyet arzeden klassik 
demokrasinin bütün siyaıt mft. 
esseselerinden gayri birşey 

olmak zaruretindedir. Bu niza
mın objektif mevzuu, inkıll· 
bımızın arızasız ve irticasıs 
akışının temini, hulAsa inkılA· 
bın masuniyeti ve onun bizzat 
demokrasi memleketlerinde 
Anti - Demokratik cereyanlar 
doğurmuş usuller ve müesse
selerle takyid edilmemesidir 
Türk Cemiyeti yarınki şeklini 
ancak hadisatın akıJı ve bu 
seyri içinde, fakat onu yilrü• 
tenlerin iradelerinin mUdaha
lesile yapacak ve bu şekil 
sizin ona vermek istediğiniz 

şekilden muhakkak ki daha 
makul birşey olacaktır. 

Mamafi; konferansımda hu
dutları muayyen bir şekilde 
benim aldığım mevzu dünün 
tenkidi ve yarının tayini ol
maktan ziyade, inkılahımızın 

içinde yaşadığı dinamik ni· 
ı:amın izahıdır: 

İnkılabımız, tarihi menşele· 
rl itibarile müstakil, temsil 
ettiği prensipler itibarile ye
ni, istikametleri itibarile ori
jinal birşeydir. Ônun nazari 
unsurlarını telif ve bu anası
ra göre inkılabımızın hacmi
ni, derinliğini ve istikamet· 
terini izah edelim, diyoruz! 

ya elini uzatb: 
- Haydi, öp elimi baka

yım, ben işçi adam isterim, 
dedi. Ve Ncnoyu kolundan · 
tuttuğu 1ıibi arabanın içeri~ 
ne attı. 



SON 

"Hazreti Muhammet, 
Miraca Hazreti İsanın Göğe 
Çık tığı NAKYE?.1~Ş~K~_\1ıkmıştı!,, 

( Ht!rlıakkı mahfazJar) 
3 Şubat 327 

d Bugün Abdülhamit, eski 
d '~lct ricalinden bahsediyor· 
b~· Meşhur Fuat Paıanın 

•rçok hazır cevaplıklannı 
:akletti. Bunlardan ikiıi pek 
oşuma gitti. Kaydediyorum: 
Fuat Paıa, Sultan Aziz 

l~rnanmda Paris kongresine 
~ıtrniş. Boş bir zamanda 
k elegelerle ıundan bundan 
0nuşurlarken birisi ıormuş: 

h - Siz, Peygamberiniz (~u-
anımet) in (Mirac) ına ina

nıyorsunuz. Fakat buna inan
inak için ( Muhammet ) in 
•ernaya nereden çıkhğmı bil
mek lazımdır. Acaba buun 
merak eltiniz ve ög-rendiniz 
ini? 

Fuat Paşa, hiç bozulmamış, 
pürüzsüz ve tabii bir if ado 
ale: 

- A.. ıüphesiz değil mi 
ekselans. Bunu hepimiz biliriz. 

- Eh, pek ali nereden 
çıkmıı? 

- (Hazreti lsa) nın aemaya 
çıktığı merdivenden ... 
Cevabmı vermiş... Bir defa 

da, Fuat Paşa, (Tuna) kon
feransına gönderilmiş. Ora
dan buradaki ahbaplarına 

bir mektup yazmış. Abdülha
mit bu mektubu bizzat oku
duğur.u söylüyor. Fuat Pş. bu 
trıektubunda diyormut ki : 

"İki el, bir hat içindir, 
derler. Sivrisinek olmıyan 
Yerlerde, belki bu böyledir. 
F' akat biz burada abdesaneye 
gittiğimiz zaman, sivrisinek-
lerin tecavüzünden kurtulmak 
İçin ne yaptığımızı Allah bilir.,, 

Abdülhamit, Mahmut Ne
dirn Pş. için diyor ki : 

- Filhakika akıllı bir zattı. 
~&kin, idare hataları çoktur. 

eseli, Aydın şimendifer 

t~ttının imtiyazını lngilizlere 
ılAmüddet ve teminatsız ola-

rak vermiştir ki: Bu bir ha
tadır. Hatta o zaman bazı 
•klı erenler: 

- Bu, pek muzırdır. 
Demişler. Nedim Paşa da: 
- Niçin muzır olsun. Dev-

let, teminat vermiyor. Ne 
rakit parası olursa, hattı 
ngifizlcrden satın alabilir. 
Cevabını vermif. Pek Ala, 

•rnrna, bugUn battı satın al-
~ıya kalkışsak, yirmi milyon 
.,:.• bile yetişmez. Keşke te-
ınatla ve muayyen olan bir 

~liddetle verseydi.. O zaman, 

ıaı yerinde bir it yapmıı 
0 Urdu. 
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1 Abdülhamit, bu günlerde 
tYan halinde. ltalyanların, 
lr~dalar Denizi) ndeki hare· 

etlerine ait kulağına baıı 
ltyler gitmlı. Bunların esasını 
be tafıilabnı örenmek istiyor, 

1 
~da mümklln olmıyor. Onun 

'iç n bundan çok milnfail olu· 
or. Birkaç defa bana ıordu ı 
liı} ltalya harbi naaıl oldu. 
illi? l devam ediyormuı, öyle 

•i Dedi ... Köık dahilinde blltün 
'llt'iaıt şeylerden bahsetmek 
-~nı,nu olduğu cihetle, ben 
te"s et veya menfi hiçbir 
dıy at vermedim; derhal llkır-F atka mecraya çevirdim. 
tlh akat aııl merak edilecek 
ıa et, AbdUlhdmldin bunları 

• 

1 

Abdlllhamidln bDyOk bir ehemmiyet nrdlğl OçUncU ordu r.abltanı 

Çünkü ; köşk dahilinde yafa
yanlarıo, hariçteki insanlarla 
temas etmesi Ye gGrDşme•i 
kat'iyyen memnu. Çarşıdan 
alınan ve köşke getirilen yiye
cek, içecek gibi şeyler içeriye 
verilirken behemehal ( Dahili 
muhafız) lardan bir zabit baş
larında bulunuyor. Verilen 

ıeyler, inceden inceye muaye
ne olunmalcla beraber, veren
lerle alanların bir tek aöz 
söylemelerine bile müsaade 
olunmuyor. Bu kadar sıkı in-
zibat altında AbdUlbamitı 
İtalyanlarla harp ettiğimizi 
nereden öğreniyor? Nihayet, 
bunun farkma vardım. 

