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Hikmet Beyin · Maarif Ve- ~ark Me':leket1:_ri Ve .Türkiye 

k·ıı·"' • T • • M ht 1 Turklerı Seven Bıt Mısır 
ı ıgıne ayını U eme •• Meb'usu Diyor Ki: 

Refik Beg Üniversitenin Islahat 
• •• 
işlerini Tamamlamak Uzeredir 

------
Maarif Vekaleti Vekili Refik Bey, Üniversite 

lılerile meşgul olmakta devam etmektedir. Refik 
Bfyin bu vazifesinin Millet Meclisi içtimalarına 
kadar devam edeceği hakkında ki haberler teyit 
olunuyor. 

Bu arada yeni Maarif Vekilinin intihabı hak· 
kında da haberler alınmaktadır. Öğrendiğimize 
göre Maarif Vekaleti için en kuvvetli namzet, CUm· 
bur Riyaseti Umumi Katibi Hikmet ~ydir. Hik
met Beyin münhal meb'usluklardan bırıne namzet 
olması ve meb 'us intihap edildikten sonra da 
Maarif Vekilliğine getirilmesi kuvvetli bir 
ihtimal dahilindedir. 

Bu mnddet içinde de Maarif Vekaletini Ve
kiletle idare eden Refik Bey Üniversiteye ait it· 
leri tamamlamıı olacaktır. 

Diğer taraftan Üniversitede ıslahat ve teı
kilat itlerine devam edilmektedir. Refik Bey diln 

Üniversiteye gelmemiı, Dolmabahçe sarayında 
~endisine tahsis edilen dairede meıgul olmuttur. 
Üniversite idare heyeti diln öğleden evvel topla• 
narak eldeki itler hakkında bazı kararlar vermit• 
tir· Bu arada Fen fakültesinin aabık mllderrislC4 
rinden Hüsnti Hamit ve Fatin Beylerle diğer 
bazı miiderrialer dektor Neş'et Ömer Beyi ziya-
ret etmişlerdir. Fen faklllteıi reisliğinden çekilen 
Kerim Beyin yerine şu günlerde başka bir pro
fesör getirilecektir. 

Maarif müsteşarlığına gelince; bugün müste• 
şarlık iinvamnı muhafaza eden Salih Zeki Beyin 
bir ay kadar izin aldığı ve yerine de vekileten . 
Avni Beyin getirildiği malômdur. Salih Zeki 
Beyin izin milddeti bitmiştir. · Fakat kendisinin 
müstef&l'lıktan tamamen ayrılacafı ve Avni Be• 
yin asaleten rnUsteıar tayin olunacağı anlaşıl
maktadır 

M. Heryo Dün Şehrimize Döndü 

Sabık Fransız Ba,veklll M. Heryo dUn " Zafer ,, torpltomuzla Varnadan t•hrlmlze 
gelmiştir. Bu Husustaki tafslllt UçUncU aayfamızdad1r. 

Hazine Davalarının Y ekô
nu Gün Geçtikçe Artıyor 
' ~~~~---~~-~ 

Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğünde 
Elli Bin Dava Dosyası Var 

İstanbul Defterdarlığının muh· 
telif şubeleri arasında muhake
mat müdürlüğü, işleri ve meşgu
liyeti hayli çok olan ve günden 
güne artan bir kısımdır. Muha .. 
kemat müdürlüğünün elinde bu
gün takip edilmekte bulunan 
dava dosyalarının adedi elli bini 
geçmiş bulunmaktadır. Bu . da~a
ların içinde milyonlarca lıra ıle 
alakadar olanları da vardır. Bun· 
lardan birkısmı devlet şurasında, 
mühim birkısmı ise Temyiz, Sulh, 
Asliye Hukuk ve Ceza ve Ağır 
Ceya Mahkemelerinde rüyet edil· 
mektedir. Yekunu elli bini aşan 
bu davalardan bir kısmında Def
terdarhk davacı sıfatile, birkıs
mında ise müddeialeyh sıfatiyle 
alakadar bulunmaktadır. 

' Devama 8 iDci uyfada ) 

Cinayet Tahkikatı 

·:-. 

"""' Katil Maznuna Zılıni 
Dün yaımıttık: Zihni iııninde bil' 

bahçıvan tüyler ürpertici bir cinayet 
iılemİfı Mentef Kasavi isminde bu 
aatrafı öldürmüıtür. Poliı bu cinaye
te alt tahkikatı bitirmektedir. 

ilk Kadın 
Maarif 
Müdürü 

Haber aldığımıza g6re, fstan• 
bul Kız Muallim Mektebi Müdürü 
Tezer Hanımın Antalya Maarif 
MüdUrlüğiine tayini takarrür et· 
miştir. Bu tayin meseleli kat'ı 
bir karar şekline inkılap ettiği 
takdirde Tezer Hanım T11rkiye
de ilk kadın Maaıif Müdlirü ola· 
cak dernektir. ---
Yahudr Kadmları Musıuman 

Oluyorlar 
Akki (Hususi)- Son günler

de buraya gelen Musevi kadın· 
!arından ücii daha Müslü.manlığı 
kabul etmişlerdir. Son birkaç ay 
içinde ihtida eden Musevi kadın· 
larımn adedi otuza baliğ olmuıtur. 

Gandlnln Orucu 
Pona, 17 - Gandl kendiaine ya• 

pılan ıartları kabul etmeınlttir• Bu· 
na rörfı mumalleyhin diln baılamıt 
oldutu orucu bozmadıtı zanaediJ .. 
.. lrtedir. 

"Gaziyi Yalnız Kendi Malınız Addet. 
meyiniz O, Bütün Şarkın Malıdır,, 

L 
Mısır me6'ıua A6dalla1ı B. (X) mat6aaınızd• 

Mısırın genç ve mllnevver beraber gazetecidir de. Bu itı-
mebuslarmdan Abdullah Lemlum barla matbaamıza uğradı, kendi· 
Bey lıtanbula geldi. Seyahatin· ıile muhtelif mevzular üzerinde 
den maksat yaz mevsimini ara• epice hasbıhal yapbk: 
mızda geçirmektir. Fakat Abdul· - Ege vapurile geldim, 
lab Lemlum B. istirahati de, tatili dedi. Gördüğüm intizamı, DC4 

zaketi ve temizliği takdirle 
de mutlak manasile anlayanlardan yadetmek vazifemdir. Fakat ne 
ve ·tatbik edenlerden değildir, yazık: Geçenlerde Türk va• 
binaenaleyh fırsattan istifade ede- purlarının Mısu sefuini tatil et· 
rek tetkikatta bulunacak, Türk tikleri söylendi, ecnebi kumpan• 
inkilabının ilk gününden itibaren yalan bu haberi derhal neşretti· 
yaptığımız işlerin bir plinçosunu ler. Sonra yanlış olduğU anlaşıldı. 
çıkaracak ve vatandaşlarına an- Fakat maalesef henüz tekzip 
!atacak, bunların arasından ken· edilmedi. Yahutta ben işitmedim. 
dilerinin de istifade edebilecek- lf 
leri noktala~ı gösterecektir· - Gümrüklerinizde zorluk 

>f- görmedim, bilakis bir komiser 
Abdullah Bey mebus olmakla ( Devamı 9 uncu aayfada ) 

Şark Mıntakamızda Bir 
Çok Haydut Yakalandı 

-
Muş, (Hususi) - Valimiz Mithat Bey, bu civarda şekavet vo 

haydutluk hadiselerinin kökünll kurutmak için çok sıla bir takip 
ve tenkil faaliyetine girişmiştir. Son günlerde Solhan ve Ungut 
mıntakalarmda birçok cinayetler ve hırsızlıklar irtikap eden bir 
çetenin bütün mensupları yakalanmışlardır. Bu çeteye mensup olan 
haydutlar ile bunlara yataklık yapanlardan yakalananların miktan 
230 kişidir. Bu suretle vilayetimizin asayişi tamamen düzelmiı ve 
köylülerimiz bu takip sayesinde rahat nefes almak fırsatını 
bulmuşlardır. 

Tayyareci V ~cihi B. Çalışıyor 

Hususi bir tayyare mektebi açan Vecihi Bey, yeni tayyareler 
hazırlamal<tadır. Vecihi Bey, mektebini de ıenişletmiy• " Eren .. 
k6ydeki mesdut Amerikan mektebini kiralaımya karar vermiılir. 
Reaimde, yeni tayyareaia 7apıltf1Dl röriiyorau1111z. 



2 Sayfa SONPOSTA 

[Hal/cın Se•l )~ DABİLI HABERLER 
Almanya Silah-

lanıyor 
Almanyamıı gizliden gisliJ• 
lilAhleaclığı hak'1nda bir Jn. 
silis gazete.inin ifpatmı yaz
llUftak. Bu bunala haDnmız 
.,_ ki: 

Onll B. (Sul+analmwt Fmızağa U) 
- Almanya blHln fabrikalanm 

iefvber etalf, •yır C&Jlr ıllü Ja• 
pl)'orm11f. Krep fabrlba da teppa 
lak Aleminde mflthJe bir lalulip 
,.,_- yeni bir top icat etm1ft 
u...ı laarpteki AhauJann (42) ilk
leri malümdur. in.ruz ıueteleriaden 
.blrlü., .W.tler _,...... AJıau,.,. 
•• bot ftarakanak yalanda clOaya 
ltuat dumanına bürünecek diyor. 
,.. ... y. detifİL 

* Ferit Bey (Samatya Suhımanutıı 
mahallui 12} 

- Japon,., Amerika •ilihl•n•a 
..a.abak .. na piftL lnsi)t-. de 
banlan taklit ediyor. Almanp tla 
Pıli aizli receli. shclGzlG slWa p
PIJOnDuf. Dojnuunu .CSylemek IA
- ıelirıe ben AlmanyaJI hakh 1-: 
layorum. Ôbftr tarefta bilyük ""'°" 
deYletler ılliblanırkea Almanyanm 
elini kolunu bailaJIP dunnuı pekte 
tlojna olamazdı. 

• Saadettin Bey (Kumkapı İbralüm-
peoa çıkmazı 35) 

Dlnyanm bugilnkü nhahuhiı Ye 

t.alıranı umumi harbin bir neticesidir. 
BOyiik devletler dünya mWetleriai 
..Up, ••tlüp diye iki zümreye •JU
a.ı.r. MaflGplara cebri muahedeler 
imza ettitdller. DGnyanın JUlll refah 
tp.de iken 6b6r yann mahrumiyet 
Ye zincir altında yapyamuch. Al
....,. da lyle oldu. Bence eaki 
wlaecleler 11rhlmah, llu millete 
llHM•I verilmelidir. Akti takdirde 
~ pli riz1i ail•huaacaldar •• 
Wr rGa de ı.up açac:aJd..,tu. ,,,. 

Salih Bey (Şehzadebaşı İmarethane 
IOkağl 15) 

- Dna,anıa iflerl tekrar k~ 
_,. bqladL Dttletlerin llllbJU. 
maa lleTam ettikçe iallletler kuaaç
lanma blrçofunu topa, tflfete •JIJ'
mı,a mecbur olaealdar .. Bu takdirde 
de iktuadi buhl"amn ••çme.i mGm
kla olmıyacakbr. DeYletler alWJanm 
•Atlana• ahp ta.~ ailihlaama1' tJlr 
btil -t.eler çok iyi qlur. 

Mali TeşkilAt 
l.tanbul maliye tetkillt heyeti 

din de tetkiklerine devam et
miftir. Yeni teşkilatta tahakkuk, 
taW, av vergileri, muhakemat 
ft yol mlldllriyetlerinin işgal ede-
cekleri yerler t'sbit eclilmif ve 
wılaakemat mticiur muavinliği ele 
dinden itibaren yeni dairesine 
tafmımya baılamıştır. 

ifadesi Ahndı 
Polia memurlannm birkaç g6n 

enel, içi telgraf malzemeai dolu 
bir kamyon yakaladıklanm 2~
mıfbk. Bu işten dolayı Şark 
ıimendiferleri telgraf başmtifettip 
M. Valin ifadesine mlracaat edil-
miştir. 

• 

Görülmemiş Bir Kavga 
Bir Adam, Bir Kadını Sınl Sıklam Etti, 

Sonra Da Yaraladı 
Son Jfrmi dart saat içinde ıeluimizdeı--malltelif 

zabıta hAdiaeleri olmuttur. Bunları ma ile yazıyoruz. 
KunnpafACfa Karanhk sokakta otaru IUCll 

Mustafa odasında metresi Şerife Hanım De birlikte 
Jemek yerlel'ken. ayni 'Okak aakinlerinden Hayati 
İlminde biriai odanın önllne gelmiş ve peaceredea 
babufbr. Bunun Dzerine Mustafa ile Hayati ara
.. c1a -8thit bir kavga bqlamış, neticede Hayati 
odadan içeriye girerek bir k6fede duran su kuva
mm Şerife Hanımın bqına geçirmiştir. Şerife Ha
mm lll'llldam olmUf, ayni zamanda yaralanmıştır. 

lf. Ka.mpapda Hasanm kahftSinde yapilan 
arama neticeainde milfterilerden hamal Ethem ve 
Şnlsetin &zerlerinde bir mikdar ....., bulunarak 
mllsadere edilmiştir. 

Jf. Ortaköyde karpuzcu O.mu, Ömer ve Musa 
ilminde üç kafadar rekabet JilzUDdm pba bir 
kayta neticesinde manav Tevfik Efencliji ,...aıa
mışlardır. 

Jf Şehremininde Bayır sokağında oturan lsmau 
Efendinin kaymvalidesi M&kerrem Hanım pathcan 
kızartmakta iken ııçnyan ateşten yangın çıkmıı, 
evin 6st kısmı kimilen ve yanındaki ey de kısmen 
yandığı halde aöndiiriilmüştür. 

• Alunet isminde bir sabakah Divanyolundan 
geçerken bakkal. Feni Efendinin dükkhma girmit, 
iki kuta saloz çalarak DÇllllf, biraz HDra yaka
Janmttir. 