(Arkuı nr) 
~~~~-------.................... -----------~· 

Ordunun Terfi Listesi 
Muhtelif Sınıflardan Birer Derece Terfi Eden 

Zabitlerimizin isimlerini Neşrediyoruz 
(Dünkü nftshadan duam) 

BİNBAŞI OLAN YÜZBAŞILAR 
Naki Ali Servi, SOleyıaan Sırn 

Ermcnak, Behçet HaHn Niğde, RD,tD 
Veli Buldan, Mehmet Hilmi Kauba, 
Raif BUsnO Geron, Ahmet Muıaffer 
lıtanbul, 0Hn11n Nuri Bandırm11, Meh· 
met Rüttü Girit, Mehmet Nu•ral Rlae, 
Hilmi Ziya Kabataş, AbdOnellm Meh
met l•taobul, Mehmet Raif Çorum, 
lımall Sallhattln lıtanbul. Mu•tafa Na· 
im Trabzon, Etrm HaJll Koun, :'.foıtafa 
RO tU lııtanbul, Mehmet Suphl lıtanbul 
M tmet Arif 0ıl"deıılaç, Mehmet Ratlt 
lı:anbul, Sabri lbralılıu lıtanbuJ, Sabri 
Ha1an ı.ıanbul, Oıman Fehmi GDmBt•· 

{ AbdOlkadlr lıparta, Nimet HDH-
::'~ttln Venl9ehlr, Haun HUınD G8nen, 
Mehmet Girit, Mahmut Ziya Dlyarbeklr, 
lbrahhn Mehmet Tokat, Muıtafa M:-

et Slva1 Hamsa Vahit Sellnlk, u-
t:1arnm Şevkf Aluonya, Gallp Ekrem 
Balçık Yuıuf Zeki lıtanbul, Kad;I 
Mehm;t Serflçe, Necmettin Muııta a 
Zeylan Ahmel Cevdat Glinen Beyler. 

MIRA LA y OLAN ECZACILAR 
Kemal Mehmet M•nutır Bıy. 

KAYMAKAM OLAN EC
ZACI DOKTORLAR 

Mehmet Ali Go11bo1u, Muıtafa LGt· 
Nail Hakin O.kadar Huaa 

fl Kar.an, Ali Rııa Oavutpafa, Sallb 
S bl Buua, H 

a lıtnnbul, Mehmet Klr:ım •· 
Sadık f Kbım lıtanbul, Muatafa 

sarrf!at Muıta a Muıtafa Faik Kauba, 
Utfı K~riOUr"i<:utamonu Beyler. 
Ahmet İ OLAN ECZACILAR 
BINBAŞ S llhattln Şehremini, Sıllb 

Mehmet • Cemil Mehmet Makkel 
Muıtafa Oıramı, 1 k SOleyman Ruh 
-Ömer LQtfl Kııan ı 't Şevket lr.mtr, 
snteymanlye, TMehhıne e Cemil Tevfik 

Sami op an ' t 
Huan E ref lıtarıbul, Abıa:ıe 
Yamın, Mehmet f 
ŞOkrU !ıtanbul Beyi•'· BIRf NCf 
YOZBAŞI OLAN 

MÜLAZIM ECZACILAR 

DiŞÇiLER 
Kayınakamlıia terff eden dttçt 

blnbatıları hUHmettl• Fikret lsmıt e. 
YOzba9ılıJi'a terfi eden dlıçllerı 

Birinci mOlhlm Renk Nltant•t· Mira· 
!aylığa terfi eden baytar kaymakamJan 
lbrahlm Emin feaar, ferlt Girit, Muatafa 
Marat Beyler. 

BAYTARLAR 
Kaymakamlığa tarfl odan baytar 

blabatılanı Mehmet Refik Şam, Ziya 
Fatih fallı ha1elıl, Muh•lo Ka11erl, 
Şahap Kadık5y Şerafettln fıtanbul, 
lnet KaramUncl, Ahmet Kadri, S5ğllt 
Mu•tafa Zeki Bqlktaf Beyler. 

Blnbatılığa terfi eden baytar yOz· 
'~atılan Mehmet Vahdeddin fıtanbul 
Adli Boylbat, Sadullah lstanbul, Ziya 
Ktrtehlr, l\lehmet BurH, lbrahllD fıııDlr, 
Mehmet Şahabettln lımlr, fahrettln 
Kayaer! Beyler. 

LEVAZIM 
Lenrım lıaymakamlıfına terfi eden 

blnbatıları 
hayra Valdeç•fme ŞO!uD Err.ıp'umı 

Ahmet Sını, Ekrem Dlyarbeldr, lhıan 
lıtanbul, Şefik OıkUdar, A mel 1Dntaa 
Edirne Beyler. 

Lnaııım blnbatılıfına terfi aden 
1lhbatıları 

All Rau Erklrl, Mehmet Abdlllfettah 
D11arbaldr, Emin OıkUdar, Kemal 
Edirne, SOleyman Girit, Sabri Radoı, 
MehıDet Ali, Mu•tafa Dlyarbeklr, Mah· 
met Alt Amuya, Naci fataabul, Ab· 
dDlcebbar Trabr.on, ReıDııl Nlfde, 
Oımaa Nuri Koaya Tahıla fıparta, 
fllehmat Alt Konya, Mehmet Reılt 
karaafaç, Zeki Mar•tı Rıflk Çeaıellı8y, 
Hamdi lıımlr Beyeler. 

Birinci mOIAzlmllfe terfi eden 
!anıtım mOllı.lmlarlı 

Cudet Erııurum, AbdQlrahlın 
Konya, Kimli Mnhar Malatya, HDHyln 
Nora\ıop Beyler. 

HARiTA 
M!ralaylıfa terfi eden harita kay· 

aalıamu 
Mehmet fehml B. SıT••· 
Kayaıakamlıf a terfi edea harita 

m.tab•tılanı 
hıralılm fabml SallmlJ•ı llüan .. 
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Barar df:'dL Şehlrlercıen k5ylere, aayfiyelue çıkılacaktır. Kiraya verilecek evlnlır. 

• ren :ı, o • arınıs varaa veyahut klralahacak ev, daire ve oda lıtıyonanır.: Aramak ,.. 
aormakla vakit _ıeçlrmeylnlı. (25) kuru,ıa alııe bu iti yapablllrh. (16) kelimelik bir ilin 
kafidir. Her kelıme fuluı için bir kurut lllnedinlz. 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 

Zührevi ve dahili haatalıklar. 

Hane: Beyoğlu. Tarlabatt caddeat 
No. 145. Muayenehane: Galata 
Topçular caddesi. No. 164. --20 

PARIS TIP FAKÜLTESiNDEN Mezua 

Cilt ve Zührevi hutalıklar mt:ilehaHaaa 

Dr. BAHA TTIN ŞEVKl 
Kabul uatlerl .abah 1eklzden 

akıam yediye kadar Babıili 
Meaerret oteli karşıaında No. 13S 
birinci kat. -111 

EMRAZI ZÜHREVIYE tedavi

baneıl - Doktor Ariıtidl Bey : 
Eminönü aabık Karakat Han 
No. 8 -S 

OPERATÖR DOKTOR SÜ
REYYA KADRi - Cerrahi hu
tahkları yeni uıul Ye elektrikle 
tedayl eder. Beyoğlu lıttklAl ca~
deıi Parmakkapı Tramvay latar. 

1onu Roma oteli yanında Tevf 1

{ 

Bey apartımanı muayene 14-1 i 
-~ 

Berlln Tıp FakUlte1lnden cildiye n 
ııllhrevlye mUteha11111 

Dr. A. LEBİP SELiM 
Sirkeci - Orhanlye cad. No: 26 

Cumadan maada her rDn ubalıtan 
akt•ma kadar -10 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları mütehassısı 

Cumadan maada hergün ıaat 
(14,30-17) Divanyolunda No (118) 
Telefon: fatanbul 2398 -1 

DIS TABiPLERi 
' 

DIŞ T ABIBI CEMAL ZIYA 
Kllprübatı Eminönil han ikinci 

kat No. 4. Sabah dokuz buçuktan 
ak,am yediye kadar hastalarını 

kabul eder. -JS 

Diş Tabibi K. Jamgoçyan 
Harbiye polla karakolu aıra

aındaki köıebaıında 73 numaraya 
nalı::letmittlr. Sabah 10 dan ak
fam dokuu kadar. -2 

DIŞ T ABIBI M. NECA Ti -
Sirkecide Silivri oteli kar4ıaıoda 
26 numaraya nakletmlttir. Sabah 
aeklzden akşam dokuıa kadar 
baata)arım kabul eder. -8 

DIŞ TABiBi MiHRAN 
KASAPY AN - Avrupa ya dotru 
yapmıt oldutu seyahatten ndetle 
Babçekapı 2S numaralı muay• 
nehanealnde Hldıi ıibl baatala· 
rını lcabul etmektedir. - 8 

MEMUR VE MEMURE 
MEMUR VE MEMURE iSTi

YORUZ - ltlnb olmadıtı u
manlarda çahıarak ayda 90 lira 
lı:uanablliralnla mektupla blae 
ıorunuı içine 6 kurufluk pal 
koyunuz. ıatanbul poata kutuau 
400 -2 

KATiBE HANIM LAZIMDIR
Slrkcide liman hanı karııaında 
Milhfirdar ude hanında 21 • 22 
numaraya mGracaat. 2-

Manaahr, Muhittin Nltantat Beyler. 
Blnbaoılığa terfi adıa harita yOı· 

baıılanı 
fuat Edirne., hl9lm llanHtır, Mıh· 

.uet Salt Çemlşgaııek, Nail Yedllıule 
Beyler. 

YOııhaıılığa rerfl cdea harita blrla
d mUlblmlerelı 

Ahmet Kadri Jıtanbul LCltfl lataa• 
bu), AbdUlkerlm Maautır Beyler. 

Birinci mUllzlmllfe terfi eden ha· 
rlta mOllıılmlerl: 

Muhiddin Ankara, Ce•at Ankara, 
Retat OakUdaa:ı. fh1an SeJlnlk, Kemal 
tr"buluırarp, ~ebbar OıkOdar, Hulki 
OakUdar, Ce..det lıtanbuJ, Salih at tin 
Manutır!. H01ayln Edirne, Kadri lı· 
taabul Hey)v. 

FEN VE SAN'AT 
Mlralaylıfa lerfl eden fen aa11'al 

lıaymakaaılara: 
Hamdi fatih, Bekir Sıtlu Sını, 

Mehmet Sırrı Erslncan Be1ler. 
Kaymakamllfa terfi edın fea Ya 

un'•t blnbaoılarıı 
Ziya Adranoı, Yahya h11k8y Beyler. 
BIDba9ılıfa terff eden feo Ye Hn'at 

,Uıbaıılarıı 
Ekrem Be7 latanbul. 
Kaymakamlıfa terfi edan a•lıerl 

fabrika blnbatılanı 
Mehmet Ta17ıp Urfa, Halil K-al, 

SATILIK EVLER 
ÜSKÜDARDA imrahor mahal

leıinde Dogancılar caddesinde 
elektrik terkoı tertibatını ve ikı 
kuyu \'e nezareti kimileyl havi 
121 numaralı hane utılıktır, 
içindekilere müracaat. -2 

SATILIK VE KIRALIK 

MÜTENEVVi 
Taşra bayilerinin nazarı dikkatine 

İstenildiği şekilde paket 
yapılmak şartile gazete al-
mak istiyen taşra bayileri 
İstanbulda Ankara cadde-

Emlikinbl SATMAK yahut • 
KiRALAMAK için 9-12 araaında 
müracaat ediniz tramvaya, timen
difere, iakeleye yakın olanlar 
müreccahtır. ıatanbul dBrdünc:B 

sinde Feyzi Ahmet hanında 
lzmir gazete bayii Tevfik Ef. ye 
muracaat etsin . 

Kişiyi 

600.000 
İmana Getirdik 

-3 
Vakıf han aımakat 29 2 

KIRALIK HANE - Çartıkapı 
Medreae aokak No. S, Bet oda 
temlı. ve caddeye yakın. Ge:r.mek 
için kartmndakl haneye ıörilt· 

mek için de EminönOnde izzet 
b.y ban kalemkir Necmi Beye 