Jf Bozdağan kemerinde oturan Mustafa Beyin evin
de de yangm Ç1kmq, fakat çabuk aöadOriilmfittllr. 

~~~~--~~r-~~~~~~~·----

Yüzme Birinciliği f irtibatları 
Türkiye Şampiyonlan Bu- Değişen 

gün Belli Olacak ,.,.. l 
Tlrki,. yBzme birincilikleri noy er 
~ Baylkdere yüzme bavu- Dahiliye Veklleti buı nahı)c 
mnda yapılacaktır. Birinciliklere Ye k&ylerin irtibatlannı fU ıekilde 
bet mmtaka iştirak edecektir. değiştirmiştir: 
laimlerini yaziyoruz: Enurum villyetinin Oltu ka-

• Ankaradaa: Abdullah ve Az.- zasına tabi Ôrtnlü ve Muşik nahi· 
mı Beyler. 1 • ı.ı.x- dil • b iki. ahi 

birden: Alp, Sallhattıiı, Ra- ye ~n .6 ... e ~ıı, u n ye 
ai- ~-1!- F Ce t yerme merkeza Kosor klyll olmak 

- ~ eyyaz ve va r..- .,. _ --L:.. • ı-ı.:.ı _.__ 
Beyler. '"'ere ...uaor -.1esı ~ wuu-

1.tanbuldan: Orhan, jozef, mllfbu'. 
Mehti, Toma, Ahmet Beyler. Liğvedilen Ôrtlltl aahiyaİDİD 

Bacbrınadaa: ~. ~ Pertos, Kotik, Yubn llemia ve 
118tıe1• ilet et, S.W ._ All ~ 11.- ....... Kl•I la 
Osman Beyler. nahiyesine ve Posik, Ehriz ve 

Kocaelinden: lsmail, Ali Hay- Meöndir kayleri Sankuuf kaza. 
dar, Ymuf ~e lhaan Beyler. ama, Kömlrlil nahiyeaİllİD Zuvar, 

latruk Çocuk 
Şehremininde Beyazatağa ma• 

haleainde bir aylık metnak bir 
erkek çocuğu bulunmuş, Darüli-
~eye te.lim · edilmiştir. 

Muallimlerin 
Sükna Bedeli 

Barem kanunu çıktığı zaman 
muallimlere stikna bedeli veril
mesi hakkındaki kanun iki sene 
müddetle tecil edilmişti. Bu iki 
aene middet bittikten on dibt 
ay aoara •ima bedeli kanunu 
tekrar iki sene müddetle tecil 
edilmiştir. Ancak kanunun tecil 
edilmemiş bulunduğu on dört 
aylık müddet zarfında muallimle
re aükna bedeli verilip verilmi
yeceği tetkik edilmektedir. Mu
alHmler lehine bir karar alınması 
muhtemeldir. 

P~k kayleri de 1enidea tefkil 
edilen KMOr nahiyeaine ilhak 
edilmiftir. 

Mardin, Cizre b:ıa11mn He
zek nahiyelİDe bap Hedil, 
Hendük Dinar, Girz, AyYaa 
köyleri bu nahiyeden aynlarak 
Midyat kazauna bağl•nmıfbr. 

Mardin Yiliyetinin Cizre ka
za111Da bağh ffalilan, latevraa 
Ruver, Dilin kayleri bu kazadan 
ayrılarak Midyat kazamnın Gur
buran nahiyesine bail•nm'fhr. 
Ankara vilayetinin Kızılcahamam 
kaza1111a bağlı Farm köy& Ayat 
kazası merkezine ve keza Kızıl
cahamam kazasına bağlı Meyve
bükü ile Ö..ıtı köyleri Ayaş 
kazasının Güdül nahiyesine. Bey
pazara merbut Akçakiae, Sorlnm 
köyleri Ayq kazasmm Güdül 
nahiyesine ve Ayq kaza•na 
merbut Ö.zköyüde Beypazarı ka
zası merkezine ilhak ediimiftir. 

' Zengin Dilenci 
Bir Kadının Üzerinden 62 

Albn Lira Çıkb 
Alemdar zabıtai belediye me

murlan dün Babıili caddesindeki 
ve belediye civarındaki dilencile-
ri toplarken Babıili civannda 
yere oturmof yetmiflik bir ihti
yar kadın dilenciyi de yakala
mıPudu. Kadının dizleri ağınlıp 
için memur koluna girerek mer
keze . götürmek isteyince Zey
nep Hanım: 

- Aman pelia efendi lrolta
i'Jımm albbda (62) .. ...... 

Dikkat ette düşmesin. Demİf. 
Filhakika Zeynep merkez, 

getirilince koltujmaaa altmden 
altmlan çıkannıfbr. Polia Zeynep 
Hannnı Darllicezere pndermif, 
parammcla DarBllcese bAllD8 

J•bnmfbr· ----
Firari 
Kasap 

Eminanil Zabıbd Belediye 
memurlan Bahkpazanncla fmn 
dahilindeki bap d6Wnmm 
ubhi ve fenni fel'&İtİ haiz olma
dığım ileri sürerek kapatılmuına 
karar •ermifler ve ba karan cla 
kendilerine tebliğ et:mitlerdi. 
Diikkin sahibi bu karan alır al· 
maz içinde etler bulunduğu halele 
dtildc.anım kapatllUf •• ptmiftit. 
Dört gündenberi clükkimn içinde 
etler kokm•f olduğu için ko!DfU• 
lann şikayeti llzerine dün Bele
diye dükkanı açbrarak etleri im
ha ettirmiftir. 

Ai-t• 18 

f-,.' ------... 
[ Güniin ~ arilıi ) 

Buğday ihracatına 
Başlanıyor 

Don Anadoludan lab.abula 16 
•al'OD butdey ıelmit Ye iyi malların 
okkan alb kmq lle .ıb brat bet 
p&raan ahlafbr. Tiftik p~u~ 
r••teldir. Otlaklar Gzeriae bir milc
tar it vardır. Oj'lak fl,.b 70-SS Jm. 
l'8f ...... adadır. Yeni •ahsal afyon 
fiab S,5-6 eald ..Uar ""'5 lira ara
mıdad1r. 

Ôj"renditimize göre bu aene Tür
ldyede buğday muaulu iyi oldutun
d• bir ay ıoua Fili.tin Suriye ve 
Yunaniatana butday ihracabna bat
lanacakbr. 

Mısır Adllye Ne21r1 
Mıaır Adliye Nazın Tahir "-iri Pap 

ile Müatepn Enis Pqa lstanbula 
plmltlerdir. Tabir Nuri Pqa bet 
daclenberi Yalova kapbcalannda 
liulunmaktadır. 

Dehlliye Veklll Gitti 
DahlHye VeldU Şükrü Kaya Bey 

dün ıabah tedavi edilmek ibere 
Avrupaya hareket etmiştir. 

Rusyadakl S.,orcularımız 
Moakova, 17 - nrk apor heyeti 

din tayyare ile Odeıaya gitmittir. 
Türk heyetine Ukranyanın en iyi 

ıporculanndan bir grup refakat et· 
mektedir • 

Hamallar c ... ıyettnde 
intihap 

Hamallar cemiyeti idare heyeti 
i.tifa ettiğinden yenisi aeçllecektir. 
intihabat ajustoıun aon haftasmda 
yapılacaktır. RiyUete- nlnk reis llm
tafa Faik Beyia latillap eclilecetl 
lllylemaektedir. 

Yeni Mllfterller 
Pariaten baza Armalar lhraeat off. 

me mGraeaat cde.-ek Tlrkiyedea 
afyon, kitre, cı•• ve del.atat madde
leri almak i.teclilderinl bildirmlfler
clir. Ofia bu. mlracaatleıl .Ubtla
lua bllcllrecektlr. 

..... llore••••d• 
Birkaç gündenberi para bor.._. 

da bir durgunluk vardır. 9 Ye il 
_,... tarihlerinde 701 kanat olu 
ıa.ua liruı dün 699 bnıttan ka
........-. Dolar fiatlnde haris W. 
~yoktur. 

0.lcllık Sporl•rlar 
Tlrk ,....,.dllGk, clatahk Ye laf 

aporluı ldGbi mensaplan ıeçea cama 
... PoJrU kiye bir rezinti tertip 
....... Ye birçok clai sporlan pp............ 

flfll Gençlerl 
Ş1f1i Gençler Blrliil eumarte.a 

•kpmı Galatuaray mlaamere salo
aaacla bir kouer tertip et.lflwdlr. 
Koa....m çok rbel olacatı lmlt 
edilmektedir. 

Tıp Talebesinin 
Bir Müracaati 

Tıp Talebe Cemiye.tl S.hhat Ve
k&leti nezdinde bir teıebbüıte bulun
mqbır. Cemiyet, Tıp Fakültesi ıoa 
muf talebelerinin taleH yurd•da 
defil, hastahanelerde yatmuın1n em
redilmeıini istemektedirler. Bu suret
le talebelerin dalla eıulı tekilde 
staj ıörecekleri Deri ıürülmektedir. 
Bu talebin kakl edileceli .CSylen
mektedir. 

1 ._ _S_on_R_os_t_a_n_m_R_e_s_im_lı_· __ H_,ı __ ·k_a __ y_e_sı_· : ______ R_ll_z_ar_O_la._H.._as_a_n_B_._D_ı ... )ı_o_r_Kı_i_:_l 

- Aakaraya • •akit ,._. I 
Wı. Çalclaria çelebil.. 

• 

ÇaW.ria - Eylül hafta91nda... I ... Bavuhmw omuzla11p ıele
cejim Huan BeJ-

- Memaua .ada-. hot pldin, 
ufa selctial 

ç.w.n. - w..a. ..... .. Ha
... Bey .. 

Hue Bey - Kapnnnı d_... 
apkbr çelebl.. ıGela ı•la .. ac1 ..... 
.... aftti• .ell....W. 



---
Tayyare 
Bayramı 
Fikret /htif ali 

' 

'-----------·-
30 ağustos tayyare bayramı 

Tayyare için hazırlıklar ya
pılıyor. 

Bayramı Tayyare Cemi-
yeti merkezinde bir komisyon 
günlerdenberi bu hazırJıkla ve 
merasim programını yapmakla 
meşguldür. 

Hazırlanan şey nedir? 
Taksim abidesi etrafında me

rasim. Sokaklarda gezinti. Bir 
iki nutuk ve bir iki selim. 

Halbuki tayyare bayramının 
tayyarelerle tes'idi lazım gelmez 
mi? Bu bayramdan maksat halka 
tayyareciliğin lilzum ve faydaları 
hakkında bir kanaat vermek ve 
onu tayyareye ısındırmaktır. 
O halde yapılacak şey bu ga
yeyi istihdaf etmek gerektir. Me
sela o gün tayyarelerimiz şehir 
üzerinde bedava uçuşlar tertip 
etmeli. İstiyenleri tayyarelere bin
dirip gezdirmeli. Bilhassa mektep 
talebesi için hususi tayyare ge
zintileri tertip etmelidir. 

İnş:ilterede tayyare günü böy
le tes it edilir. 

Bu hafta İngilterede donan
ma haftasıdır. Bu hafta içinde 
her vatandaş donanmayı gezip 
görmek, harp gemileri i~~~~e .. i~
tediği gibi dolaşıp istedıgını og
renmek hakkını haizdir. Biz de 
tayyare bayramını böyle bir şek
le sokamaz mıyız? 

iC 
Büyüklerimizden biri bu fani 
Fikrd dünyay~ gözlerini 

kapadıgı zaman 
llati/all mezarı baıında 

hepimiz yemin ederiz . 
- Seni unutmıyacağız. 

i - Seni kalbimize defnedi
yoruz. 

Arkasından kararlar. O ölü
nlln hatırasını tebcil için ölüm 
flinlerini matem tutacağız. Na
mına heykel dikeceğiz.. Filin .. 
Falan .. 

Daha dün Haşimi toprağa 

bırkanlar böyle bağırdılar. 
Yarın da Tevfik Fikretin ölü

münün yıldönümüdiir. 
Onu da kara topraklara göm

düğümüz gün böyle ağlamıf, 

böyle vaitler yapmıştık. 
Şimdi ne yapıyoruz? 
Bu muhterem ölünün mezara 

başında :merhumun ruhunun ra
hatsız edilmesine müsaade edi
yoruz. 

Ruhunu tebcil edemiyorsak 
bile rahatsız etmemezlik te ede
mez miyiz? 

Mısır Heyeti 
Geliyor 

Mısır gazetecilerile doktorla
rından mürekkep heyet bugün 
öğleden sonra şehrimize muvasa-
lat edecektir. 

Heyet Belediye, Matbuat Ce-
miyeti ve Etıb~a Od.ası namlan
na istikbal edılecektar. Matbuat 
Cemiyeti, Mısır gazetecilerine bir 
mihmandar terfik etmektedir. 

Tecziyesi istenildi 
Süreyya Paşa tarafından şair 

Nazım Hikmet B. aleyhine açıl
mış olan davaya dün de devam 
edilmiş, Müddeiumumi tecziye 
talebinde bulunmuştur. 
Bir Atletimizin Muvaffakiyeti 

lstanbuldisk şampiyonu Vysie 
elyevm Pariste tahsilde bul un 
maktadır. Veysi Pariste Ameri
ka - Fransa atletleri arasında 
yapılacak bir müsabakada Fransız 
atletleri arasında mevki almıştır. 
Veysi Pariste hususi surette ya
pılan müsabakalarda büyük mu· 
yaffakıyetler göstermiştir. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Gölge a 

İlk İnsanlar yanlarında yürüyen gölgeyi glSrünce korkarlardı. Onun da canlı ve ruhlu bir şey oldujunu zan• 
nederlerdi. Çocukların da ilk •ordukları ıual gölgelerine aittir. Gölge çocuğun da anlamadığı korkunç bir feydir. 
Büyüyüp te hidiıabn l'ölgesinden korktnlarla, iptidai insan ve çocuk arasında hiçbir fark yoktur. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Yunan Başvekili, Türk inkıli
bından Hararetle Bahsediyor 

Seyahatin T arilıi T esbit Edildi 
Atina, 17 ( Hususi ) - Baıvekil M. Çaldarisin 

Ankara seyahatine ait hazırlıklar devam etmekte· 
dir. Başvekile, Hariciye, MaJiye ve fktısat Vekili eri 
refakat edeceklerdir. 

Bununla beraber Türk-Yunan dostane milnase
batında bir çığır açıldığını ve yakın Şark ıulhunun 
takviye edildiği temin olunmaktadır. 

lf. 
Nazırların yanında birer ıube müdürü ile birer 

kitip bulunacaktır. Hariciye Nazırı seyahatin te
ferruatını kararlaıtırmak üzere Türkiyenin Atina 
Sefaretile temaaa geçmiıtir. Yunan nazırlan 19 
eylülde hareket edecekler, refikaları da beraber 

Diğer taraftan Yunan Baıvekili Türk - Yunan 
münasebabndan bahsettiği bir sırada: 11Tiirki
yeye, tarihin nadir kaydettiği büyük adamın eser
lerini yakandan görmiye gideceğim.,, demiı ve şun· 
ları ilive etmiştir: 

bulunacaktır. 

Seyahatin siyaıi maksatları ve Ankarada 
"- Kadm inkılabı, dini dünya itlerinden ayıran, 

Türk yazısını değiıtiren inkiliplar... Bu olmaz ıey
leri olduran kuvvet ve kabiliyette bir millet önünde 
hilrmetle ejilmek, lizımdır ... 

tetkik edilecek olan mevzular hakkında Hariciye 
Nezaretinde çok ketum davranılıyor. 

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

Misafirimiz M. Heryo Akşam Trenile 
Ankaraya Hareket Edecek 

Sabık Fransız Başvekili M. Heriyo dün 15,30 da öğle zıyafetinde bulunacak ve Akşam trenile An· 
Bulgaristandan şehrimize dönmüştür. M. He- karaya gidecektir. 
riyo Yamadan, rükiibuna tahsis edilen " Zafer " M. Heriyo dün beyanatta bulunarak kısaca de-
torpidomuza binmiştir. Torpidomuz Varnadan miştir ki: 
ayrılırken büyük tezahürat yapılmıştır. ' 1Zafer,, lima: .. _ Seyehatım çok iyi geçti, Bulgaristan bizi 
na girmeden evvel Vali Muhiddin, Hariciye Vekaletı hararetle kabul etti. Türkiye de bu seyahatımız için 
umum katibi Numan Beylerle Fransız mas- büyük zahmet ve külfetlere katlanmıştır. 
lahatgüzarı M. Barliye Çankaya muşile torpitoya 

11
Yarnadan buraya gelmemiz için bir torpido 

giderek M. Heryoyu karşılamışlar ve selimlamışl;ır- muhribi gönderilmesine çok minnettarız. 
dır. Biraz sonra da torpito limana gelmiş ve M. 11

Çok güzel ve mükemmel bir geminiz var. Türk 
Heryo Tophane nhhmma çıkmış ve Perapalas bahriyelilerinin misafirperverliklerini ve yüksek 
oteline inmiştir. askerlik kabiliyetlerini takdir etmemek mümkün 

Kendisi bugün Vali Muhiddin Beyin vereceği değildir.,, 

Fabrika İçin 
Ziraat Vekili Kayseride 

Tetkikat Y aph 
Kayseri, 17 - Burda kuru

lacak büyük bez fabrikası hak
kında tetkikatta bulunmak üzere 

şehrimize gelen lktısat Vekaleti 
Vekili Muhlis Bey ve Sümer Bank 

Mlidürü Nurullah Esat Beyler 
bugün vilayeti ziyaret ettikten 
sonra öğleye kadar fabrika 
işile meşgul olmuşlar ve fabrika 
yerinin istimlak muamelatını te-
kemmül ettirmişlerdir. 

Gazi Hz. Eşya Tarifesi 
Nakil Ücretleri Yüzde 15 

İndirildi 
Reisi Cümhur Hz. dün Yalo

vadan teşrif buyurmuşlar, Dolma
babçe sarayındaki dairelerinde bir 
müddet meşgul olmuşlardır. Gazi l eylfılden itibaren limanları· 
Hz. öğleden sonra v TW:k dili tetkik mız arasında işliyecek vapurlarda 
Cemiyetinin yaptıgı hır toplantıda tatbik edilecek olan yeni eşya 
hazır bulunarak müzakereleri tarifesini Deniz Müsteşan Sadul-
takip buyurmuşlardır. Bu esnada lah Bey Ankara ya götürmüştür. 
muallim Afet Hanım, Meclis Reisi Yeni tarifede ücretler yüzde 
Kazım Paşa ve katipleri Hikmet 15 kadar indirilmiştil".. 
Bey de yanlarında bulunmuşlardır. 

Bahçecilik F aaliyetl 
lzmirde Et Grevi Kastamonu, 17 - Fenni tarz-

lzmir, 18 (Hususi) - Kasap- da bahçe tesis etmit olanlara 
lann grevi dün de d?vam ettiği idarei hususiye fidanlığından pa-