mOracaat. 1 

SA TIUK ARSA - Beyaııtta 

Emlnbey mahalleıl Dlbeklicaml 
aıraıında 5 metre eninde 40 
metre boyunda çarııya gayet ya-
kin ve her tGrlil evıafı haiz bir 
bap araa acele aablıkhr. 
Adrea: Aktamda Ekrem Bey -3 -EY ARIYORNM 

Beyazıt ile Ayaıofya 
da kiglr ve nezaretli 
ıartlle Gç dart odalı 
arıyorum. Adrea: Son 
Ayte Hanım. 

clvarın

olmak 
bir ev 
Poatada 

-3 

KIRALIK ODALAR 
GALAT ADA Merkez Rıh-

bm Hanından tramvay caddealne 
çıkan Tulumba ıokağanda Halep 
Hanı tamir ye telvin edilmiş ve 
elektrik ve au tulaah da yapd
mıttır. Yaı:ıhane ve muayenehane 
olmaya pek elverltll yedi oda 
kiralıktır. Altındaki perukAr aa
lonu veya kapıcıya mDracaat.-1 -

SATILIK ÇiFTLiK 
UCUZ NÜMUNE Çll-ILIGI -

Kanlıca klJrfeıinden Kavacık 
fOıeal tarlklle Kurbalıdere kar•ı
ıında'kl dltçlnln batı elll dlSnOm 
araziyi klStkO bahçıvan odaları, 

ahın, bavuı:u dolabı ve SOO mey
•• ağaçlarını baYI mahal ıatılık
br. Talipler Cataloalunda dit 
tabibi Mehmet Rıfat Beye mOra
caat edebllltler. -7 

ERKEK iŞÇi 
Erkek fttllere it veriyoruz 

PARA KAZANDJRIYORUZ -
Okuyup yazma bllenler milreo
cahbr, mektupla bize ıorunuz 

içine do 6 kurufluk pul koyunuL 
lıtanbul poıta kutuıu 548 -2 

MEKTEPLER 
ITALYAN LiSESi VE TiCARET 

MEKTEBi 

Beyotıu - Tomtom •okatı 
1 EylDI aalı rünGndcn itibaren cuma 

•e paurdan maada bu ,.an ubahle· 
)'in Hat' dan 12 ye kadar kız .-o erkek 
talebe kaydına ba9Janacaktır. -4 

llehmet Nureddin Koçhlur, Huan 
Zeki Trablua1arp, C•mal Batum Beylu. 

Blnbatılıj'a terfi eden Hlıerl fabrl
lıalar YUı.b:ıtıları: 

Al! hamdı Van, huan Ekrem 11• 
tanbul Abdullah Maden, Rakım Orta
k6y, LQtfl lıtanbul Ahmeıt Cemal Er· 
sıncan, Mehmet Rıdvan lıtanbu) Beyler. 

DENiZ KUVVETLERi 
COYerte blnbatılı~na terlfl edenlerı 
Ratlt Salt, Necmi Ahmmet Nahit 

Cemli, Mehmet Ali Mahut, Talİt Oı· 
man, ŞOkrO Muıtafa, Tukrul Sıtkı 
llltat Salih, hallt Muatafa Zeki haklı ' 
Şakir Yuıuf, hUıeyln 1

S.ttar E,r~f 
Arif, Nedim Faik, Ruhi balll ' Necati 
Atıf Efendiler. ' 

OçOocO 11nıf ukerl mualllmllte 
terfi adanlerı 

Feyı.l buu Efendi. 
GUvarta yUıtbatılıiına terfi edenlerı 
Muhtar hurılt, Zeki Mahmut, Ekrem 

Sadik, Tevfik Mehmet, CeJll Murat 
Baki htJHmettln, Rebll Fehmi, Sadak 
SUleyman, Sırn Ragıp, Fuat fbrahlm, 
Vehbi Ziya Nami All Servet Fuat, Aaaf 
llahmet, Sadullah Muıtafa, Vlaıf Efen• 
diler. 

Carkçı kaymalıamlı~ına terfi edonlerı 
Ahmet Emin B. 
Carkçı blabaııhtıH terft edenler ı 
JCltlf o .. .., Saim- Ahmet, C.mU 

iHTiRA BERATI 
ihtira berat 'Veya lmtiyaz.ınm, 

plinlarınııı ve modelleriniz:i Şi· 
kago'da 14 cyHllden 20 tefrlnlev• 
vel 931 tarihine kadar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGiDE 
teşhir ediniz. 
Sergiyi binlerce fabrikatörler 

ve alıcılar ziyaret ederek bu ih· 
lira beratlarını utmak için muh
terilerin eline geçmlt en büyük 
fıraattır. Hemende bütün "fabri
kalar yeni icat ve lhtiralan gör
mek üzere aergiye mümeısiller 
l'Öndereceklerdir. 
Reılm ve modellerinizi teşhir 

ücreti 28 dolardır. Bizim huıuıi 
•ergi memur ve satıcılarımı:r: be
rat ve imt:lya:r.larını:r.ı fabrikatör
lere gösterecek ve onları ıiz.inle 
temaaa koyacaktır. Bunun için 
ayrıca komisyon ilcreti ahnmaL 
Berat ve modelinizi ve kira be
deli olan 28 doları doğrudan 

doğruya bize glJnderinlz. Size 
aerginin nihayetinde mufassal 
rapor verilecektir. 

Act.-H: lnternatlonal Patent Expoll· 
tlon Co. Marchandl1e MarL Chlcago. 
U. S. A. 

GÖZ ve GÖZLÜK mütehaaaııı 
Tıp Fakillteai 1rlSz hastalıkları 
aabık mua-.lnl doktor Fuat Aziz 
Bey - Muayene ile gazJak uh
lır. Muayene Ocretl alınmaz. 
Bahçekapı Hamldiye caddeıl 50 
numaralı mağaza -21 

2 ÇOCUK iSTiYORUZ -
Ayak ltlerlnde lıtlhdam edllmek 
Cbere 14 ve 16 yaılarmda liri 
erkek çocuta ihtiyaç nrdtr. 1.
tJyenlerln Sirkecide Sanaauyaa 
hanında RadyoUn fabrlka11u mi· 
racaatları. -S 

TERZiLER 
Uzun Yadeli, mutedil ıerait 
Ue en mfltkftlpesentlerf memnu• 
edecek ıekilde modaya g6re 
elbise yapılır, Babıali No. 35 
Yuıuf Zf ya. -8 

SONNETÇI 
KOLAY SÜNNET 

Amellyeal için methur Halepli 
zade doktor Talip Beye bet ~ilo 
evvalden baber verilmeıi. Sirkeci 
Nemllıade hanı. Telefon ıatan
bul 1486 -21 

Ômer, Rulh Yahya, Hasan lbrablm, 
Besim Ziya, Mehmet Al!, fımall H:ıklu 
Ahmet, Ali Rlı.a HO:ıeyln, Tahıin Sa· 
Um, haHn Ahmet, A:ıml Tahir, Sadık 
Tahir, Sadık Salt, Alt Rızr Tevfik, 

( Arkas vuı) 

r 
ON BiRiNCi 

PATRON KUPONU 

No. 9 
GHetemlııde on bet ırllnde bir 

Yermekte oldufumu:ı Patro:ı:.ı 
bed••• alınalı lltlyorHnıı., bu 
kuponu kesip aaklayınıı. •• 1S 
lıupol\ toplayınııı. Patro la ı ı • 
dan pek memnun olacakı nıı. 

Patronlar ne,rodlldlklerl gtl11• 
den itibaren lıtanbul karllorl ı 
bir hafta, ta.,a karllerlmlı on 
ıUn içinde kuponlıırını gönde -
melldl r. Bu maddet ge.tıktcn 
aonra uponlar kabul cdllmeı. 
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SON POSTA 

125 kuruş yüzü ile Kuş Tüyü yastık 
latanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda Kuştüyü fabrikaıı 

yüıile tilte 12, yüzile yorgan 15, yathboya yastıklar S lira 

Esas Mevkii ve nev'i Bedeli icarı 

140 
8 

71 
78 

Maçkada Silahhane karşısında gazino ve 
Beyoğlu Yeni çarşı 2 No. Iı dük kin 

bahçe 800 

Üsküdar Altunizade Koşuyolu 11 No. 1ı tarla 
Kandilli Mektep ve Mezarlik sokaklar 200 dö-

~20 
82 

300 

- Kapanan fiaUar -

kuştüyilnün kilosu 125 kuruttan batlar. Kuştilyü kumatların 
her rengi vardır. Ucuz aatıhr. Tel. ıat. 3027 

ı - -
,~ -- --- Bugün ve bu gece ====== nüm arazi 

252/2 Beykoz Tokat Çifliği müştemilatından 15 dö 60 
NUKUT 

fltertln 
Dolar Amerika" 
20 Frank Fran!u' 
20 Liret ftalyua 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yunan 
20 Frank l1Ylçro 
20 Len Bulgar 
1 Florin Felemen'c 

20 Koron Çekoslovak 
1 Şilin Avusturya 
1 Rayh,mark Almanya 
1 Zeloll Lehistan 

IO Ley Romanya 
20 Dinar Yugoslavya 
1 Çervoneç Sovyet 

KAMBiYO 
Londra 1 lıterllıı kunıl 
Nlly. 1 Türk llr.111 dolar 
Parla 1 TGrk llrası Frank 
MllAno 1 .. .. Liret 
BrOkııel 1 • • Belga 
Cin evre ı • • Frank 
Sofya 1 

" " 
Leva 

Ames terdam 1 T. , Florin 
Madrlt 1 Tür lir.t,. f'czta 
Beri in 1 • .. Mark 
Varşov • ı .. " 

ZcloU 
Blikrq 20 Ley kuru' 
Rusya 1 Çervoneviç kurut 

ı 1014,-
212.SO 
168,00 
223,00 
118, 
ss.so-

122, 
sı,2S 

85, -
125,S0-
30,SO 
49,'i0,-
2'1,7S 
24,75,-
75,SO .-

1030,-
0,47,24-

12,03,SO 1 
9,02,S!>-
3 38,70 

2,4,240,-

65,15 - ı 
1,17,01 

5,22,3;)- 1 
1,99, 12,S!> 

4,2(, 
19,27,-
1088-

.. •••••"'l t"'9 t•••· .. ~ .. .... .... ... .... . ,, •• ..,. . ~ •• " • • 

[Tiyatro Ve Sinemalar 1 
ALKAZAR - Ankara postası 
ALEMDAR - Monte Krlato 
E. K L c { - Kml Su\tan Abdlllhamlt 
ELHAMRA - fırtına 
ETU V A L - Don Pı>truçyo 
GLORY ~ - Scvgillnln zevk! 
KEMAL 8. - Atk ihtiyacı 
FERAH - Muhteliftem•lller 
OPERA - Parla damlan altııtda 
$1K - Nuhurı gemial H latlklll 

kahramanı 

Taksim - Varyete 
Çlfllkparkı - Saıı: 

Knı lrnle:li parla - DarOttall'U 
ÜskOdar Hllo - Bir delinin R!fkı 

----------------·' i VAPURLAR i 
Bugün Beklenilen Vapurlar 

Ege - Türk - lskende-
riye, Pire, lzmirden 

Marmara - Türk - Mudanya 
Gemlikten 

Yeni Dünya • ., - iz.mitten 
Bandırma ., • Karabi-

gadan 
Palestina - ltalyan • Köstence 

Batumdan 
Kenin - Rus - lskenderiyeden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Karadeniz - Türk • Hopaya 
Adnan " • lzmire 
Selamet " • Ayvalığa 
Nilüfer ,, •• Mudanya 

Gemi iğe 
Heluan • İtalyan • lskenderi-

yeye 
Regele Karol 1 • Romanya • 

Kastenceye 
Sardegna • ltalyan • lıkend .. 

riyeye 
Vesta 

Odesaya 
.. • Kötence 