için belediye şehnn muhtelif rasız olarak on bin qılı fidan 
mıntakalarında et ~mıştır. dağıtılacaktır. 

____________ ..;;. ______________________ ___ 

iSTER iNAN lSTER iNANMA/ 
Bir muharrir 11 Tabir ihtikarı ndan bahsederken • » 

" Milli " ve 11 inkılap ,, kelimelerine de temam ederek 
diyor ki: 

" Doğrusunu isterseniz, bütün bu tabirlerin etrafın

daki ihtikirdan 11 sözde münevverler,, me•'uldürler. Bir 
kısım matbuatımızı da zaman zaman bu fasileye katılmış 

görüyoruL Her havadiıin başında " milli ,, vasfı, her 
gündelik nutkun batında " tarihi .. sıfatı, her önlük, iş 
elbisesi, mesleki kıyaf~, bina, yer, palelide roğram 
değiştirmenin başında 11büyük inkılap., terkibi ... Türki
yede yüz bin değil, bir tane büyük inkılap oldu~unu 
çok defa unutuyoruz.,, 

/STER iNAN /STER INANMAI 

Sayfa ' 
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Galata 

Postanesi 

IS Si 

--·------ E. Ş -
Hay, o emri yazanın eline 

sağhkf... 

Ne idi o... Beyoğlundan tram
vayla İstanbula geçeceksiniz, eli
nizde, taahhütlü vereceğiniz bir 
mektup var. Tramvay bankalarda 
duruyor. Postane orada amma .. 
Tramvaydan inmek için kahr man 
kesilmek lazım, otomobiller cazır, 
vızır Şişhane yokuşundan torpil 
gibi iniyorlar. Motosikletler arka
larında bin kestane fiıeği ateşlen-
miş. gibi sekiyorlar. latanbulun 
e.n ışl~k. ve en çiğnenilecek ye· 
rındesınız. O kıyamet yerine bir 
mektup için kim inebilir. 

Kadıköy vapurundan 
1çıkbnız· 

postaneye gitmek için, Domu; 
sokağından yollansanu bir beli 
tramvay yolunu takip etseniz, blı
başka beli.. Birinden yukarıdan 
gelen bütün otomobiller iniyor; 
öbüründen: Beşiktq, Bebek, 
Taksim, Şişli, Kurtuluı, Harbiye, 
Fatih, Sirkeci, Eminönll ... Velhasıl 
lstanbulun bütün semtlerine giden 
tramvaylar gelip gidiyor. O sokağa 
piyade olarak girmek için, bir 
mektup kafi değil •• 

Düne kadar, Galata postane
sinden verilmek üı:ere cebime 
aldığım mektupları mevsim değiş
tikçe elbiseden elbiseye geçirdim. 
Yazlıklar naftalinli sandığa girer
ken ceplerindeki mektuplan kıt
lıklara aktanrdım. Klfhk elbiseler 
dolaba kilitlenirken de, ayni mek
tupları yazlıklara naklederdim. 
Bu değiı tokuı mektuplann sa
hiplerile buluttuğumuz zamana 
kadar devam ederdi. Senede 
birkere de umumi temizlik yapar
dım. Galata postanuinden veri-
lememit mektupları [ bazinei e•• 
rak) d09yuma kordum. O mek
tuplar arkaclaflarul gittikleri 
yt:rlerden avdet ediiace, mektup 
yazdığıma inansınlar diye aöıter
mek için saklanırdı. 

Hay, o emri yaunın eline 
sağlık 1 •• 

Geçen gün tramvayla geçer
ken nasılsa gözüme ilqti. lki, 
küçlik siyah cam levhadan anla· 
dım; vaktile İngiliz kooperatifi 
olan binadaki Galata postanesini, 
eski Belçika bankuımn yerine 
nakletmişler. 

Galata postahaneainin o be
lalı, kuytu yerden, herkesin gözll 
önüne ve kolayına gelir tarafa 
geçirilmesi ibyalık bir ıey oldu. 

Vakdi bana yeni it çıktı; 

Galatadan verilmek üzere kışlık 
elbiselerimin cebinden yazlık
lara geçenlerle beraber ( hazinei 
evrak ) dosyasına giren, salamu
ralık bütün mektuplanmı pos
taya vermek başa diiftü. Ne 
yapalım, bundan sonra vak
tinde gideceklerin yüzü suyu 
hürmetine salamuralıldara birkaç 
lira feda edeceğiz. Her fey iyi, 
her şey gllzel... Fakat yeni pos
tahane binasının bir ıeyi eksik; 
camekinında, iki beyaz zarf ••• 
Herkes postahaneleri camekanın
daki beyaz zarflardan anlamağa 
alışıktır. 

O emri yazan ihyalık el biı 
de, Galata postahanesinin ca· 
mekanına iki adet zarf resimciği 
koydurursa; benim gibi, eski 
mektup koleksiyonu yapan nice 
vatandaşlar da feraha kavuşur
lardı. 

10 Kuruş için 
Eyüpte Sadık isminde biri 1 () 

kuruş alacağını vermiyen bayram 
isminde birini sandalye ile başın

dan ağır surette yaralamışbr. 



4 Sayfa 

Mtmleket Manzaraları 

Sorkun 
Bey pazarının 
Say/ igesidir 

Beypazarı, ( Hususi ) - Sor
kun yaya olarak kazamıza 8 saat 
mesafede bir sayfiyedir. Havası 
ve suyu çok güzeldir. 150 haneli 
~e 750 nüfusludur. Halkın baş
hca meşguliyeti hayvancılık ve 
keresteciliktir. Beypazan, Ayaş, 
Haymana, Polatlı ve Ankaraya 
tahta sevkeden bu köyde keres
tecilik pek iptidai şekilde yani 
hizarlarJa yapılmaktadır. Bundan 
başka istihsal edilen tahtalar ara• 
ba yolu olduğu halde kahrla ıev
kedilmektP.dir. Dedelerimizden 
kalma nakil vasıtaları burada 
bili hakimdir. 

Arazi bol, fakat mümbit de
lildir. Toprak kumsaldır. Hay
vancılık oldukça inkişaf etmiştir. 
Buramn tiftiği pek meşhurdur. 
At, katır, merkep çoktur. Bura
daki koyunlann hepsi siyahbr. 
Dört sene evveline kadar bu köy 
Kızılcahamama tabi idi. Bunun 
için halk ihtiyaçlannı hala Kwl
cahamamdan tedarik eder. Maa
mafih yavaş, yavaş Beypa:zan 
piyasası tercih edilmiye başlan
mışbr. 

Burada geçen sene üç sınıflı 
bir mektep yapıldı. Talebe mev· 
cudu 120 kadardır. Okumıya 
karşı büyük bir heves vardır. 

Sorkun yaylam ayni :zamanda 
çok iyi bir sanatoryom olmıya 
müstaittir. - K. Z. 

Gaziantep'te 
Halkevi Faydalı Eserler 

Vücuda Getiriyor 
Gaziantep (Hmusi) - Halke

W.de hummah 
bir faaliyet 
Yardır. 8a ça• 
lışmada F uka 
'Reisi awkat 
Ômer Aıım 
Beyin bllyllk 
himmeti 1eb
ket mek t e dir. 
Evin edebiyat 
ve dil şu besi 
mahalli ban 
iflerile met
guldür. Halki- Gıdent•p Fır;lıa 
yata ait bir- Rew ô. Ası• B. 
çok malumat toplanmıştır. Bunlar 
kitap halinde neşredilecektir, Dil 
bahsindeki mesai Türk Dili Tet
kik Cemiyetinin mazhan takdiri 
olmuş, Eve bir takdirname gön
derilmiştir. Ev kütüphanesi gayet 
zengindir ve herkese açıktır. Spor 
ıubesi 600 Jira masrafla bir saha 
yapbrmışbr. Komşu kaza ve vi-
layetlerle maJlar tertip edilmek· 
tedir. Musiki tubesi halk tarkı· 
lannı toplayıp notaya almaktadır. 

Bir Kova Su İçin 
Bir Adam Vuruldu 

Andifili ( Hususi ] - Demer 
köyü ahalisinden İbrahim oğlu 
Rıza, kuyudan su doldurmak 
yüzünden Mehmet oğlu Kerimi 
av tüfeği ile ateş ederek 30 
yerinden yar 'lmıştır. Kerim has
taneye kaldırıimış, Rıza adliyeye 
teslim edilmiştir. 

· )ö, t Aya <lı Dört Kanatlı Civciv 
Ge mencik (Hususi) - Benli 

Mehmet Efendi zevcesi Fatma 
Hanımın tavuklarından, dört 
ayak ve dört kanatlı bir civciv 
çıkmıştır. Bu hayvan birkaç saat 
yaşamış, ondan sonra ölmüştür. 

SON .. POSTA Ajuatee 18 

E 
• 

T HA E ~,--------------~, 
1 Gençler için r ' 

•• Karşımızdakini 

Universiteye Talebe Yetişti- ~::~:~k 
ren • 

Bir Köy Mektep istiyor 

Zofra,.llolliua Koıaai iögidn .,,..,..; ... nunuı 
ZafranboJu (Hususi) - Konari nu, Gerede, araç ve Bartma g6- mektebe ihtiyacı ftl'dır. Geçen 

kC>yünUn çok eski bir tarihi var· türülmektedir. seneye gelinceye kadar burada 
dır. Köyfin 6.st başında ve prk Son zamanlarda köyda Maa- bq dershaneli bir ilkmektep 
kısm~d~~ - bir hö~ gö~ükür. rife karşı çok derin bir heves varmış. Mektep binuanın küçük-
Bu hoyugun hangı devre aıt ol- uyanmışbr. Birçok çiftçi baba- ltiğü nazan itibare alınarak ge• 
duğu kat'iyelle kesdirilememek- lar oğullanm lise ve ortamek- çen yıl bu mektep ilçe indiril-
le beraber bura mn tarihten ev- miştir. 

k teplere göndermektedirler. Bu 
vel i zamanlarda yapıldığı da Ü 
tahmin olunmaktadır. köyde niversiteye devam eden Köylüler mektepleri beş der

saneye çıkanhrsa mektepleri· 
ni Maarif proğramı dahilinde 
ve en asri bir şekilde bizzat inşa 
edeceklerini söylemektedirler. 

Konari köyü bilhassa sebze 
yetiştirmekle maruftur. Yetiştiri-
len sebze ve mcyvalar Kastamo-

Viranşehirin ismi 
Değiştirildi 

Akçadağ ( Hususi ) - Viran• 
şehir nahiyesinin ismi Doğanşehire 
çevrilmistir, demiryolu güzerga
hında bulunmakta olması Doğan
şehirin inkişafını mucip olmuş, . 
yeni binalar, yeni dükkanlar ve 
oteller yapılmışbr. Nahiyenin 
umum nOfusu 12 bindir, ahali 
durmadan çalışmakta memleke
tin imanna Ye kendi refahına 
hizmet etmektedir. Bir sene 
1çinde Viranşehirden 29464 kilo 
tütün, 1825 kilo liluıa, 9000 kilo 
ceviz ktlttığft, 25253 kilo Fasulya, 
11527 kilo Buğday, 34930 kilo 
muhtelif eşya ihraç edilmiştir. 

Adana'da 
Beı Hovarda Bir Adam 

Öldürdüler 
Adana ( Hususi ) - Burada 

feci bir cinayet olmuştur. iki 
vesikalı kadınla birlikte bir eve 
kapanan ekmekçi Şabanın oğlu 
Abdurrahman, sabıkalı kumarcı 
Sefer, Kurutepeli Tevfik, Köşker 
Mehmet ~lu lsmail ve kardeşi 
Ömer kafayı tfitsülemİ§lerdir. Bu 
lll'ada birkaç kiti evi tqlamış, 
bunlar da evi taşlıyanlan kovala
mak üzere sokağa fırlaDl.lflardır. 
Bet arkadq önlerine gelen Aziz 
Ye Mehmet isminde iki kişiyi 
görünce tabanca ve bıçakla üzer• 
lerine hücum etmİIJa'dir. Bu aıra· 
da çıkan kurşunlardan biri Köş
ker lsmaile isabet etm.iı Ye derhal 
öldürmilştilr. 

Azizde baflnd•n ve kolundan 
ağır surette yaralanmıştır. Milcrim
ler derhal yakalanmış ve tahki
kata başlanmıştır. 

Akhisar Yalı Mektebi Açılmıyor 
Akhisar, (Hususi) - Marma· 

radaki mektep binasının tamire 
muhtaç bir halde bulunmasından, 
açılması mukarrer bulunan yah 
mektebi bu sene açılamıyacaktır. 
Bu mektebin gelecek sene için 
tamir ettirilmesi muvctfık görül-
müştür. 

gençler olduğu gibi yurdun muh
telif yerlerinde vazife almış mu-
allimler de vardır. 

Köyün beş dershaneli bir ilk-

lnegöl gençleri Türkçenin Hakimi
yetini İstiyorlar 

lrw6öl4•11 bir rnaıucra 
İnegöl (Huaus1) - 4 bin haneli ve 12 bin nüfuslu olan kazamwn 

ikbaadi vaziyeti f&Y&Dı memnuniyet bir haldedir. Kazada mü.lhakatile 
beraber 24 ilkmektep vardır. Şimdi bir de ortamektep inp edilmekte
dir. Belediye geoit bir bütçe ile çalışmaktadır. Memleketin temizliğine, 
aokaklarm intizamına ve tenvirata fazla_ ehemmiyet Yerilmektedir. 
Şehirde ahalinin bir kıaınım Arnavutlar teşkil ebnektedir. Bu vatan
clqlar kendilerini türkçe <iğrenmek ihtiyacından vareste gördükleri 
için sokakta, kahvede, her yerde arnavutça konuşmakta ve pek haldı 
olarak gençleri ıinirlendirmektedirler. 

Sa~sun'da Maraş'ta 
Ticaret Odası Kongresinde Halk Konferanslar Ve Gece 

Mühim Meseleler 
Konuşulacak 

Samsun (Hususi) - Ticaret 
ve sanayi odası kongresi bu sene 
mmtaka kongeniJe birlikte yapı
lacakbr. 

Bu konsn-ede müzakere edile
cek mes'eleler meyanmda bilhaaa 
liman işleri, hububat yetiştiren 
köylüye ziraat bankasının kalbur 
makinelerinden dağıtmak, yerli 
anayii himaye için gelen iptidai 
maddelerden alınmakta olan is
kele resminin ilga11, tuz, gaz, 
teker, fiyatlanmn tenzili, aahil 
Demir Y ollannm Çarşambadan 
Termeye kadar temdidi gibi 
Samsunun en canlı ve mübrem 
ihtiyaçlan göze çarpmaktadır. 

İstanbul YOksek İktısat ve 
ticaret mektebinde bir talebe 
olruhnıya karar vermiş ve icap 
eden hazırlıkla 933 senesi ~litçe
sine tahsisat koymuştur. 

Ticaret odasının mf dll ve 
hayırJi işler başaracağı timdiden 
kat'iyetJe ümit edilmektedir. 

Dersleri ile Tenvir Ediliyor 
Maraı ( Hususi ) - Başta 

Belediye Reisi Sami Bey bulun
mak üzere gençlikte hummalı 
bir faaliyet ıörülmektedir. Yakın 
.zamana kadar memleketimizde 
bir askeri mahfil Yardı. Bu yıl 
memurin kulübü ve gençler birliği 
gibi iki yeni teşelddli daha Yii
cude getirilmiştir. 

Gençler hirliği binasında her 
hafta muntaıamen konferamlar 
Ye gece dersleri ftrilerek beaa 
halk, hem gençlik tenvir edil
mekte, hem de ikbaadi konfe
ranslarla balkın yerli malı istih
liki temin olunmaktadu. 

Akhisarda Güreş 
Akhisar (Hususi) - Manisalı 

Rıfat, Dramalı Hasan Fehmi, 
Hamdi, Hüseyin, Ömer ve Kara 
Ali pehlivanlar buraya geldiler. 
P.ehlivan müsabakalan yapıla
caktır. 

Muhatabımız hakkında sağlam 
bir fikir edinmesini bilsek, ken• 
dimizi birçok hatalardan kurtar
mıya muvaffak olabiliriz. Çünkü 
IÖzümüzü muhatabımızın tabiatine 
göre idare eder, onu daha ko
layhkla fethedebiliriz. 

Muhatabımızı tanımak için 
me bu sütunlarda birkaç anahtar 
vermek istiyoruz. 

Bugün çehreden bir adamı 
tammamn sımm tetkik edelim : 
Çehrede öyle işaretler göreceğiz 
ki bunlar insanı asla aldatmaz. 

Alnın Manaaı 
1 - Saçlardan kaş üzerine 

amuden inen yassı bir alın mah .. 
dut fikir ve zayıf bir :zekayı 
itaret eder. Ayni şey dört köşo 
ve dar bir alın için de söylene
bilir. 

2 - Amuden inmiş, fakat 
biraz yukandan muhaddep aJın
h adam müsbet zekalı, nya· 
ziyeci, makul ve fünuna hahişker 
olur. 

3 - Alçak alın kaba, haşin, 
hile ve fenalıkla dolu bir ta biatin 
ipretidir. 

4 - Çok çıkık bir alın düş· 
manhk ve rekabet ima eder, 
Böyle alınlı insanlan ekseriya 
felaket takip ve tehdit der. 

5 - Bilamübaliiğa arkaya 
doğru meyyal bir alın pürhayat 
bir muhayyeleyi ve z.evki san'at-
kiraneyi ifade eder. 

6 - Murabba ve enli bir 
alm, akıl, zevloselim ve muha-
keme, 

7 - Beyzi bir uzunlukta olan 
alın rüyakar, mefkfıre aahibi mil
tehayyil olmayı, 

8 - Vasatta muka'ar, ke
mildi, geniş ve yüksek alın kuv· 
vei hafızaya malik makul düşün
celi, mrıJibazalı, tedbirkirlığı, 

9 - Toparlak alın, faaliyeti 
cüreti, enerjiyi ihtiras ve hassa• 
aiyeti 

10 - Milselles geniş, hafifçe 
bombe olan ahn incelik, nezaket 
muhayyel bir ruh, fiirperverliği 
yumuşak seciyeliliği aevimliliği 
ifade eder. 

11 - Alm amuden kateden 
bir damar büyük kabiliyet ve 
istidat ifade eder. 

12 - En beyecanh anlarda 
bile kınşmıyan bir alın soğuk 
kaDlılığı, iki yüzlüliiğü ve bayağı
lığı ifade eder. 

Gözlerin Manası 
1 - Gözlere çok yakın kal"' 

lar kah yürekliliği, inatçılığı ifade 
eder. 

2 - Gözlerden uzak kaşlar 