Palestina • " • Triyeıteye 
Frantz Mering • Ruı - lıken· 

deri yeye 
Androı ·Yunan - Pire Mar• 

ıllyaya 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜL HANE SERlRIY A Ti 
MU AL L t M LE R l N DEN 
Dahili, Te intani hastalar 

Patolojik Te Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddeıl 

villyet karşısı 15 No. 
Muayc!lehanoı Telefoa lıtanbıal 252' 
lka.metglha 1 • • 2216 

•• 
i Harbiye'de BEL V U bahçesinde 
1 

Fevkalade Muazzam SÜNNET DÜGÜNÜ 
emsali görülmemiş eğlenceler, mükemmel incesaz, bando 
müzik, cambaz., alafranga numaralar, Karagöz, Kukla, 

Hokkabaz... Duhuliye yoktur. 
---·----

B•hçı Kıpuda T ıcarıl Borsa11 lıattısındı 

RAMAZAN ZADE CEMAL 
Ecza Deposunda kokuran sabit 

ESANS VE KOLONYALARI 
Envaisi ve Enfesi vardır. 

~ DIŞ T ABİBI 
HALiL ILYAS BEY 

Parla Beynelmilel dltçlllk konı· 
re.inden avdetle haatalarım 
kabule başlaruııtır. 
Babıali, Ankara caddeal No. 66 

Tayyar 
fangosu 
11 . . 

ıncı TERTiP 
2 inci Keşide 11 Eyluldedir. 

BÜYÜK İkramiye 
35,000 LİRADIR. 
AYRICA: 15,000 72,000, 

10,000, 8,000 Liral k ikramiyeler 
VE : 25,000 LİRA.LIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

HORHORUN• Takaim Zam]. Dr 1 bak •ok•k 
No. 41 

Cilt v• emrazl zllhrevlyo teda\'lhaneal Heri'Un aabahtaa aktama kadar 

fstanbul d8rdüncü icra me
murlugundan: Osman Efendinin 
Halit Efendi zimmetindeklJ ala· 
cağının temini iıtlfuı zımnında 
mahcuz bulunan Fatihte kirmutl 
mahalleainin çartamba cadde1inde 
kayden 11- 11 mükerrer halen 
10. N: lu hane 30 gün müddetle 
lbalei evveliye ilana konmuttur. 
Sokaktan aekiı. ayak mermer 
merdivenle çıkılır zemini çinl ve 
etrafı demir parmaklıklı mahal• 
den kapı ile içeriye ılrildikte 
kıımen çini kıamen ahıap bir 
aralıkta biri yüklü ve dolaplı 
iki oda Ye bir abdeshane ıofadan 
ahşap merdivenle çıkılır yine bir 
oda vardır aofadan ahıap merdi
venle bodurum katına enildikte 
zemini kırmızı çini döteli bir 
aralık iki kömürlük ve odunluk 
ve bir yemek odaaı bir merdi ven 
altı ve bir abdaahane ve zemini 
çini döıell ve maltız ocaklı blr 
mutbah ve 3 gömülü kOp mez
kur mahalde kapı ile bahçeye 
çıkılır küçük bir bahçe vardır 
hanenin altında sokaktan kapııı 
mevcut mukeddema dükkan iken 
elyevm oda halinde kullanılan 
bir mahal vardır bir natamam 
abdeahane vardır. 

Hududu: Bir tarafı lbrahim ata 
hane1I bir taraft Lem•n hanım 
araa11 ve bir tarafı Klizım Beyin 
hane ve bahçesi cephes itarlk ile 

mahduttur mesaheai 198 arşın olup 
hane yüz elli üç arşın on iki 
parmak ve mütebakial bahçedir 
bey'etl mulıammeneıi bin beıyilı 
liradır. talip olanların kıymeti 

muhammenesinln yüzde onu nlıbe
tinde pey akçesini milsta.hlben 
927 /9978 doaya numarasile uat 
14 den 16 ya kadar 6/10/931 tarl· 
hinde lhalel evveliyeıinden ınnra 
müzayedesi icra kılınacağı Ye faz· 
la malumat doıyaaından ita edl· 
leceji biı.ıat veya bllvklle mor .. 
caat olunmaıı ilin olunur. 

lıtanbul 4 eO icra memurlutun· 
dan: Tamamına ( 3000 ) lira ' kıy
met takdir edilen Kadıkay'Gnde 
Cafer atA mahallulnln Moda cad· 
deainde cedit 179,181 No.lu tah
tında ılltçil ve anın altında tah-
minen iki artın vüı'atinde eakicl 
dükklnı fevkinde haricen kiğfr 

binası arkuında bahçesi •• mÜf• 
temilitı aalreal bulunan ıayrl 
menkulün tamamı açık artırmaya 
vaz edilip 24 EylQI 931 tarihinde 
ıartnameai divanhaneye taltk 
edilerek 8 T. evvel 931 tarihine 
mOaadif perıembe rünil uat 14 
den 16 ya kadar latanbul 4 GncQ 
icra dairesinde açık artırma ıu· 
retlle ıatılacaktır. 
Arttırmaya lıtirak için yilzde 

yedi teminat akçeal alınır. Müte
rakim yergi, Belediye nkıf lca
real miltteriye aittir. 

Haklara Tapu alcillerlle aablt 
olmıyan ipotekti alacaklılar ile 
diğer alakadaranın ve irtifak hak
uhlplerinin bu haklarını ve hu· 
ıusile faiz ve muarlfe dair olan 
iddialarını ilin tarihinden itibaren 
yirmi giln içinde evrakı mGsblte
lerlle bildirmeleri lazımdır. Akıl 
halde hakları tapu ılcillerile aablt 
olmıyanlar Htıf bedelinin paylaş· 
ma11ndan hariç kalırlar. Alika· 
darların icra ve lflla kanununun 
119 uncu maddeıl hükmilne ıön 
tevflki hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak isteyenlerin 
929/182 doaya numaraaile memu
rlyetlmlı.e müracaatları flin olu
nur. 

Uskildar (HALE) sinemasında 
"Bir Delinin A,lu". MOmea

ılliı Mallnovakayo. 

165 
202 
311 

nüm bahçe 
Galatasaray Avrupa Pasajı 22 No. lı dükkan 
Galata Kulcdibi 3 No. lı hane 
Beykoz Y alıköy İshakağa sokağı 53 No. lı atik 
Karakol binası 

312 Edirnekapı Kefevi mahallesi Meydancık sokağı 

29 No. lı hane 
313 Kasımpaşa Eyyiihüm Ahmet Ef. mahallesi Cami 

sokak 3912 No. Iı han~ 

315 Kabataş Omer Avni mahallesi Hacı Beşir Ağa 
sokağı 2 No. 1ı dükkan 

1080 
240 
60 

90 

90 

120 

Balada yazılı emlak birer sene milddetle bilmnzayede ki
raya verileceğinden taliplerin ihaleye mUsadif 1219'93 I cumar
tesi günü saat on altıda ıubemizo müracaatlerL 

Kiral~k Çiflik Ve 
• 
Mandıra 

Esas Mevkii vo Nev'i Bedeli icarı T. L. 

23 Şişlide 1\focidiyı~ mnhallcsinde Zin~irlikuyuda 
Büyükdere caddesinde 28 · 2 No. Sarandi 
Çifliği namile maruf :ımhar, ahırlar, depo. 
kömürlük, yoğurthane, kiimeslcr ve meskt>n-
Ieri ınHştemil her işe eJ\'rrişli 78 dönüm arazi 

800 

Ballda evsafı muharrer çiflik bilmüzayede Uç sene mUddetle 
kiraya verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 10 - 9 • 931 
Perıembe gUnU saat on altıda Şubemize müracaatları. 

• 
inşaat Münakasası 
İspirto Ve ispirtolu içkiler İnhi

sarı Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Patabahçede kiin ldarei lnhisariyeye ait rakı vo 

Soma fabrikasında mUceddeden, tadil ve ıslah suretile yapıla
cak inşaat kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Zarflar l 931 senesi eylülünün 19 uncu cumartesi gll
nll saat tam on ikiye kadar kabul edilecektir. 

3 - Mnnakasaya ait evrak takım halinde ldarei merkezi· 
ye muhasebesinden (15) liraya mukabil taliplere verilecektir. 

4 -· izahat almak isti yenler MUdüriyeti Umumiye Fen 
Heyeti Reisliğine müracaat edebilirler. 

Dikili Belediye Riyasetinden: 
Dikili vapur iskelesinde Belediyeye ait otel ve gazıno ile 

anondekl rıhtımın 1 Teşrinievvel 93 t tarihinden 3 t Mayıs 
935 tarihine kadar Uç sene sekiz ay müddetle icarı müzaye· 
deye konulmuştur. 20 Eylül 931 tarihinde ihalesi icra edile
cektir. Taliplerin Dikili Belediyesine müracaatları ilAn olunur. 

Eskişehir Hususi Mu
hasebe Müdürlüğünden 

Liae binasıoa lllYeten ye mllceddeden inşa edilecek 8063 
lira 82 kurq bedeli keıifll bina 17-8-931 tarihinden 7 -9-931 
pazartesi gUnft saat 16ya kadar kapalı zarf usulile münakasaya 
9azolunduğundan şeraiti anlamak ve projeleri görmek üıere 
ldarel hususiye Mlldllrllyetine müracaat eylemeleri ilin olunur . 

iktisat Vekiletinden: 
YUkıek Ziraat Mektebinin umumi ve husuıi ziraat enstitü· 

sllnlln 19,500 lira bedeli mubammenl bulunan allt ve edevata 
talibine ihale edilmek llzere kapalı zarf uıuln ile ilArı tarihin
den itibaren 2 ay müddetle münakasaya vazolunmuştur. 

Bu alAtın listesi ve şartnamesi vekAlet mubayaa komisyo· 
nundan alınacaktır. Taliplerin bedeli muhammen üz.erinden 
yüzde 7 ,5 teminatları ile birlikte ihale tarihi olan 3 Teşrini
aani 1931 tarihine milsadif Salı gilnU ıaat 15 te vekllct 
mubayaa komisyonuna müracaatları ilin olunur. (2157) 

fıtanbul Mıntaka11 Ticaret Mildilrlüğünden : 
Müfliı ZI Konaolldetet lnıurena Kompani Limitet ılrorta 4lrketlnln 

TGrklyedeld muamelltının tuflyeai La Fenikı Dllviyen aiırorta tlrke
tln• devrG havale edilmit olduğundan Zi Konıolldetet ılrketinde 