fikir fıkaralığını eski Türkçe se
kiz şekline yakın olan kaşJar ise 
gayri mütevazin bir fikre delalet 
eder. 

3 ~ Muntazam mukavves kaı
lar açık bir seciyeyi çok mukav .. 
-Yeti kaşlar, cesaret, gurur, hiddet 
kalın ve uzun kıllı kaşlar, gara
bet ve nev'i şahsına münhasır bu 
aeciyeyi ifade eder. 

Çok dışanya doğru fırlak 
ıöz ağır fikiıli ve zevki selimden 
mahrumiyeti. içeriye doğru babk 
pz fenalık, hile. 

Kıvılcımb 'Veya parlak göz hı
yanet, zulilm. 

Ne yabk, ne de fırlak olan 
gaz eyi bir tabiati seciye düz· 
ğünlüğünü ve fikrin müvazenetini 
ifade eder. 

Küçük, hareketli ve seri bir 
surette etrafına bakınan gözler 
tedirgin bir fikri ve hilekarlığı. 

Çok açılıp kapanan, bulanık 
gözler mahcubiyeti, korku ve ince 
fikirlerden mahrumiyeti. 

Berrak, canlı, düL doğru ba· 
kışlı gözler hassasiyeti, cesaret 
ve iradeyi gösterir. 

Mail ve kinayeli bakışh gözler
den korkunuz. 

Celal Tn/ilc 
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Dünya Hddiseleri 

Kıyafet 
Açıklığına 
Dair 

1 

Bir müddettenberi biitün diln
Landrada yada, kıyafet açık~ 

• • . lığına karşı umu· 
Bır Hadıse mi bir reksiyon 

başlamışbr. Hele plajlardaki açık
hğa tahammül edilemiyor. lık 
reaksiyon, bundan bir müddet 
evvel Almanyada kendini göster
mif, bu hareket genişlemif, bir
kwm kadınlar için mayo geymek 
ve plajlarda yıkanmak imkanlan 
bile kalmamıştı. Buna benzer 
bazı hareketler, son zamanda 
lngilterede göze çarpıyor. İngil
terenin meşhur Brighton plajında 
bu yüzden bir hidise olmuştur. 
Gayet dar bir mayo geyip vücu
düne de örtü makamında sadece 
memelik takan bir kadın deniz 
kenannda görilnür gorunmez 
halk arasında bir homurhıdur 
başgöstermiştir. Birkısım kadın-
lann hareketine birtalnm erkek
ler de iştirak ederek bu şekilde 
geyinmiş olan kadına karşı fili 
bir tecavüz başlamıı, kadın güç 
hal ile bir taksi otomobiline atlı
yarak camnı kurtarmıştır. O bu 
•uretle kaçıp kurtuluncıya kadar 
lstil, başı parça parça olmuş, 
Yiicudünü örtecek bir parça sağ
lam kumaş bile kalmamışb. 

• • Alman Başvekili Hitler, Ba-
vyeradaki hususi ikamet-

Hitlerin gahına çekilmiş, 
Rahatı için istirahat ediyor. 

_____ __. Başvekilin rahat-
•ız olmaması için Bavyera polisi 
bir takım tedbir ve kararlar al
mış, bunlan bir tepliğ halinde 
halka bildiriyor. Bavyeralılann 
bu münasebetle yapmamakla mü
kellef oldukları hareketler ıun
lardır: 

1 - Lüzumsuz gürültü, 
2 - Ferdi veya kiitlevi hay

kırmalar. 
Bunlann haricinde, Beşvekilin 

köşkünün iki tarafından geçen 
yoldan, ancak, mecbur olan 
araba ve otomobiller geçebile· 
ceklerdir. Bunlara, hususi müsa .. 
ade verilecektir. Ayni zamanda 
Başvekilin harekitım mütemadi 
surette kontrol eder gibi köşküne 
diirbünle bakmak da nezakete 
muvafık addedilmeyor. Bavyera 
polisi, halkı, bu gibi hareketler
den çekinmeye devet ediyor. 

• 
Japon gazeteleri Çin hükii-

meti ile Amerika arasında 

/ aponga, gizli bir askeri 
Amerika Ve muahedenin met-

ç in nini neşrediyor-
lar. On yedi mad-

de, dört lahika ve Uç fasıldan 
mürekkep olan bu muahedeye 
göre Amerika hükumeti Çin or
dusunun tensikini kabul etmiştir. 
Bu münasebetle Amerika, r·~~ 
380 küsur tayyare temin 
taahhilt etmektedir. Bu 
sade havacılık sahasına iı... - ' 
etmekte olup 1936 senesi sonun
da bütün taahhütleri yerine ge• 
tirilmiş olmak lazım gelmektedir. 
Bunun haricinde Amerikalılar 
çinde dört hava istasyonu tesis 
edec~klerdir. Japon Hariciye ne
zaretı, bu neşriyat ve avakibi 
hakkında hiç birşey söylemek 
istememiştir. 

W5 z ~..ıSLS& Cwt• 

SON POSTA 

TARİHİ MUSAHABE 

Bre 
Girit 

Haspe ! Tez Söyle •• 
Cengi Nice Oldu? •• 

/ . ı/ ··, .. ı\ziın Bir 
\ 

Deli 
İbrahimin .! 

Girit seferi uzadıkça uzuyor; 
hergü? gelen meş'um harp ha
berlen halkın teessür ve asabi
yetini arttınyordu. Vilayetler ver
giden, siliyaneden, ciğerpare ev
litlanm Giridin kumsal ve ka
yahklanna gömmekten bıkmış 
usanmışlardı. Payitahtta da sefa
let arttıkça artmıştı. 

Bütün bu sefalet ve ıstırabı 
hissetmiyen, anlamıyan yalnız bir 
yer vardı. O da, saraydı... Şark
tan Garbe kadar bütün Osmanlı 
illkesinin sahip ve maliki olan 
Sultan İbrahim; T opkapı sarayı
nın çinili, ayetler yazılı odalannda 
yüzlerce saraylı ve hasekilerin 
ortasında, çılgın ve sefih bir ha
yat geçiriyor .• Cinci hocanın ne
feslerile takviye ettiği sıhhat ve 
takatini; rezil ve miistekreh bir 
hayabn iğrenç sahnelerinde eri
tiyordu. 

Koca ülkenin her tarafı, kan
lı eşkiyalarla dolmuştu. Taşrada 
bir kasabadan diğerine gidilemi
yordu. iatanbula civar olan Ak
pınar karyesinden Ahmet Ağa, 
eşkiyanın eline_ geçmiş.. Para 
veremediği için gırtlağından kllf
ruksokumuna kadar bir şiş geçi
rilerek ateşte kebap edilmişti ..• 
Köyleri basan şakiler, kadınlan 
kızgın bakır tepsiler üzerine 
oturtuyorlar; kızlann memelerini 
keserek, duvarlara çiviliyorlardı. 

Taşrada bütün bu facialar 
cereyan ederken, bir alay Rus, 
Leh ve Macar kızlan, tepelerinden 
topuklarına kadar inciler dizili 
saçlarını sallaya sallaya Topkapı 
sarayının rivaklarında, büyük bir 
haşmet ve zarafetle gezip dola
şıyorlar.. amberle yapılmış nefis 
ve nadide şerbetlerle can besle
yerek halifei ruyizemin ıre hakanı 
berreyn •e bahreyn'in afiyet ve 
saltanatma dualar ediyorlardı. 

bulmuştu. Hünkinn h~mından 
kurtulmak istiyenlerin hayatı, an
cak saraya amber ve samur te
dariki sayesinde kurtulabiliyordu. 

Padişahın cinneti arttıkça onu 
hiçbir zevk eğlendiremiyordu. 
Sıksık cinnet nöbetlerile sarsılan 
Sultan ibrahim, ruhunda yanıp 
tutuşan zulüm ve vahşet ateşleri
ni kanla teskin etmek istiyor. 

En basit bahanelerle en kıy
metli vezirlerin başlarinı kestiri
yordu. Ali Paşa gibi emsalsiz bir 
vezirin kesik başı, T opkapı sara
yımn kapısı önüne ablmış.. Hazi
nesi müsadere olunarak saraya 
taşıtılmışb. Likin, iş bu kadarla 
da kalmamış.. Paşamn zevcesi, 
üryan bir halde çarmıha gerilerek 
gerilerek etrafına mumlar yakıl
mıı.. Çarşı ortalarında halka 
karşı teşhir olunmak için saat· 
lerce., böyle bırakılmıştı. 

* Saray halkı, ıdltan lbrahimin 
btitün bu çılgınlıklarını, bir ilhamı 
rabbani gibi talikki ediyorlar .• 
Onen en küçük hareketlerini bile 
manevi ve ilahi bir mana atfedi
yorlardı. 

Boğazın ve Halicin bibedel 
manzarasına karşı yapılan ve 
{ İftariye köşkü ) tesmiye olunan 
Bakır sayeban, henüz ikmal edil
memişti. Etrafına, cinci hocanın 
tılsımlan nakşedilmiş olan bu 
altın yaldızlı sayebanın altı, en 
nadide samurlarla döşenmişti. 
Padişahı zaman ve halif ei devran, 
bu sayebanı teşrif edecek ve 
burada bir gurup zevki sürecekti. 
En seçme saraylılar ve hasekiler, 
nadide Hint dibalan, Şam ve 
Musul kumaşları giymişler; halvet 
olan sünnet odasından, iftariye 
köşküne kadar iki sıra dizil-
mişlerdi. · 

Deliliği 

t 
bir saraylının yilzllne bakarak : 

- Bre haspe !.. Tez söyle •• 
Girit cengi nice oldu ? .. 

Diye bağırdı... Saraylı bir-
denbire şaşırdı. Bir cevap bula
madı. Derhal boğulup bir çuvala 
konularak Sarayburnundan denize 
atılacağı muhakkaktı. Bereket 
versin, derhal kendini topladı : 

- Dilerim bari hüdadan, Al-
lah şevketlii aslanıma, Giridin 
taşı toprağı kadar ömürler ver
sin. Bunca vezir, vezeran varken, 
Girit cenginin gamım ne çeker-
sin, devletlim... Hemen, · biz kul
ların arasında tatlı hayabn zev-
kine bak. 

Diye cevap verdi .•• Fakat bu 
cevap, Sultan lbrabimi tatmin 
etmedi. Birdenbire esen bir cin
net rftzgirile: 

- Tez bana bir knheylin 
ulaştınn.. Ben Girit cengine IPt
mek dilerim. 

Diye haykırmıya başladı. Ha-
zincdarlar ve hasekilerbiribirle
rine bakıyorlar .. artık, bir cezbei 
rabbaniye benzemeyen bu cinnet 
buhranım nasıl yatıştıra bilecek-
lerini dilşünüyorlardı. iri vncutlu, 
topuklarına kadar uzun iki örgti .. 
lü saçlı bir haseki, akıllı davran .. 
dı. Hemen, sultan İbrahimin CSnD.n
de yere kapandı. Dizlerine ve 
ellerine dayanarak bir kilheylan 
kısrak tav ıri aldı. Bir elile saç· 
larım, mübarek halifeye uzattı: 

- Sırtıma bin aslanım.. seni, 
Girit cengine götüreyim. 

Diye bağırdı... Bu teklif üze-
rine sultan İbrahimin çehresinde 
bir neş'e uyandı. Sarsıla sarsıla, 
ata biner gibi Hasekinin sırtına 
atladı. Uzun saçlarını, bir gem 
gibi ellerine aldı... Haseki, halifei 
ruyi zeminin ayaklanndan sımsıkı 
yakaladı. Arasıra şahlanarak, 
koşa koşa, mermer havuzun ke
narında dolaşmıya başladı. 

Akdenizin ortasında, yalçın 
kayalar arasında kan ve ateşle 
boğuşan Türk evlatlae, kimsenin 
hatırına gelmiyordu. (Hanya) ka
lesi, bir türlü alınamıyordu. Her
gün, kesif saflarla kaleye !\Ucum 
eden Yeniçeri bölükleri; düşman 
tarafından patlatılan lağamlarla 
berhava oluyor .. hergün yüzlerce 
kahraman, alev selleri arasında 

r-mm!!m!!!!!~~"'!""""!'~--~==!!!!!!!!"!'"!!!!!!!W!I!!!!...._.., eriyor; yamp kavruluyordu. 
=: TA KV J M == Girlt seferi uzadıkça, Sultan 

Sultan lbrabim, Hırkaisaadet 
önünde bir fatiha okuduktan 
sonra geçmiş.. Cılız ve sarsak 
viicudünü iki genç ve gürbii~ sa
raylının kollan arasında sürükliye
rek sayebana gelmişti. Bukadarcık 
bir yürftyilş bile halifeyi fena 
halde yormuştu. Ellerini dizlerine 
dayadı. Gözlerini kapadı. Bir 
müddet öylece kaldı. Hazinedar
lar ve hasekiler, biribirlerini 
dnrtiiyorlar: 

Hasekinin bu zekisı, bllyOk 
bir facianın önD.ne geçmit·· Her
kese bir zevk ve neş'e vermifti. 
Üç yUz milyon islimın halifesi;· 
Seksen milyon osmanlınm padi
şahı olan Sultan İbrahim, Hase
kinin sırhnda katıla katıla gü-
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İbrahimin de cinnet ve asabiyeti 
artıyordu. Çünkü oradan bekle
diği nadide ganimet mallanmn 
gelmesi gecikiyordu. Saray halkı, 
padişahı oyalamak için gittikçe 
genişliyen bir zevk ve sef abat 
Alemi yarabyorlar; mecnun hali .. 
feyi oyalamıya çalıŞJyorlardı. 

Sultan lbrahimin amber ve 
aamur meraka ubk. .- haddi 

- Mübarek aslanımıza, yine 
cezbe hali geldi. 

Diye biribirlerinin kulaklarına 
fısıldıyorlardı. 

Sultan lbrahim, birdenbire 
gözlerini açb. Ellerile yere daya
narak dizlerinin üstüne kalkb. 
K~ tesadilf eden iri clueH 

lerek: 
- Haydaaaa., Girit cengine 

giderim, baydaaaaa... Diye hay
kanrken; etrafını alan saray ka
dınlan da büyilk bir nq' e ve 
meserretle el çırpıyor: 

- Maşaallah, aslammıza ma
pallah ••• 

Diye allota tutuyorlardı. 
Yıilçıo Ka1a 

Ağustos 18 

: ı Kari M ektuplMı 

Ters Bir 
Biliş ... 

f:: 

Son Posta gazetesinin 6 ağuı· 
tos 1933 tarihli sayısının 4 üncU 
sayfasında, lğdırdan gönderilmit 
hususi bir muhabir mekt·ıbu var. 
Muhabir bu mektubunda Iğdır 
adının Ermenice " Cennet ,, ma• 
nasına geldiği için Iğdırlıların bu 
adın değiştirilmesi ve kazaya 
" Ağrı " adının verilmesini iste
diklerini yazmaktadır. 

Bu haberi gerçekten ehem
miyetli bulduğum için bu mevzu 
llzerinde biraz yazı yazmayı fay
dalı buldum. 

İster Cennet maDtL&ına gelsin, 
istene başka bir karphğı bulun
ıun, .. Iğdır " sözt\ 6z Türkçedir. 
Oğuz'un yirmi dört boyundan 
birinin adı da "Iğdır,, dır. Oğuz 
evlltlan, orta Asyadan batıya, 
Anadoluya geldikten sonra Ana
dolunun muhtelif köşe ve bucakla
nna dağılarak, kurdukları köylere 
kendi boy ve oymaklannın adım 
vermişlerdir. Bugün Anadolunun 
muhtelif yerlerinde yirmiden fazla 
yerin adı ••Iğdır,, dır. 

En eski devirlerdenberi bura
larda oturanlar umumiyetle Tilrk 

·olarak görünmaktedirler, Halk 
araşında Iğdır sömniin çeşitli 
teliffuzlan kulağa çarpar: Jktir, 
lgder, lfdır, Ildır.. Sözün aslı 
ise ljdırclir. 

Bugiln Orta Asya Türkleri 
arasında bu sözle adlandı
rılmış yer, kabile boy ve 
oymak adlan da göze çarp
maktadır. Bütün bunlar bize gös
teriyor ki, Iğdır sözü öz Ttirk
çe bir sözdür. Onun Ermenice 
Cennet manasına gelişi bizi asla 
alakadar etmez; çünkü milittan 
çok daha evvel, yani Ermeniler 
bu mıntakaya getirilerek yerleş
tirilmeden önce buralara Tiirk 
beyleri devlet kurmuşlardı; milat
tan 9-10 asır önce aslen Turani 
bir kavmolan 01'arto - Lortlao 

hükümeti bu mıntakaya hikim idi. 
1887 den sonra bu mıntakaya, 

Ruslar tarafından Sürmeli denildi. 
"Zakafkasya" denilen cenubi 

Kafkasya sayılan bu memleket
lere yayılan eski Çar Ruayas· 
Revan ve Giimrll mmtakalanndan 
birçok Ermeni getirterek buralar
da iskin etmiş ve buralann ka
dim ahalisi olan Tllrklerin arazi 
ve emliklerinin, Ermenilerin eline 
geçmesine yardım etmiştir. Bu 
hal buralardaki Tllrk unsurunun 
başka diyarlara g6çetmeleri ne
ticesini doğurmuş, bu facia 1920 
yılma kadar devam etmiştir. 

1920 de bu mıntakada gez
diğim zaman, yapbğım araıtırma
lar neticesi, buralarda yaygın ve 
kadim Türk knltiirilnün birçok 
izlerine rastladım. 

Araa'm •uladığı bu mıntaka 
halkı bu sudan yetecek kadar 
faydalanmamaktadırlar. Bu mın
taka istihsalatının çokluğu ve 
kalitesinin yüksekliğile btıtiin 
Kafkasya ve ta Rusya içeri fab
rika şehirlerinde büyük bir töh
ret kazanmıştı. Birçok mensucat 
fabrikaları, pamuklanm buradan 
tedarik eder, Sürmelinin hububat 
istihaalib en yüksek gıda kud
retini haiz maddeler arasmda 
istihlik pazarlanna g6nderilirdi. 

Eskiden iatihsalib yllksek 
olan bu mmtakamn nlifum da 
kesifti. Ruslar, bu havaliye ve 
bilhassa S&rmeli mıntakasma 
fazlaca ehemmiret vermiı, bu 
mmtakamn Aras dan mümkün ol• 
duğu kadar faydalanması için bir 
çok çarelere bat vurmuşlardır. 