matlubu olan alacaklıların bir an evvel Galatada Türkiye Milli ha
aında Fenlkı DöYlyen slrorta tlrketl Türkiye nklline müracaatle 
matlupları•• lıtlfa etmeleri llAn olunur. 

Iatanbul 4 üncü icra meınu 
ğundan: Tamamına 600 lira k 
met takdir edilen Kartelın Ya 
lar karyeınnde Yakacık yolun 
kfiln kayden 59 20 H. 43 numn 
lar ln murnltkam 1500 zirah rn 
miiştemiliit bir bap hanenin 
mamı ile gene Kartalın Şihll k 
yesinde Karye altı mevkiinde 
puca 196 numaralı ve 2 dön 
olup mahallen 4 dönüm mik{ 
rında ve beher dönümü 60 
lira heaablle: Tamamı 240 li 
kıymeti muhammineli tarla 
tamamı ve gene Şihli karyesin 
koca mezar mevkiinde ve Yay 
lar karyeai hududu dahilinde t 
puca 192 numarada mukayyet 
2 dönilm olup mahallen 4 dön~ 
miktarında n beher d3nümü 
lira heaablle tamamı 240 li 
kıymeti muhammlneli tarlan 
tamamı n gene Şihll karyesin 
Kavak pınara mevkllnde Yayal 
karyesi araziıl dahilinde olup t 
puca 190 numarada mukayyet 
4 dönüm olup mahallen 6 dönü 
miktarında ve beher dönümü 
fer lira heaabile tamamı 3 
lira luymeti muhammineli tarl 
nın tamamı ve rene Şihli kary 
ainde Koca mezar mevkiinde v 
tapuca 191 numarada mukayy 
ve 2 dönllm olup mahallen 6 d" 
onm miktarında ve beher dön 
mil 50 ter lira he1abile tama 
300 Jira kıymeti muhammine 
tarlanın tamamı ve gene Şih 
karyesinde Kızıl yerler nam me 
kiinde ve Vayalar karyesi arazi 
dahilinde olup tapuca 188 num 
rada mukayyet ve 7 dönüm olu 
mahallen de 7 dönüm miktarınd 
ve beher dönümü 70 şer lira h 
sabile tamamı 490 lira kıyme 

muhammineli tarlanın tamamı v 
Jrene Şihli karyesinde Zeytin di 
nam mevkiinde ve tapuca 18 
numarada mukayyet 4 dönüm v 
beher dönümü 50 ter lira hesa• 
bile tamamı 200 Jira kıymeti mu 

ı hamminell tarlanm tamamı v 
gene Şihli karyesinde Koca me:ıa 
mevkllnde kain tapuca 197 nu 
marada mukayyet ve 10 dönü 
miktarında beher dönümü 15 şe 
lira heaabiJe tamamına 150 lir 
kıymet takdir edilen itbu ıayr 
menkullerin tamamlan ayrı ayr 
tartnamelerile açık arthrmay 
vazedilmit olup 17-9-931 tarihin 
de tartnameleri divanhaneye tali 
edilerek 15-10-931 tarihine milsa 
dlf perıembe günü aaat 14 ten 
16 ya kadar latanbul 4 üncil icra 
daireainde açık arttırma ile H• 

tılacakbr. Arttırmıya iştirak için 
yüzde yedi teminat akçesi alınır. 
Müterakim vergileri müşteriye 
aittir. Hakları tapu ılclllerile u .. 
bit olmayan ipotekli alacaklılar 
ile diğer alikadaranın ve irtifak 
hakkı aahlplerinin bu haklarını ve 
huausile faiz ve muarife dair olan 
lddialarmı ilin tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müıblte· 
lerile bildirmeleri lbımdır. Akıl 

halde hakları tapu ılclllerlle 1&• 

bit olmayanlar aatıı bedelinin pay• 
latmuından hariç kalırlar. All• 
kadarların yeni icra ve lflla ka· 
nununun 119 uncu maddeal hilk· 
müne &"Öre tevfikl hareket etme• 
teri ve daha fazla malumat almak 
lıtiyenlerin 931-371 doıya numa• 
rasile memuriyetimize mGracaat
ları ilAn olunur. 

latanbul Birinci lflh 1acmur• 
lutundan: Müflla Madam Polektl· 
ninin teklif eylediği kongordato 
alacakhlar tarafından kabul Ye 
mahkemede 27 - 8 • 931 tarihinde 
taadik ve 1 - 9 - 931 tarihinde 
lflilın kaldmlmaaına karar Yerli• 
mit olmakla ilin olunur. 

SON POSTA 
Yevmi, Slyaat, Havadis ve Halk gueteai 

idare : latanbul Nuruoamanly• 
Şeref aokafı SS • 37 

Telefon lıtanbul • 20203 
Posta kutuıu : latanbul • 741 
Telgraf : lıtanbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
7SO 

" 
6 Ay 1400 

" 
400 

" 
3 " 

800 
" 

ıso ' l 
" 

300 
" 

Gelen evrak geri verilm.,z. 1 
lıAnl;ırdan mesullyct alınmaz. 

Adres deil~tlrllmesl (10) kuruttur. ................... ..-
MA TBAAI EBÜZZiYA 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıp 

Netrlyat lllldllrll : Sell• RaııP 