Cografi vaziyet itibarile mD.n .. 
hat bir arazi olan bu mıntakanın 
yılda iki mahsul verecek bir kud
rette bulunuşu ona ayn bir 
ehemıniyet verilmesine değer. 

Bence öz türkçe olan bu adı, 
Iğdır adını değiştirmiye teşebbU. 
etmek doğru değildir. 

Ankara: Kadri Kemal 
Son Posta : Iğdır kelimeli 

eauen Ermenice cennet manasma 
gelmez. Bu itibarla yapılan teı
,ebbis&n istinat ettirilmek i.tea
diti eaa• ta yanhıbr. 



Ziraat Bilgisi (*) 

Tütünlerde 
Vahşi Ateş 
Hastalığı 

Yalova M. Ef. ye: 
Bütün nebatabn tabii bir 

tekilde büyümesi ihtiyaçlan nis
betinde yağmur yağışına ve top
rak rutubetine bağlıdır. Karann
dan fazla kuraklık ve fazla yağıf 
hemen her nebatta ayn ayn şe
killerde zararlann bat alma111Da 
sebebiyet verir. 

Tütünlerde görülen vahşi ateş 
hastalığı da yağıılann dev~ 
ıurette artmasından ileri gelir. 
Hastalığı yapan Bakteri aerin ve 
rutubetli havalan 1evdiğinden 
biyle aiden mevaimlerde pek 
ziyade artar. 

Bu hastalığa tutulan tiltün
Jerde yapraklar iizerinde un 
renkte bir takım lekeler görilltir 
ki bu lekeler gittikçe btly6yerek 
birbirlerile birlefir ve nihayet 
bütlln yaprağı kaplarlar. Bu leke
ler her ne kadar pas hutahğma 
benzerlerse de etraflannda daha 
açık renkte bir halka bulunma• 
sile valıfi ateş hutalığımnkiler 
ayırt edilebilir. Lekeler büyüyüp 
nebabD hemen her tarafım istila 
ettikıe yapraklar sulanıp akmıya 
ve mahvolmıya başlar. 

Yağışlı senelerde tütünle· 
rin hakiki bir endiıesi olabilen 
bu hastalık son derece bulaşıkbr. 
Yani hasta kısımlar .üzerinde bu
lunan bakteriler uzun müddet 
yqayarak hastahğl birinden diğe
rine hatta gelen seneye kadar 
muhafaza ederek geçirirler. Bu
nun için mücadelede en fazla 
nazarı dikkate almacak teY has
talık baterilerinin yokedilmesidir. 

Bunun için lekeler ilk gö
rilndtltD zaman böyle yapraklan 
hemen toplayıp yakmak lizımdır. 
Havalar kuraldqbkça hastalığın 
intipn da yavqlar. Fakat tütün
ler toplandıktan onra dahi tar
lada kalan k8k, dal, yaprak ve 
aleltmum ttltünlln nebati kısım
lanm dikkatle toplayıp ya derin
ce ıömmeli veyahut yakmahdir. 
Bu •yede hastalığın gelecek 
-.eye tohum bırakmamna mey
dan verilmemif olur. Diğer ta
raftan hutala•1D1f tiltünlerden 
tohum almak katiyen doğru ol
mayıp buna mecburiyet hasıl 
olduğunda tohumlan biç olmazsa 
dezenfekte etmek lazımdır. Bu
nun için eczanelerde F ormalin 
diye satılan mayiin yflz gramına 
bin beıytız gram ıu koyarak ha
zırlanan mahltılde tohumlan bir 
çeyrek aaat kadar ıslamah sonra 
ela temiz au ile yıkamalıdır. T o
humlar kurutulduktan ıonra Ak
lanır. 

Gerçi bu tohumlarda bu 
muameleden dolayı çimlenme ka
biliyeti bir dereceye kadar aza
hna da bastalığuı olmasından ise 
bir kısım fazla tohum ekmekle 
ha mahzuru izale etmek elbette 
mllreccabbr. 

Amerikahlann Wild - Fire 
dedikleri bu haıtahk ttitün henüz 
fideliklerde iken de olur. Bu tak
dirde heman hastalık görünenleri 
köklemelidir. Ma~afih olacaj'ım 
mtllihua ederek % 1 niabetin
deki bordo bulamaca ile haftada 
bir fideleri ıulamak faydahdır. 
Tarladaki tltlinlere kllrfl ela ko
ruyucu olarak bu ilaç terpilebi
line de ttltlnlerin evaamu boza· 
cajmdan tav~ye ~ 

Her..._. Mr .... tltiı tirff 

----Şarki Çin 'de Son Posta----
-

11 Milyonluk Türk Kütlesi 
Çin Zulmünden 

Kurtulup İstiklil Aldı 
~-::::-~~~~~~~~·---~~~~~~~~~-

932 senesi mart ayında Çin kiine komnaaı, içten içe ihtilil yordu. On bir milyonluk TGrk 
TGrkiyeıinde içteniçe bir kay- fikirlerile yanan Ttirk bqbuğ- kütlesinden bir kiti bile, ne 
DaflDa bqlallllfb. Çin hilkümeti- larmı te1Ap d6§Grmlifttl. dütman, ne de dost olan Japon 
Din 11 milyonluk T&rk kavmine Bu karar iizerine 19 Temmuz milletine karp sillh kullanmaımya 
tatbik elmektı: olduğu mezalim ant içm:..+:. Çin Tiirkiyesi iatikW 932 leneaİ pceaİ Mat OD birde .., ... 
son haddini HlmUf, Çinin cenup 1 • de T k iatiyordu 
Türkiyesiade flk bynqmıya Tiirk Kifpda dgAJ camim tlr Çin htlkümeti, Tllrk haHaoıp 
kavminin belli başlı adanılan it- bahaclarlan gizli bir içtima aktet- bu arzularını 6ğrendikten sonra 
tirak etmifti. tiler. lçtimaa 37 TOrk bqbuju bu dert baıbuğu hapıetmİf ve 

Çin lllkeai parçalanmak &zere iftirak etmif Ye Çin orduauna ( 29 temmuz 932 ) nbahı, istikW 
idi. Japonya hOktmetinin herıGn tek bir nefer bile verilmemeli İlteyen bu cuur bahadirlerin 
biraı daha ilerli- b8fllll kopart-
yen, Dilıayet Çin f' f "'' ' mlfb. 
Sedqıne kadar * 
dayanan istililan, Bu hlclise tl-
Çindeki Türkleri zerine Çin Tiirk-
ae vin diri yor du. leri aramda kay-
işte bugDnlerde D&flD& ve ihtiW 
idi ki, Çin hl- hareketi bqg6a-
kômeti, idaresi termif ve filiyat 
altında bulundur- aahasma pçil-
duğu Tllrklere mİftİ. 
karp tatbik ettiği Komol tehrin-
zul6m zincirleri- de baflıyan bu 
Dİ biraz gevıet• hareket birkaç 
mek lüzumunu glbı içinde çerçe-
hissetmişti. vesini genitletmİf, 

Oradaki Türk-
ler, hükümetin Lop, Yenihisar 
Türk vatandqla- ve Kişgıra doğ· 
n~~~ ru~~~ 
ihtiyar ettiji mü• letmİfti.Bu ihtiW 
samaha ve ilti- hareketinin ba-
fatın manasını tmda, o zamana 
anlamıştı. O za- kadar Çin Tnrk-
mana kact.r, Ja- lerinin aruuacla 
ponyamn karşım- t.nın..,ı,.mlf bir 
na çıkanlan askerler tamamen mukabil bir karar .ıarak ittihaz laim rol oynuyordu. Bu tanmma-
Çin ırkına mensuptu. edilmiftl. IDlf bir bqbuğdu. Heniiz yirmi 

Ne Türk, ne Moğol, ne Ta· lf yqma basan bu Tiirk bahadirinin 
tar, ne de Ruslardan bir tek İdgAI camiinde verilen karar ismi Ma • Cong - Yag idi. 
nefer Japon • Çin muharebesinin ertesi aabab (20 Temmuz •babı) Hami kasabasındaki kolun 
ileri batlannda kullanılmalDlfb. Komol, Şiqin, Yarkent, Lop te- batına geçen Ma • Cong - Yag 
Halbuki son yumuşaklık, Çin • hinerinde tellillar vasıtasile T&rk beraberindeki 14000 TOrk akmcıaı 
Japon harbinin ileri hatlarında halka teblii eclilmit ve bu kara- ile derhal Hami şehrini muha-
Tilrk vatandqlann da yer a1m811 nn aksine hareket edenlerin sara etti. Her tilrltl tertibab 
fikrinden ileri gelmekte idi ve bir &itim cezasına çarpılacaklan bil- ihzar eden bu kahraman batbui, 
nevi yem mahiyetinde idi. dirilmifti. Japonyadan bir miktar da aiWı 

Çin hükiimeti, bu makabil teminine muvaffak obnUfhı. 
lf karardan haberdar olur obnu, lbtilAJ hareketi sahama• laer-

Bu fikri ilk defa ortaya atan Komol pbrinin ileri gelen Tlirk giln biraz daha genişletiyordu. Bu 
Çin Harbiye Mtisteşan Tin May batbuğlanm hiikümete davet et- genç Tiirk bahadiri, kendiaiııe 
Şung' dı. Japonların daima muvaf- miş, bu karann ittihazına gCSs- yapılan te~er mucibince Çin 
fak olan istilacı siyaseti ve mun- terilecek sebepleri öğrenmek Türkistanın ademi merkeziyet au-
tazam askeri ordulan karşısına, istemiştir. retile idaresini de kabul etmiyor, 
cenup Tilrkiyetindeki Türk akın- Davete d6rt Türk başbuğu Feyzabat, Kara ve Yenihisar ıe-
cılannın ikamesi, Çin ordusunun icabet etmit ve bunlardan Si • birlerini ağustos nihayetine kadar 
bozulan kuvvei maneviyesini dii- Yubi iıminde, evvelce Japonya har- istila etmekle tehdit ediyordu. 
zeltecektıi. biye mektebinde ikmali tahsil eden Filvaki Hami ıeluinin muhasara· 

Filvaki bu teklif, derhal ka- 32 yaşında genç bir zabit sebep- sına bOyiik bir isabetle tatbik eden 
bul edilmiş ve tasdike iktiran leri açıkça izah etmiştir. Bu Tiirk Ma • Cong • Yag, Hami tehrinin 
etmiıtir. zabitine j6re: 9 ağustos 932 akpmı saat yedide 

Ancak bu kararın tatbik mev- _ Ttırlder -tiklillerine ka- kencliame teslimini bir elçi vw-
vutmak arzusundadırlar. Çin hll- tulle ıehir kumandanına bildirdi. 

lefl'eltmek çapa yapmamak gibi 
ameliyelerle rutubetin kaçınlma
mna çahıılmahdır. Eğer hastabk 
tamamen aarmıpa tarlanın ve 
umumun şellmeti namına büttın 

tiltllnleri kakleyip derince g8m
mek ve o tarlaya ertesi sene tfi· 
tinden bqka bir te)' ekmek icap 
eder. 

Sayıh ihraç maddelerimiz
den biri olan ttltllnlln bu haata-
hğına kartı blltiin çiftçilerin el
birlipe milcadele etmesi bir 
memleket borcudur. 

Çlltoı 

M 7.llaat ... b~ -8fklU~ 
........ ha Peeta,,_. "Oftlte _, .................... 

k6metinin Türk halkına binlerce Hami tehrinin mubafm olu 
aenedenberi tatbik ettiği meza- Çin mareşah 76 yafllld• ihtiyar 

Ç• htlka ve zeki bir adamdı. Marepl 
lim, halkı m metine kutı 20 yqındald bir gence bir tieldı' 
gücenclirmittir. Çin Türkiyesin- teslimine yanqmıyordu. ~' met· 
deki Tllrk kızlan, Çin zabit ve buu olan Ma-Cong-y ag'ın emlr-
jenerallanna pefkq çekiliyordu. terini Marepla bildirdiji zaman, 
Çindeki Tnrk kiıtlesine, Çin Marqal bir çok clBftbunOı ve 
hüldimeti, d&rt asırdanberi zerre kendisine fU cevabı vermifti: 
kadar alAka göatermemif, kıt- "- Bqbujana llyle... Toru-
hk -nelerinde yardım eımı· • lan Şi Y 1 · ( b .-- nun o - u- yı, ıu on 
uzatmamlfb· 1ekiz yapnda bir genç kızdı ) 

924 aeneai ağustos ayında idare edemiyecek kadar kilçiik 
Beaen phrinde çıkan ve binlerce bir çocup tehir teslim edemem 
TOrk vatandqını 6lüme sibiikle- ve kendilİllİ elime geçİrirsem 
yen lathkta hiikümet en ufak bir derhal idam ederim. 
yardımı bile akhndan ıeçirme- Bu haberi gCSnderen kuman-
mifti. Şbndi htik6met, Aciz bir dan ayni samanda keyfiyeti Çin 
•ulyete dlftilil ifin ı'lrk ltal- HarWJe Neauetiae htlJer J'enaif; 
.... w ....., .... ... •'h••~ll ~ 

J Bilmecemiz 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Dolma kurtun kalamı •lacall· 
ları 

Suadiye 3 üncü mektep talebesinden 
28 Namık Kemal, İstanbul kız Orta
mektebi talebesinden Saime Zühtü, 
Anadoluhisar Yenimahalle 18 numarada 
Fikret, İstanbul 45 inci mektep talebe
IİDden 231 Orhan Cemal, F'atih Haraççı
muhittin mahalleei parmaklık sokak 11 
Neriman, Beyoğlu 4 üncü mektep be
tiııci ıuuftan 182 Mukadder, Beyoglu 
Museyt lisesi talebeeinden Robert Ko
~en, İstanbul 44 üncü mektep talebe
ıınden 246 L&mia Hanim ve Beyler. 

Muhtara defteri alacaklar: 
Üsküdar A9aktürbe Tahririye sokak 

2 numarada Mihriniaa, Ankara Dumlu
pınar İlkmektebi 2 inci suuftan Umram, 
İst.pbul kız Ortamektebi talebeainden 
149 Mukadder, Çanakkale Musevi mek
tebi talebesinden Muzaffer Galip, Adana 
lııhisarlar Başmüdüriyeti muhasibi Ke
nan Bey kızı Necla, İltanbul Piyerloti 
eaddelİDde 28 numarada Pervin, Ada
pazan Türk Ticaret bankası memurla
nndan Hürrem Bey kızı .Meliha, Baba
eski dava vekili Tahsin Bey oğlu ilhan, 
İzmir Akşehir bankası muhasebecili 
Hasaıı Bey kızı Lamia, Boğaziçi Yeni
mahallede Halet Nuri Hanım ve Beyler. 

MUrekkepH Kalem Alacaklar. 
İstanbul 13 üncü Ilkmektep talebe

ıinden 609 Zeynep, Büyükada'da Bl
lent Şinu.i, Fatih Zincirlikuyu karakol 
ıokağı S No. da J{alide Ali, İstanbul 
41 ci mektep üçiincü 9ınıf talebesinden 
21 Kemal, Ortaköy 39 cu mektep ta• 
lebesinden 66 Kaniye, Kadıköy erkek 
lisesi yedinci ıınıftan 444 Burhııu, 

Karagümrük Sofalıçeşme caddesi 60 
No. da Lütfiye, Balat Ayaistiratı mek· 
tehi üçüncü 8lDlftan fraklı Papadopu• 
los Bey ve Hanımlar. 

Birer Kart Alacaklar. 
Polatlı İlkmektebi beıiaci 8lDlf ta

lebeaiııden 49 Kerim, İzmir ilcüncil 
mmtaka tapu eioil muhafızı Behçet 
Bey km Nermin, Adana Nacanm ma
halleıi 24 sokak 26 No. da Hasan, 
Uzuuköpril avukat Muammer Bey oglu 
84'dat, lspart.a Keçiburluımaden memunı 
oğlu Necati Aytekin, İstanbul 12 inci 
mektep telebesinden 29 Mehmet, İzmir 
Şeyn mahallesi Bamyeci sokak 32 nu
marada Meziyyet, İstanbul 12 inci mek· 
tep talebesinden 192 Ali, Uşak Orta
mektebi ikinci smıf talebesinden AL 
Kemal, lshakpqa Saraçane sobğı No. 
4 Cavidan, Konya avukat L6tfi Bq 
oğlu Muvaffak, Adana topçu alay yiiz
bq11ı Nazmi Bey oğlu Nevzat, İzmir 
İltanköy ıokağı 8 numarada Hüseyin 
Hüsni, Uşak Ortamektebi S iinotl lllllf
tan 107 Refia, Edime Uhunet lmhıbu 
Liıa Mitrani, İzmir Odemiş Merkez 
oteli Ramiz simi, Salihli marangos 
Sami, İstanbul Nurosmaniye Kılıççılar so
ı.k No.19 Feriha Tevfik, Adana Adana 

Kantaran mahallesinde No.107 Seyfettin, 
Balıkesir Keçeciler S6 No. Bahattin 
Manisa Karaköyde bakkal İbrahim 
kerimesi Hatice, İstanbul Fındıklı kız 
lisesi talebesinden 474 Hikmet, Söke 
Poatacızade BilDıi Bey kızı Tamria, 
İstanbul Abaray Horhor caddesi 88 
No. Münevver, İzmir Karşıyakada 
Salihpap caddesinde 43 No. Radoslu 
Şevki Bey kızı Perinur, Elaziz Yıldız 
kütüphanesi vUltasile doktor Fabret
tin Bey kızı Süıaıı, Akhisar Kantarcı 
hallı karş11mda 17 No. Hulusi Halit, 
K.ırkeğ&ç d4 A kumandanı Nuh Zeki 
Bey yeğeni Ferhat, Kalecik hukuk 
hlkimi oğlu Demir Macit, Adana Ku
ruköprö mahallesinde eski buğday pa
zarında . 107 No. Adnan, İstanbul. gu
reba hastanesi eczacısı Hayri Bey kızı 
Nadide. Polathane Himitsüruri tlkmek 
tep sınıf 4, Samsun saraçoğlu Kemal 
yanında Recep, Edirne Osmanlı Ban
k88ı Mestan efendi kerimesi Muzaffer, 
Salihli pulcu Mustafa efendi kızı fe. 
met, Rize fidanlık müdürü Hilmı Bey 
oğlu Bezmi, Gümüşhane Fuadi) e çar
tısında Hakkı, İstanbul Be1azıt 
bakırctlar 6 numarada Melek, TC>P 
kat Merkez Maliye varidat katibi 
Tevfik BeJ kızı Gönü), İstanbul 48 inci 
llkmektep 22 Şahap, İatanbul Bakırköy 
2 inci nım.ektep 168 Neriman, Pendik 
l1k1Qektep 149 E.ıne ltmet, 1 tanlNI 

t Wfacla 
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Dcğan kendini yokladıktan 

ıonra: 

- Korkmayın! dedi, bir e
yim yok! yalnız hayvanın pcnçe-
eri kolumu sıyırmış. Mesrure 
Hanım! sizin bu kadar küçük 
bir yarayı saçlarınızla silmeniz 
yakışır mı? haydi, bana biraz 
u ver.in! 
Doğan, suyu kardeşine b ka

ak istedi. Fakat Mesrure henıan 
ko~arak suyu bul8u. 

Bir kaba koydu ve ona biraz 
da şarap arışbrarak Doğana 
nzatb. Doğan bunu içtikten son
ra ayıldı ve ayağa kalktı. Ellerini 
ayaklannı kımıldattı. 

- Çok şükür! dedi. Bir -şe· 
yim yokl yalnız bu dişi aslan 
beni . incitmeden hırpalamış! 

Kurt: 
- Öyle emm sen lanı öl

dürdün! dedi Sonra yere serilen 
hayvanı ve onun göğsünde yalmz 
kabzası görünen kılıcı gösterek 
llive etti: 

- Hüda bilir ki bu vahşi 
hayvan başk türlü öldürülemezdi. 

Doğan: 
- Yanılıyorsunuz, dedi, hay

vanı ben vurmadım. Ben yalnız 
kılıc1 tuttum. O üzerime çullan
dığı za an kılıç onun hızile göğ-
üne saplandı! 

Kurt, ayağını dişi aslanın göğ
süne clayadı ve kılcı tutarak 
çekti, çekti, kılıci gevşetti, sonra 
çıkardı. K~ kendi kendine mı
nldanı}ordu: 

- Ne yazık ki bu eşsiz ha
dise vu'ku buluyorken ben uyu
yordum. Mesrure saçımdan yaka
lıyarak uyandırmasaydı uyanmı

yacaktım bile! gözümü açtığım .z.n-
an hu sap ari hayvan, yumur

talan üzerinde oturan bir tavuk 
.gibi. Senin üzerine oturmuştu. 

Yerimden fırlıyarak kılıc.ı çektim 
h vyanı diri sanarak kılıcı 

ine ind'rdim. Bak, Doğan, 

ki 
Kurt, slanm kafnsım ayağile 

itli, Doğanla Mesrure aslanın 
kellesinin gövdeslııden biçilmiş 
gibi sarktığını gördüler. 

Doğan: 
- Çek şükür ki biraz daha 

hızlı vurmadın ! Yoksa az kaldı, 
benim de kellemi uçuracak, beni 
ölü hayv nın kanından başka 

endi knnım içitıde de boğacak
n ı 

Kurt: 
- Evet, dedi, ben hayvanın 

ilıerinde yathğına dikkat etme
iştim. Çünkü uyku sersemi 

idim. 
Doğan Mesrureye sordu : 
- Hanım 1 dedi, sizi en son 

gördügüm dn'kikada bayvanm 
ağımdan sarkıyordunuz.. Bir yeri
niz incindi mi ? 

- Hayır. Çünkü içimde zırh 
vnr. Hayvanın dişleri zırhtan ge
.çemedi. Şimdi gelin de hayvanı 
yüzelim, derisini cebel şeyhine 
hedi} e götürelim. Çok makbule 

eçer. 
Doğan: 
- Peki ! dedi, fak t aslanın 

pencelerini de sana hediye edi
yorum 11 

POSTA 

... uc itler, Fe ier Ar sına 
Yazan: Ômer R•z 

z 

- Ben onlardan bir gerdanlık 
yapar we takanın. 

Kurt hayvanı yüzmeye başladı, 
Mesrure ona yardım etti. Doğan 
da dinlendi. 

Bu iş te bittikten sonra Kurt 
mağara} a doğru giderek içeri 
girdi. F kat birdenbire çıktı ve 
..anlattı: 

- İçerde bir sürü aslanlar 
var! gözlerini gördüm, homurtu
larını duydum. Bir dalı yakın da 
siz de bakın. İsterseniz ben de 
bunların birile döğüşeyim .• 

Mesrure: 
- Aman! dedi, bunlara iliş

me. Bunlar, dişi aslnmn yaVJ1ıl• 
ları olacak. Bunlardan birini öl
dürecek olursak, erkek aslan bizi 
takip eder :ve yavrusunu bulmak 
ister. Bunlara dokunm dığımız 
takdirde o .da bunlarla kalır ve 
oıılan beslemekle meşgul olur. 

Mesrure r.lanm postunu ka
tırlara göstererek onun ölü oldu
ğunu anlatmak istedL Kabrlar 
ilk öne titremiş, fakat onra 
maksadı anlamış ve postu taşı· 
mışlardı. 

Üstlerini başlarını, ellerini 
yüzlerini yıkamak için suyu bol 
bir ırmağa doğru yürüdüler. Bir 
iki saatlik yol aldıldan sonra 
bir ırmağın kenarına vardılar., 
ve aUanndan indiler. Ellerini, 
yüzlerini yıkadılar. Doğan istira
hate muhtaç olduğu için bütün 
gün ve geceyi burade geçirdiler. 
Ertesi sabah yoUanna devam 
edeceklerdi. 

Yaygılar yayılmış, yemek ha
zırlanmış ve yenmişti. Daha sonra 
nöbetle istirahat ettiler ve akşam 
üstü tekrar sofra başında top
landılar. 

Bol bol dinlenen ve kendileri
ne gelen kardeşler, ertesi sabah, 
derin bir uçurumun kenannda~i 
arızalı yoldan ilerlediler. Ve ta 
uzakta iki dağ arasında bir geçit 
gördüler. 

Mesrure anlatb: 
- İşte burası, Cebel şehrinin 

kapısıdır. Bu yolda bir gün git
tikten sonra Cebel şehrine 
varılır. 

Doğan: 
- Pek alal Dedi yolumuza 

devam edelim. 
Yürüdüler. Uçurumlan çerçe

'1cleyen yoiları brmanıp duruyor
Jardı. Bu yollar, sonu gelmiyecek 
gibi Ut.anıyor, adım başında in
s nı ölümle yüz yüze getiriyordu. 
insan bir lühza dalsa, adem di
y.anna yuvarlanacak, •bir lahza 
etrafına bakınıp kendinden geç e, 
uçurumların sinesinde kaybolacak! 
Bütün gün, bu ezici, bu yıpr.a
tıcı şerait içinde ilerledilden son
ra şehrin kapısında bir kalenin 
yükseldiğini gördüler. Bir takım 

damlar ko a koşa onlara doğru 
geliyorlardı. Bu adamlar Mesru
reyi hürmetle selamladılar, iki 
kardeşe y.an y n baktılar, Mes
rure onlara yolda rasgeldikleri 
Aslan v kasını anlatb, bunu du
yan adamlar iki kardeşe daha 
f zla emniyetsizlikle, dah fazla 
endi eyle bakblar ••• 

lki k rde i alıp kalenin ıpme 
de2fi, f t m· afirhaııesine gö-

• a e ı 

• 
tü~rek onl r yiyecek içecek 
verdiler. 

Ertesi sabah tekrar atlann 
binerek hareket ettiler. Yol dnğ· 
hk, vadiler güzel ve yeşildi. İki 
saat devam eden yolcuJuklan 
esnasında bir sürü köyler gördü· 
ler. Çift\,iler ta.dalannd çalışı· 
yorl&rdı. Fakat her köye yaklaş• 
tıkça köyün içinden bir sürü at• 
hlar koşup bunları durduruyor, 
fakat Mesrure hemen ilerliyerek 
gdenlerin b formda bulunan 

damlarla konu uyor, onlar da 
· ellerini başına koyarak, onra 
başlaniıı eğerek adamlnrile bir
likte dönüyor, kücuk kafile de 
yoluna devam ediyordu. 

A)ni hadise bir, ilci, üç, dört 
kere tekerrür ettikten sonra 
Mesrure iki kardeşe bakarak: 

- B kımzt dedi, fasyafa 
yalmz başınıza gelmenize imkan 
yoktu. Çünkü daha ilk kapıdan 
geçerken sizi öldürürlerdil 

Doğan cev p verdi: 
- Haklısın fosrure! 
Yine bir dağı hrmanıyorlardı. 

Dağın başına vardıktan sonra 
durdular ve etrafı seyrettiler. 

( Arkası var ) 

O=: 
18 gustos Cuma 

1stanbul - 12 30 Gündiız neşri~ oh 
Tüı kçe Gramofon plakları: J>Jôk ııeş
"riyntı, 38 ıgramofo : Pliik n şriyatı, 
19 SLiid~ o saz he~ eti, 20 Osm n Peh
livan, 20.30 Hanım!ar saz he~ eti, 
21.30 cramofon: fiak: neşri~ tı, 22 
.Anadolu aj nSl, Mat yarı. 

Ankara - 12.30 Gramofon, 18 
piyano konseri, 18.45 Fr. ders, 19.:?0 
gramofon, 20.15 ejnns hnberleri. 

Varşova - 20..20 Salzburg~tan 
aklen Moı.artııı "Oosi }"'an 'l'utte,, 

isimli operası. 23.45 dans musikisi. 
Peıtc - 20.2;; Plak, 21.45 eskeri 

kon'U'r. 23.15 signn mus.ikisi. 
Viyana - 20.20 Sa1zburg an Mo-

zarttın "Oosi Fan TuUc,, operası, 
.23,25 senfonik radyo takımı. 

Milino - Torino - Floranın 
21.J5 r on er, 21..35 (operet). 
Prag - 20,15 Stı.lon tiro taı..,uu, 

20,4:J ~özler, 21.25 tıyatro, 22 radyo 
oı kcstrn"ı. 

Bükreş - 18 Hebrrler, plak, 14 
orkestra, 18 ke.ıa, lü,20 knrış ık musi· 
ki, 20.40 :Mamon opt:Tcti (plak ile), 
mütenkıbt n cazbant. 

Breslau - 21 En iyi Alman halk 
şnrkılarmd n bazıları, 22.20 Sılisyn şn
to ve sıınıylan, 28.55 dans musikisi. 

19 Ağustos Cumartesi 
Varşov - .21.05 H fif orkestra 

mu ıt...-ı, 22.10 hab rler, 2:?.35 Lehli 
"k" • C)(> Ar. d mu 1..-t i, 23 dans musı m, w>J.-.tV e-

"'ınu~ 
Peştl' - 21.05 T~~:atro, hah rler, 

23 sıgıın musıkisi. 
Viyana - 21.2:> '=40 y ~ındnki 

kad111,, ;sınmdeki pi~ es, 28.20 senfonik 
nıd~ o o keı;trası 

Milano Torino - floran 
20 2!.ı J u ahabelcr, plilk, 21.85 ka

rış 1' neşriyaL 
Prag - 21.05 Knnş k orkestra 

rot s kisı, 23 son bnberler, 23... neş li 

lllU"'lk•. 
Bükre - 18 H b rler, plôk, 14 

hııf ıf mu ki, 18 askeri konser, l 9 20 
devamı, 20 muhtelif, 20.20 muhtelif 
oletler ile parçalar, 21 radyo orkes
trası, 21.50 devam.. 22.20 halk mu-
sık;si. 

Bre lnu - 20 1ıUi ne.,rlyat, :21 
ne~cli neşriyat, '22.lO büyük kon 
'23.40 erler, ..2' dRllB musikisi. 

------. . 

. 
Amerika Garabetlerind n: 

A a Ve a s ı 

Bir oğlun ana ile b bıısı u 
nikahla blı-Ieştirmesi gibi bir 
garip hadiseye şahit oldunuz mu? 
zannetmeyiz. O halde gör:mediği
nfz bu nevi bir hadisenin hikayesi
ni dinleyiniz de bu münasebetle 
h ıl olan merakınız zail olsun: 

Vak'a Amerikada geçmiştir. 
H ~ disenin eşhası, bir r:afta 
bir papas, diğer tar fta da Mi -
ter ve Misis Wright isminde bir 
k n kocadır. Bu aile, evvelce 
geçimsizlik yüzünden yrtlmışb. 
Bunların oğullan da ana ve ba
basın münasebetlerinde hasıl 
olan bu fena neticeyi görerek 
misyonerliğe intisap etmiş, Teksas 
eyı:ıletinin Tckarkana ismindeki 
küçük bir kasab sına çekilmişti. 
Aradan epey z m n geçtikten 
sonra banşmıya ve birleşmiye 
karar verdiler. Bu birleşmeyi de 
papas meslekine giren oğull n· 
nın el ve dilile yaphrmışlardır. 

Yani tekrar evlenme nikahlanru 
oğullan yapmış ve bu suretle 
bozulan aile yuvası yenide tee -
Us etmiştir. 

Hitlercilikte Aile eselesi 
Hitlerf fırkası. Ari ırka men-

sup genç Al anlann aile teşkili 
hakland takip etmeleri linm-
gelen hatb harekete dair bazı 

esaslar koymuştur. Bu esaslara 

göre Ari ırktan bir genç, Ari 
bir kızla evlenecektir. Ari bir 
mümeyiz vasıflan beyaz tenH 
mavi gözlü, oval yüzlü olmnlan

dır. Kalınca dudaklı, esmer, 
siyah saçlı kız ve kadınlarla ev• 

lenilmiyecektir. Ayni zamanda 

Akdeniz sahillerinde yaşıyan ea. 
mer tenli ırklara mensup kadın 

ve kızlan de almıyacaklardır. 

Çünkü bunlar, cinsi münasebet 

noktasından erkekleşmiş ayıl

mnktadırlar. Saf bir Ari, san 
veya iyah ırka mensup kadın

lan da almıyacakbr. Taki kendi 

ırkı bozulmasın. Tiyatro hayatını 

yaşamış, fazla sosyetelerde do

laşmış, serbest mesleldere girmif 
v çok por yapmış kadınlar} d 
evlenilmiyecektir. İyi ırktan bir 

Almanın evleneceği kadın f • 
çalışkan, iyi ev kadını ve çocuk 
sevendir. 

e avala ı ın ekô• az 
n Geç çe Ar ıyor 

( Baştarah 1 inci sayfada ) 
Bütün bu işler bugüne kadar 

20 avukat tarafından takip edi
liyordu. Fakat lstanbulun yeni 
maliye teşkilab arasında avukat 
ndedile ücretlerin çoğalacağı an
laşılmaktadır. 

Muhakemat müdürlüğünde 
"Müruru zaman masası,, isimli 
yeni \1e müstakil bir masa teşkil 
edilmişti. Bu masa, umumi harp
ten evvel ve umumi harp sene
lerinde mulgn Harbiye nezareti 
t rnfından şuna l,>una av ns ola
rak dağıtılan iki buçuk milyon 

liranın hesaplarını çıkannaktadlJ'. 
Bu borçlar, eğer sağ iseler borç
luların kendilerinden, ölmüşlerse 
mirasçılarından toplanmaktadır. 
Fakat 'Dorçlulardan mühim bir 
kısmı tahsil memurlarına itiraz
larda bulunarak borçlannı ver
memek istemişlerdir. Bunun üze
rine muhakemat müdürlüğü bu 
gibiler hakkında da dava açmıy 
başlamış ve bu suretle eldeki 
elli bin davaya yenileri ilave 
edilmiştir. Bu şekilde hergün 
yeniden on kadar dava ikame 
edilmektedir. 

ı dılar Leylekler Seyahat Rekorunu 
----

Tekirdağ ( Hususi ) - Birkaç 

gün evvel burada ayağında 
teneke bağlı olan bir leylek 

yakalanmıştır. Tenekedeki yazı

dan leyleğin Almanyadan geldiği 

'anlaşılmıştır. 

Bir ay evvel de ayağı tene

keli bir leylek yakalanmıştı. 

y ğmdald tenekede Franaanın 

1 
Liyon şehrinden hareket ettiği 
yazılı idi. 

• 
ı 

19 Ağustos Cum rt i gllnU 
saat 1 .30 da Be azat'ta 
Elektrik Evinde verilecek olan 
ameli yemek ve pasta pişirme 
dersine bütün Hanımefendileri 
davet eder. 
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iTTtBAT VE TBRAKB.:I. 
- Her hakkı mahfuzdur. Na•ıl dold• ?. 
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ikinci Kısım No. 117 Naıl Ôltll? •. 

Sokaklarda Alenen Oruç Yiyorlar, 
Kadınlar Yüzleri Açık Geziyorlar 
Ramazan relmifü .• Abdnlhamit 

devrinde bu ayı biytik bir 
ta•uup ve dindarlık iıwbab albn· 
ela geçirmiye ahımı, olan mutaas
mp güruh, timdi hOrriyetten dlr'et 
alan birtakım pmanldann mOba
litsızca hareketlerinden mftteessir 
oluyor •• Bir takım cahil ve idrak
.Werin içtima ettiji yerlerde; 
(hürriyet) in, (teriat) ı mahvetti• 
jine dair acı a6zler a6yleniyordu. 

Daha ramazaıun ilk günlerinde 
mOhim bir hidiae zuhur etmifti. 
Fatih c•miıi civannda ....... k 
eden ve ara ura bAfma bir ,etil 
paçavra aararak avam vaizlili ile 
ıeçinen kar Ali [1) elenilen pb~ 
bir iğle namannclan aoma. camı-
nin IOD cemaat yerinde başına 
toplanan halka vaız ebniye baş· 
1uuf. Ve nihayet : 

- Ey, 6mmeti Muhammet .• 
Din ve teriat elden gidiyor, So
kaklarcla, alenen oruç yiyorlar •• 
Kadınlar, yüzleri açık geziyorlar ••• 
Hnkümet, dört buçuk Selinik 
Yahudiainin maskarası oldu. Gi
wr, çıfıt, halimize ıWüyor ••• Ne 
duruyoruz, hadi kalluıbm. Halife
J• kadar si«Wi•. Bu halelen 
lik'Jet edelhn Hiç ok-na 
Allaha kup YUifemizi ifa ede
rek vebalden kurtulalım •.• 

Diye bağırdı.. Bu ıırada refiki 
ı...aU Hakkı ilmindeld meczup 
ta: 

- Bu lhleri hocaya Allah 
81yletiyor... Kalk, boca.. Arkana 
d&fmiyen kifirdir. 

Diye, cahil halla heyecan için
de b.raktı. Derhal kOfhalar. Ca
minin memberindeki bayraklardan 
Wrial indirdiler. Kar Alinin eline 
verdiler. 

- Düş öniimOze, boca .•• 
Dediler, Tek bir ve tehlillerle 

Yılchz urayına dojru yola clOzOl
dlJ.. Yolda, Baba&liy• relen sa
drazam KAmil Papya rut gel
diler. Hemea daıclurclalar. Kar 
Ali, KAmiJ Papnm arabamnn 
bp111DJ açb. Uzunca dren bir 
ftdden 10Dra: 

- Biz seni, dini bütün bir 
ftzir zannederdik. Yoksa aen de 
• Selinik farmosonlanna mı 
_,dun?... Bu dGnyamn Gatll var
.., alb da Yar.. Bug&n beyle 
ptafath arabalarda gezmek hll
Del' clejil.. Y ann ahrete, dlrt 
•• bir tahta paıçuile gide
ceWa .• Aç glzlln&.. Yolma aça
na ha. •. 

Biz, all•h tarafmclan ha clln
Jam• lllalıma memur ohak. 

Dedi.. Zav.U. Kamil Papnın 
rensi UÇIDUf arabama ~ 
19kilmifii. Zaten linirli olan bu 
latiyar vezir korkudan bltlln blUDn 
linİrlefmif.. Bayılacak hale gel
mişti.. O haşarat ıOr&sOnB lafla 
teakin etmek ve o anda bunla
nn clağılmam için bir emir ver
mek te mtlmldbı olmadığı için 
biqey ~ylemedi. 

- Hay, hay.. Hakkınız var .. 
inşallah, icabına bakılır. 

Diye o buhranlı dakikalan ge
pdi... Fakat bu teriat hamile
rinden uzaklaşır uı.aklaımaz, ya
werlerinden birini Zaptiye nazın 

(lj Bu adaaıua uıl İllDi Mehmet&& 

Sami Pqaya, clijerin.i de Gala
tada k.Sprü bqmdaki Aziziye 
karakolile Beşiktaş karakoluna 
gönderdi. Bu serseri sürüsünün 
&nlbıe aeçilmeai hakkında emir 
verdi. 

Yaverler, emreclllen yerlere 
kota dursun; bu punuzlar kafi
lesi, biraz sonra Şeyhisllm Cema· 
lettin Efendiye tesadOf etmİf)er
di. Derhal Şeyhisllm efendinin 
arabam da tevkif edildi. K&r Ali, 
yine arabanın yanına'ıeldi. Mem
leketi istill eden dİDIİZlikten 
fikiyet etti. Yalan yanhf bir çok 
ayetler ve hadisler okudulltan 
IOlll'a: 

- Ba itlerden dolayı yegine 
meml, sensin... Dit &nlmlize •• 
halifeye beraber gideceğiz. 

Diye Cemalettin Efendiye teh-
clidat ve tarizatta bulundu. V •· 
ziyeti derhal bvnyan weyhislim 
efendi, blyllk bir lildia ve itidal 
ile hareket etti. Kar Ali ile y ... 
nmdakilere naaihat etmek istedi. 
Fakat, gemi azıya almq ve fi• 
marmlf olan Kör Ali: 

- Ben, uhibi hurucam.. Ba 
İfe, mintarafillib memurum. 

Cevabım vereli. Tekrar bay-
rağım omuzlıyarak tekbir ıetirdi. 
O anda, kimbilir nasıl parlak 
balyalarla mal•mal olarak yıldıza 
cloiru iJeriledi. 

-Yollarda çojala çoğala, adedi 
binlere balii olan ba 1efil gllruh, 
yıldız yokqunu tınnamrlarken, 
eğer brp1anna bir manıa ... 
ker çıkıp ta bir el olaun yay• 
hm •tefi De balan istikbal 
ebeydi; bu yefil bqh yılan 
yavruau, yalnız teriati dejil, 
dlnya ve aluretin blltlln varlığın
dan bile vazgeçer.. derhal beyni 
ezilerek geberip giderdi. Fakat, 
inkılip uğrunda Rumelide daldi
len kanlan hiçe sayarak, bugtın : 

- Aman efendim, inkılibımız 
kanaız olsun.. Cihan hayrette 
Jnlsın .. 

Diye gülünç bir d&stur takip 
edenler bunu yapamadılar. Ağ
Dlda feriat •~inni tappa ita 

yefilbqh yılan ,.maamaa 1qat· 
blar .• Gittikçe bGylyen bir ejder 
yapblar. 

Sadrazam Kimll P... ve 
Şeylmlim CemaJeddin Efendi 
gibi Abd&lhamit te, bu mecnun 
atırüsnnn bqmdan kolayca de
fetti. Manevi vazifelerini ifa et· 
mektea mütevellit bir hu ve alirur 
içinde daiıJan ba kafile, mahalle 
kahvelerinde şeriat aamma propa-
pndacıhğa çıkarlarken, iç saat 
ene) idi v sefil bir arpacıdan 
bAfb bir şey ohmyan Kir Ali, 
birdenbire (kutbllarifia) ve (laY-
alllvuilin) oluvermif.. kaime Bi~an
am daima din ve myuet entrika-
larile aldanmıı olan muhitinde, 
bGyllk bir şöhret kespetmifti. 

Bu hidise, hakiki inlollpçılan 
ciddi ve samimi mqrutiyetper
verleri acı acı dlifÜDdilri1rken, 
Şeref sokağı aakinlerini de bir 
telif ve endite almışb.. Yıldız 
ur ayına giden bu serseriler, eğer 
ıeytana uyarak Şeref sokağına 
dalıvermiş olsalardı; bir anda 
(cemiyeti mukaddese)nin yerinde 
yeller eseceği.. Ve lüıumsu:ı bir 
gurur ile sermest olan tafrafuruş
lann da cezalarını çekecekleri 
aıuhakkaktı. 

( Arkua 'Hl) 
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Şark Memleketleri Ve Türkiye 

-----·-

Türkleri Seven Bir Mısır 
Meb'usu Diyor Ki : 

----· -~--

f B•ıtarafı 1 lnd aayf ada ) l 
beni nezaketle klll'flladı, yapıla
cak muameleyi aC>yledi, izahatı 
verdi. 

• 
- Fakat bu klfi mi? lngiliz-

ler, ltalyanlar, Fnn11zlar M111r
dan seyyah celbetmek için azami 
gayret göstermektedirler, vize 
&cretini de kaldırmışlardır, acaba 
Tilrkiye de ayni feyİ yapamaz mı? 

Abdullah Bey Tming Kul&p 
miimeuili ŞllkrG Ali Beyi glr
mlif, çalışmasına şahit olmq. Bu 
tahada kendisinden takdirle bah
setmektedir . 

lstlklll HavaSI .. 
saz arasında bu kardq mem

leket mebusunun 'bıemleketimi:ıde 
nazan dikkatini celbeden ilk teJe 
temas ettik. 

Hakikatte bam, fakat mana11 
itibarile milhim bir hldiae: 

Bir ecnebi bir aparbman Afıi
binden elli lira dolandırmış, apar
bman sahibi polise fikiyette bu
lunmq, polis ecnebiye IOnDUf. 

Ecnebinin yapbğı ilk teY de elli 
lirayı iade etmek olmuttur. 

Abdullah Bey: 
- Eski zamanlarda olsaydı 

bu frenk karakola pervasızca 

gidecek ve neticede de haklı 
çıkacakb. Muhakkak: Memleke
tinizde tam, mutlak bir istildil 
havası var: Bunu Büyük Gaziye 
borçlusunuz! 

Muhatabımız bir NDİye durdu: 
- Gazi dedim habnma geldi, 

ilive edeyim: Gaziyi yalnız kendi 
=•lenn aclclebDe,imıiL O, lıı6t8a 
Şarkın mallcbr. Yarattata • ..
bittin Şark ilham almakta, kendi 
hesabma ayn ayn istifade nfimu
neleri seçmektedir. 

• 
Fakat memleketimizde nazan 

dikkati celbeden yalnız istiklll 
havuı mı? Bu iatikWi muhafaza 

etmek, bu memleketi daha ziyade 
yükseltmek gelecek nesillerin va• 
zifesi olacaktır. Onlar acaba ne 
halde? 

Abdullah Bey belediyeye p• 
miş, reis muavini HAmit Beyden 
çok güzel bir kabul gi>rmilf 
ve inkıliptan sonra açılan 
mekteplerin adedi ile tesis edil n 
terbiye sistemi hakkında malumat 
almasına delaletini rica etmiş. 
Kendisi M1S1rda iptidai tedrisatsn 
mecburiyeti liyihammn muharriri 
olmak ıafatile balu.te yalandan 
allkadardır. Bu balu. Ozerinde 
çalışacakbr. 

Abdullah Der-
- Fakat fimdlclea anJadığua 

bir teY var: Ecnebi mekteplerine 
hudut çizilmiş, yerlerine Ttlrk 
mektepleri tesis ecljhniı, mUJI 
terbiyeniz ve tahslhiz var. 

Sokaktan ıeçerken ıazler · n 
cameklnlan:I.. Bakıyorum, tabeli
lann hepsi de tlrkçe, aade ttırkçel 

• Abdullah Bey camilerimizi de 
ıezmiş, söyliyorda: 

- Baktım, bir Hocaefencli 
okuyor, yaeyyilhennu, diye bq
lıyan bir sure 1 Yaklqtım, dinle
yenlerden birine manumı sordum. 
Bilmiyordu: Y apbğııu iyi şeyler
den biri de muhakkak Kur'anın 
tercümesidir. 

lf. 
Söz Ml8U'da imal F aat Hz. Dİll 

himayeleri ve deWetleri ile vilca
de getirilen umran aerlerine ve 
intibah hareketlerine geçti. iki 
kardeı devletin mlnaaebetleri 
lr.,...ıda. 

Abdulı.h Bey. 
- Siyasi mlnuebetler &ze

rinde 16yleneeek tek kelime bile 
yok. Y almz ikbsacli ve ilini ml
badelenin ıeniflemelİlli, iki mem
leketin yekdiğeri aramda kOIDf'I 
kapısı telikki edUnılini temelllli 
edelim. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
.. . 

Size Tabiatinizi 
... 

Sögligelim ... 
Reımfnh:i kupon ile gOnderınis. Kup'lrt dlter uyfa nıırhdtr 

1 Rıza Hüsnü B.: Yumapk bqlı 
... ..,.Uclır. 
Çahfbp yer
lerde dojrulu
ta ve itaatile 
kendilini sev-

dirir. pülttı
cll ve kavga· 
CI değildir. 

Mllcadele yap
maz ve aerbe.t 

hareketlerde bulunmaz, daha zi
yade az 10kulıan ve mahcup 
davranır. Ma'aliyetten çekinir, 
para ifleriDcle eami,.t " itimat 
telkin edebilir. • • 12 Ha.eyia 8.ı Gld pektir. Atak 

, " ablpaca 
la a re ketler de 
bulmnır tlrill
tllltl ve çabuk 
:ConllfUI'. T eş
ftk ve teşc · -
ıere nvsal.ı 

ıf&ıter r, me
dih ve takdir
den hoşlanır. 

Blytlkl&ğti •e olduğundan fazla 
fazla görünmeyi ıever. İtinde ....... 

14 lzınir'de Osman Ef.: Ağır bqh 
ve olırunclur. 
menfaat ve 
pçlm bahsin-
de uv"•I dav
nr. Arka-
daş. tara-
fmclan sevilir. 

Maameleücle 
teYua ve ta· 

ı delik ...... 
Kanaatklrbp temaJI) eder. Elin-
den it gelir. Açıkflzee har~ket
lerde buluaur. 

• 
15 lzuıir'de Mustafa FJ.: Çetin 

itlen 4.ıı..

.11 llateri:. 
Fiil ve hare
ketlerinde fid· 

det vardır. 
'<. r1ıja zaman 
<u .:& ve dakl
cl olar. Her
kesle kolay· 
Wda ıeçine-

mez, baıkalanna minnet etmek

te tahakldime tah,m'J'"de mDa 
; tap davramr • 



Givur Mehmet 
Kara Yttrek Çetesi 

Tefrik• No. 93 

Hepsi De Pireyi Gözünden 
Vuran Takımından 

Bunlara göz göre göre hücum etsem, 
çok telefat vereceğim 

Ve, koşarak mağaraya girme
sinde bir fevkaladeliğin zuhuruna 
hükmetmişler, yerlerinden sıçra· 

yarak kaptanın önüne gelmitlerdi. 
Kaptan, hırvatçaya çalan 

bozuk bir İtalyanca ile, onlara 
da ayni emri tekrar etti: 

- Hadi bakalım.. Türklere 
kartı, umumi bir hücum yapıyo
ruz.. ve etrahmızdaki kuvveti, 
yarıp çıkıyoruz. Şimdi buradan 
hep beraber, ıuraya çıkınız. Sa
kın biribirinizden ayrılmayınız. 
Adeta, biribirinize kenetlenmit 
gibi toplu bulununuz. Yere yatı· 
nız. Kendinizi kimseye gösterme
yiniz. Şövalye Bonelli size ıon 
dakikada haber gönderecek. 

Dedi... Papaz Coi bilyük bir 
sevinç ile sordu: 

- Ya bu barut fıçıları.. bmı
ları kim ateıliyecek? .. 

Kaptan, imirane bir tanrla 
cevap verdi: 

- Artık onlara llmm kal· 
madı. 

Kara Ylirek çetesi e&ach, 
adeta bir katle haline pldiler. 
Birbirini çekerek tepeye brmanı· 
yorlar, ikide birde yavarlaua 
papa Coi'yi etelderindea çeke-
rek drilldiyorlardı. 

• Bu eanada Yddız urayı tua-
fmclan ıelen bir atla, lıa:panuu 
atltemadiyen kamçdayor, yılchnm 
pbi bir atlratle yol ahyordu. O 
allratle atet hatbna kadar iler
leyen bu ailvan, siperlere yak
lllflllca, atından atladı. Ônthıe 
gelen neferlere, Beti ktaş kuman
danı Hasan Beyi sorarak kow
mıya bqladı. Hasan Bey, bu 
esnada, bir ai perdeki maniayı 
iyi nişancı efrat ile takviyeye 
Çflqıyordu. Birdenbire lmrpsına 
dikilen bu süvan ile kırşılqmca 
işini bırakb. 

- Hayırola lamail Bey. 
Diye bağırdı... Hasan Beyin 

çok iyi tanıdığı sivil elbiseli 
yaver yüzbaşı Çerkes lamail Bey, 
nefes nefese cevap verdi: 

- Hele bir az şöyle gelin. 
Ve.. Efradın yanından beş 

on adım uzaklaıır uzaklaımaz, 
aözüne davam etti: 

- Efendimiz ferman buyuru
yorlar.. G6reyim onu, ne yapa· 
caksa, bir an evvel yapsın; 

diyorlar. 
Dedi. ı 

Bu a6zler, Hasan Beyin biraz 
giicüne gitmişti. Münfeil bir sesle 
mukabele etti: 

- Fermanı himayun, J>aşamın 
latOne... Fakat ben de ubahtan
beri burada hava tebdili yapma· 
yorum ya .•• 

O zaman lamail Bey biraz 
izahat verdi : 

- Zannederim ki, efendimizia 
miksatlan, bqka... Saraya Rus 
aefiri gelmişti. Sefiri huzurlanna 

)cabul etmeden evvel bana haber 
&öndermişler. (Çabuk, sivil elbise 
giyma.. penceremin karşısında 
beklesin. Ben pencerenin önüne 
retiP to- ...... mendil ~erir 

göstermez, hemen ata binsin •• 
dört nala vukuat yerine gitsin. 
Hasan Beyi görsün. Böyle, böyle 
söylesin... ) diye ferman buyur
muşlar. 

Hasan Bey, iti biraz anlar 
gibi olmuıtu. 

- Pekila amma lsmail Bey .. 
Benim tertibabm ıimdi altüst 
oldu. Herifleriıı ellerindeki tüfek
ler uzun menzilli, Hepıi de, pire
yi gözünden vuran takımdan •.• 
Bunlara göz göre göre hücum 
etsem, çok telefat vereceğim. 
Onun için geceyi bekliyordum ..• 
Midemki efendimiz ferman buyur 
muş ... 

Hasan Bey, saıunü ikmal 
edemedi. Çünkü, korkunç bir 
tarrakayı müteakip önündeki te- , 
pe; cehennemi bir kunetle müt· 
lıif bir volkan gibi patlamıı •• 
Hasan Beyle lsmail Beyi, hayret 
ve heyecan içinde bırakmııh. 

* Hasan Bey, ilk hayret ve 
heyecana zail olur olmaz, derhal 
vazifesini hatarlada. Karadağlıla• 
nn en kuvvetli siperlerini hAri 
olan bu tepenin berheva olma· 
mm mtıteakip, derhal m6frezele
rbü hlcama kaldırdı. Kendisi de 
müfrezelerin önünde taşocaklarına 
dojru kotmıya başladı. 

Hercllmerç olmut aksamından 
dumanlar ttlten, bu tepenin en• 
kazı iisttine ıeldiği zaman, hır
vat ve KaradağWann diier te
pelerdeki siperleri de terkettikle
ri... Şaşkın bır halde, ıuraya 
buraya koştukları görillüyor ..• 
Her taraftan: 

- Teslim... Teslim ..• 
Feryadı itidiliyordu: 
Tepenin tlstn kopmuı bacak

lar, parçalanmış kafalar, lime 
lime olmuı cesetlerle malimaldi. -
Milfrezeler, barakalara doğru 
kaçan ve oradan beyaz bezleri, 
birer deynek ucuna bağlayarak 

bayrak gibi sallayan Karadağ
blan ve hırvatları birer birer 
toplarken Hasan Beyle, sedeftiş 
Hüsnü Efendi ve arkadaşlan, 
oradan oraya koşuyor; Gavur 
Mehmedi anyorlarcb. 

- Givur Mehmet! .• Nerdesin, 
Givur Mehmet!.. 

Endişe ve ısbrapla titriyen .. 
Tq ocaklarımn kuytu köıele
rinde hazin akisler husule geti· 
ren bu su cevap•z kalıyor. Her
kesin sima1mda, birbirine söyle
nemiyen bir ıstırap ve matem 
dolaşıyordu. 

Givur Mebmeclin taİ ocakla· 
rına inmek için ortadan kaybol
dup ıaman, onun fevkalide bir 
şey yapacağma hükmetmitlercli. 
Nihayet, o fevkalade ıey yapıl
Dllf·· Koskoca bir tepe, cehen
nem atetleri gibi bir anda kay· 
namıt muhitinde ne varsa, yak
mıı, yıkmıt·· Kırmış ve parçala
mıştı. 

Yüzlerce metre muhitine ka· 
dar bütün varhklan harap eden 
bu cehenneıci kudretten kim 
masun kalabilil'di ?.. O haileyi 
yarattığında biç ıühe olmıyaa 
Givur Mehmet mi? •• 

( Arkua var) 

SON POSTA 

Hangisi· 
Haklı? 

- Kaptan kaptan geri dön, 
kanm şemsiyesini unutmuıl •• 

( MEKTEP iŞLERi J 
t 

Leyli Meccanilik 
Ve Mekteplerin 
Açılışı 

Bu sene tahminen 150 meccani 
talebe alınacaktır. Erkeklerin im· 
tihanı lstanbul Erkek lisesinde, 
kız talebenin imtihanı Erenköy 
liaeıinde yapılacaktır. 

Bu mekteplere mtiracaat ede
rek ıeraiti öğrenebilirsinik. Veki· 
letin bu husustaki emri hentız 
gelmemiştir. 

Mekteplerde Kart B•tladı 
Bu sene resmi Ye hususi Türk 

liseal ve orta mekteplerle muallim 
mekteplerinde kayt muamelesine 
20 Ajustosta batlanacaktır. Tecl
riaat 11 Eyllilde bqlıyacaktar. 

. * Konyada Kemalettin "Sami Beye: 
Bu iıte ıizde de kabahat var. 

Madem ki böyle bir prez endi· . 
feaİ vardı. Made19 ki iki aene 
d&unOftllntız. Bu 1ene fevkallde 
hazarhklı bir vaziyette imtihana 
firecektiniz. Madem ki bu garez 
elle tutulacak bir halde idi. Da· 
ba enel Vekilet Müfettişliğine 
vaziyeti bildirecektiniz. Hiç bir 
hocada ve müdürde böyle çirkin 
bir kin ve garezin bulunac ı ğına 
ihtimal vermiyorum. Bu •. unla 
beraber vaziyeti bir kere de 
Maarif Vekiletine bildiriniz. 

* .Kırklareli keresteci Hamdi Beyden 
Muallim Rıfat Beye: 

Burada hususi liselerde az 
maaşlı bi yer bulmak daha ko
laydır. Resmi liselerde de bir İl 
bulmamz muhtemeldir. Fakat ev· 
veli yerinizi tedarik ettikten son
ra vazifenizden çekiliniz. Use 
milfredat proğramına göre kitap-

. lan tedarik ederek çalışmanız da 
kabildir. Arzu ettiğiniz tavassutta 
bulunamıyacağımız için müteea-
siriz. 

* Meninde Halil İbrahim Beye: 
Keneli mıntakanız dahilindeki 

leyh liae veya ortamekteplerc:lea 
birine mtlracaat ediniz. Yahut 
Maarif mtıdilrilne milracaat ediniz. 
Eylt\lde millabaka imtibanlan açı· 
lacakbr. Bunlan kazanırsamz 
mekteplere leyU meccani olarak 
girebilininiz. Kendi mmtakanızda 
unayi mektebi veya muallim 
mektebi varsa onlara da müracaat 
ediniz. Yalnız biraz acele ediniz 
ve imtihana hazırlanınız .• .. 

NJyazi Beye: 
Tabiiyet meselesi yoktur. lk 

mekteplerden birine girebilirsiniz. 
Ancak nllfua tezkerenizi biran 
evvel almanı& llzımdar. 

••ktepçl 

BIBAYB 
Bu Sütunda Hergün 

--·---------------Nakleden: Hatlc• __ .,,,, 

Ölünün Başucunda 
Ayte, Kenanın öldiiğiintl duy· dına takdim etti. Kenanm karı

duğu zaman biltnn saadetinin, ıının hıçkınldan karpnda Ayıa 
bUtlbı dünyamn kendisi için yı- metanetini kaybetmek üzere idi. 
kılmq olduğunu anladı. Artık Bu kadm kadar sevgilisine 
onun için hayat ağır bir yükten yandığı halde, yilksek sesle ağla· 
baıka birşey olamazdı! yamamak, inliyememek hakikaten 

Bu feci ıeyi öğrendikten son· azaplann en miitbip idi. Zorla 
ra ilk dtiıüncesi, Kenanı ölüm zaptettiği hıçkınklarla boğazı 

tıkanmııtı. Metin olmuı, kendine 
yatağmda son defa olarak bir hakim olması lizımda. Ufak bir 
kere daha görmek oldu. Onun enin, dudaklarından kaçacak bir 
alüsilnil gözlerile görmek istiyor- tek kelime bu nvalh dul kaclı
du. Böylece acısmın dehfetini ta• mn kalbini zehirleyecekti! Kena• 
mamile ytıreğine doldurmuı ola· nın istirahati rulıu için de kendi
caktıl ne bikim olması lizımdd bunun 

Ayıe, Kenan öllinceye kadar için icap eden kuvvet artık ken
onun evli olduğunu bilmiyordu. disinde yoktu.. o zaman buraya 
Bunu; kendisine sevgilisinin 6111· gelmiş olduğuna pifman olda. 
mlbıil haber veren doıtlan Ce- Titreyen dizleri üstOnde dura
ma( Beyden bir az evvel &ğren- bilmek için, tırnaklarım kapmın 
mitti. Bu öğrendiği py onu hiç pervazlanna geçirdi. Kendini 
alakadar etmedi. O, Kenanı okadar tutabilmek için fevkalbetv bir 
çok sevmişti ki, onun &lilmilnlin irade kuvveti sarfediyordu. 

karpıında hiuettiği ıstırap, bu 1f 
hakikatin ehemmiyetini ortadan Kenaııuı ebec:ll iatirahate ka· 
kaybettiriyordu. Onlar iki sene- vuımUf olduju odaya girdiler. 

Ôlli yatağında uzaıımlfb. Yllzl 
denberi sevişiyorlardı. Birbirlerini örtillfl değildi! bu ynz sararmqdı. 
o kadar iyi anlamışlardı ki .• Sakmk Fakat gayet sakin bir vaziyette 
görilftirlerdi. Bu aıklanm yalnız idi. Uyuyor denilebilirclL Ane 
KenanıD en iyi dostu olan Cemal birdenbire Cemalin kolunu tatta. 
belirdi. Şimdi Ayp, Cemalin el- Dizlerinde viicudunu tqıyacalr 
lerini tutmuı, gözyaılarile huap kunet kalmamıştı. Gizleri kup
olmut gözlerini ona kaldarmıı kuru ve Ken•••• zavallı Jldne 
yalvariyordu: çe'frilmifti. Cemal. kohuıu yaka· 

- Cemal Bey, Allalıqkımza lamıt olan elleria titreme1lndea, 
beni onun yanma göttlriinilzl onu AyıeDİD pek fena bir baldt ol• 
aoa defa olarak Kirmek iateriml dutunu anlamıpa. Bir aa için a-

N eli • Bu ... kadin• baydacataclaa - e yonunuzı.. , mim- k 
kün mil? orktu. Fabt Ayte kendini top-

- Cemal Bey, aize ndecli· 
yorum, pyet aakin olacajım. 
Kimse halimden bir ,.y anl•mı
yacak. Allahaşkınıza bunu red
detmeyiniz... Bana acıyınız! 

Cemal cevap vermiyordu. O 
zaman Ayşe onun ellerini hıra· 
karak başım 6nline ej'cli, ve ga· 
yet sakin bir sesle: 

- Pekilil dedi. Mademki 
beni götürmek iıtemiyonunuz, o 
halde ben yalnız giderim. 

Cemal heyecanla ona bakb. 
O zaman Ayıe ilave etti: 

- Cemal Bey bana inanınız, 
çok sakin olacağım. Karısına be
nim kendisinin eski bir talebesi 
olduğumu söylersiniz r Size vade
diyorum ki halimden kimse bir 
ıey anlamıyacak 1 

Cemal daha fazla mukavemet 
etmenin imkinsız olduğunu gl
rllnce, Ayşenin teklifini kabul et· 
ti. Alqam olmadan son defa 
olarak Kenana veda etmiye gi

IAIDlfb. Zayalbnıa çehreli Keaa• 
mn çehreai kadar IOla;auftul De
mek arbk om için her .., bit
mitti lyle •"? Bir an içinde bi
tin .,.,. umdmllfla. Zilı

ninde yahm K•a• alt lal
bralar canlannufb. 

l>ıtandan, timc:ll daha yavAf 
olarak dul kadımn hıçlonldan 
işitilmekte idi. 

Birden Ayıe HvgilillDİD ken• 
clisini g&rdüğllne zabip oldu 1 
Etrafında esrarlı bir aydmlık 
olmuş gibi idi l Zavallı KenaDln 
çehresinin kendine doğra ç,wil
diğini, ebecliy~ kap&DIDlf olan 
gözlerinin bir kere daha açılarak 
Ayşesine baktığını, ona tebe116m 
ettiğini zannetti! 

Cemal yavaşça : 
.. Gidelim l ,, diye mınldandı. 
Ayşe artık biç bir ıeye itiraz 

edebilecek halde değildi. Seuiz 
bir çocuk gibi Cemale itaat etti. 
Ancak arabaya pclilderi uman 
ptkın gözlerle etrafına bakındı. 

deceklerdi. * Sonra canından kopan acı bir 
Kapmm 'Bnthıde Ayp bir . feryadı zaptetmek için ellerile 

mtlddet ellerile gözlerini kapa& •tzını kapıyarak ağlamaya bqladı. 
Cemal yavqça : 

- Metin oluaaz l.. Dedi. 
Kalabalık sofadan ıeçtiler. 

yandaki odalann Lirinden ağlıyan 
bir kadın sesi geliyordu. Cemal 
itte bu kapıyı yavqça açarak 
-içeri girdi. Kenanın dul zevcesi 
kocasımn dostunu karşısmcla gl
rünce daha yilksek bir &elle hıç• 
k:rmıya başlalDlfb. Cemal kadına 
elini uzattı. Uzun bir mnddet bir 
şey s&ylemeden o halde kaldıJar. 
Sonra Cemal çok yavaş bir sesle 
bir ıeyler mınldandı. Genç kadın 
hıçkırıklann kestiği bir takım 
kısa cümleler söyledi. 

Nihayet Cemal Ayşeyi Kena
ma eski bir talebesi olarak ka· 

Resim Tahlili Kaponu ... ........_.."~ 

Tabiat;İDİsİ öğrenmek istiyonanız 
rtt...-itd • adet kupon ile birlikte 
ı&ıderiniz. Resminiz maya 
tl~idir ve iade edilmez. 

lsirn, meslek 
veya saırat 

'"'' 

bulunduğu 
memleket 

Resim intişar 
edecek miY 

Resmin klişeai 30 kurut lull 
pul mukabilinde gönderilebilir. 
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Şarki Çinde Son Posta IBulgaristanda 
( Baıtarah 7 inci nyf ada ) 

fakat yardımcı efrat yetişemeden 
Ma-Cong-Yag, Himi tehrini zap
tetmifti. 

14000 Çin akıncısile tehri 
latili eden genç Türk kahramam 
ıehre girer girmez, Mareplm 
torunu olan on sekiz yafllldaki 
Genç km buldurmuş ve berabe
rine alarak mareşah hapaettiği 
odaya getirmişti. 

Mareşal, Türk Başbuğu Ma -
Cong - Y ag'la yanında torununu 
ıörünce şaşalamlfb. Genç bat
buğ ihtiyar Çin kumanclammn 
elinden tabancasını alırken: 

- .. Mareşal, dedi. lhtilll ge
Phtir. Bütün Çin Türkiatanım 
L.tracak ve idare bizim elimize 
geçecektir. Ben bu dakika Hami 
ıehrini elime geçirdijim gibi, 
torununu da harp esiri olarak 
aldım. Onunla evlenmek arzu-
1Und ayım,,. Filvaki genç Türk 
baha diri mareşalın hafidi Şı • 
Yu - 1 ile bugünkü halde evlen
miştir. 

lf. 
Hami phrinin zapti &zerine 

ihtilll hareketi muhtelif kollar
dan idare edilmİf Ye ......Ue 
klçllk Gobi ulıuını kucaklıyan 
Golçe, Abo, Y arkent, Kqgıra 
kadu ilerlemİf ve bu şehirleri 
zaptetmiştir. Bunclaıa 10nra hare
ket ıarba ve prka tevecciih 
ederek alb boytlk phri teıhir 
çerçevesine almıtbr. • . 

On bir milyonluk Çin Ttırk11-
tanmda bundan cllrt ay evvel 
dlmhuriyet ilin eclilmit ve Çin 
Ttırkleri iatiklillerine sahip ol-

muflardır. I . 
Hatta Rusya ve ngıltere hü-

lalmetleri bile yeni Çin Türkiye
ainin bqlıca ıehirlerinde Olan 
Y arkentte konsolosluklar ihdas 
etmİftir. On bir milyon TO,k 
vatpdqlannın öz dilleri Ttırkçe
dir. Fakat banlar Çinlilerin ida· 
releri alöada asırlarca esir kal
daldan için Çince öğrenmişlerdir. 

Çindeki Türlriaian cümhuri-
y~ti cenuptan Çinle, garptan 
Kml Rusya ile hem huduttur. 

A. Adnan 

Buhran 
Sofya, 17 - Birçols Bulpr aanayl 

mGme.silleri mevaddı lptidalyenbı 
ulıfı yGıünden latih..Uerbıl azaltmak 
ve if çiJerinden bir m•mlDI ~kar
mak mecburiyetiade kalmaflardır. 

Bu mütkiilitın Bulgar mDU ban
kasınca takip olunan çok •m daYlı
ler ve kontenjan •lyuetiaclen ileri 
•eldijl zannediJme kteclir. 

Amerlka'd• Terzller Grevi 
Nevyork, t 7 - 60,000 iff1 aamına 

hareket eden Nevyork elblM unayli 
mGmH•lllerf. ltçilere lflerial bırak
malanm emretmltlerdlr. llGmnaWer 
haftada 31 nat if, ve it fUaltinln 
Jyileftirllme.inl iatemeldecHrlu. 

Y•nl N11şrlJ1al 

Gol - Bu apor mecmuasmın 808 inci 
11ayıın muhtelif spor hareketlerin~ ~t 
yazı ve resimlerle intişar etmiştir. 

Fiati bet lrurustur. 

Yarhk - Ankarada on bet gun· 
de bir çıkan bu ıan'at ve fikir mec
muasının S üncü nfuıhası kıymetli mu
harrirlerin yazılarile çıkmıttır. Fiati 
15 kuru9tur. 

Geçen Bilmecemiz!__l)oğru Halledenler 
Ticaret 011... Mec1Du•al -

1atanbul Tıcaret ve Sanayi Odası ta
rafından ne redilen bu mecmuanın 
Temmuz nushası intişar etmiştir. Fiati 
60 kunıttur. ( Baıtarafı 7 inci ıayfada ) 

Davutpaşa mektebei 866 • in~ i, K~nJ ~ 
Emniyet mudiırhı tinde komıser ~abn 
Bey oğlu Nurettın, \ntalya \hmet 
Seliın eczanesinde Mahmut l'krem, ls
tanbul Çartamba J~maila a Eokak :No. 
18Htiçe, Jstanbul 1 pkapı l'almasultan 
mahallesinde 70 Cemıle, K utahya jan
darma mektebi birinci holük kumandanı 
mahtumu Orhan, İstanbul 15 inci tık· 
mektep No. 882 Sıtkı, İzmir Buca Be
ledıye caddeli No. 66 Hüııeyio, Uzun· 
köprü Rızaefendi m•haDeliııde No. 4 

hanede Talia, lzmır Ödemiş erkez 
kratanesinde Ömer Lu fi Büyükada ko
m ser Kaşif Bey kızı Sabiha, Bartın 

~an aktar mahallesi bakkal Sami Efen· 

dı o lu Ne mi, Bolu Jık Merkez mektep 
!\o. 179 Ali, Aydın belediye park me
muhı Durmu Ali mnhtumu Mehmet, 

Tokat Cumhuriyet mektebi 110 İhsan, 
İstanbul Vefa Ortamektebi 781 Sali
lıaddin Kayseri saraf Nuri Bt'y kızı 
Fatma: Babaeski İlkmf ktep 6 inci nnıfta 
198 Turban Bf.y v Hanımlar. 

ld•r• - Dahılıye Vekaletine ait 
olan bu aylık mecmuamn Temmuz 
nusha ı intişar etmiştir. Vekôl~te ait 
resmi malumat ile diğer idare hare
ketlerini muhtevidir. 

Kouperatlt - Iler ayın on be
tinde çıkan bu mecmuanın 16 inci 1&

yıaı "altın ve para meaelesi,, İlimli 
mühim bir makaleyi muhtevi olduğu 
halde intişar etmiştir. Fiati 20 kuruı
tur. 

T~R.KiYE 

llRAAT 
BANKASI 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti ilanları 
Kıymeti 

Muhammeneai 
Lira K. 

12MI 00 Çemberlitq'ta Atikalipaıa mahallesinde Tavokpazan 
caddesinde eski 3 yeni 3 - S No. h &stlnde odalan 
mllştemil kAgir dnkkimn 69/192 hissesi. 

87 M Rüstempap mahallesinde Balkapam ham n.t katta 
60, 61 No. h maa kamara odamn 141120 lü11eai. 

16 67 Tavukpazanncla Hibeyin ağa mahallesinde Çilingirler 
sokağında eski 61 yeni 57 No. lı dlkklnm 116 bisıai. 

75 00 Mahmutpqa'da Dayahatun mahalleainde Klrkçl hanı 
2 - ci katta 6 - No. h odamn 116 bi..e.i. 

-tOO 00 Çarflkapum'da Kaliçesihasan mahalleainde Makaaç•lu 
caddesinde etki - 29 yeni - 27 No. h dlkkimn 112 
L?- • 
mllelL 

2441 00 Ortaköyde Uncu 10kağıncla yeni 38 ili 44 No.b iW 
Kagir hane Ye albnda bir fınn ve Lir dakkimn 118 
hissesi. 

260 42 Unkapanm'da Yavuzersinan mahalleaiacle Ahar sokağın
da eski 12 yeni 16, 18 No. lı Ostünde odalan bulunan 
kigir dftkkamn 80/Z84 hissesi. 

Yukardaki mahlül emlakin hisseleri aablmak üzere dlrt hafta 
milddetle ilina konmuştur. ihalesi Eyliilün 18 inci pazartesi gGnD 
saat 15tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Çemberlitaşta fstan
buJ Evkaf Müdüriyetinde MahJülit kalemine miiracaatlan. .. 4170" 

Aydın Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden: 
l - Nazilli kazasının Mendires köpriiati bapncla • 21203 lira 

bedeli keşli ile ve tanzim olunan mukavele ve f&rlnamai ahkamına 
tevfikan - Pamuk tohumu ıslah istasyonu - binalan İnfaab 20 gibı 
miiddetle ve kapah zarf uıulile mllnakasaya çıkanhmfbr. 

l - ihale 21 Ağustos 933 pazartesi gilnü saat 16 da Aydın 
Ziraat M&dtır)üğiinde icra edilecektir. 

3 - Taliplerin ba gibi yirmi bin liralık bir İnfaab mwaffaki
yetle ikmal etmif bizzat mühendis veya mimar oldufuna ve yahut 
bu evsaf. haiz bir mühendis veya mimarla teşriki mesai etmiş bu
lunduğuna dair Noterden musaddak vesaik ibraz etmeleri lhımdır. 

4 - Bu hususta tanzim edilen proje resimleri, şartname Ye 

mukavelename sureti musaddakalan, İstanbul, lı.mir ve Aydın 
Ziraat Müdürlüklerinde prillebilir. 

S - Mlbıakasa ve ihale, 661 numaralı mlizayede mlnakaaa ve 
ithalit kanununmı ahklmı umumiyesi dahiliade icra edilecektir~ 
T..,,inab muvakkate akçeli % 7,S heaabile 1591 liraduı. 

O - Gazete illa tlCl'eti, tlamp nemi ve sair reaa1 maurihıt 
.......... aittir. .. 3842 ,, 

Piyango Müdürlüğünden: 
Şartnamesi veçbile SO tO,D yerli maden kömürü ahnacağından 

taliplerin 21/8/933 Pazartesi l(llnii saat 1 S te Komİlyona 
müracaatları. ,. 4194,, 

Topcubatı Ali Ağa 
vakfı Mütevelli 

Kaymakamhğından: 
Galatada Şahkolu mahallesinde 

lltikl•I caddesinde 42611 numarah 
hane ile 426/3 numarab Diikkia 
taalimi tarihinden 31 Mayıs 936 
senesi nihayetine kadar ve bir 
ay mtıddetle pazarbk suretile ki
raya verileceğinden talip olanla
nn Pazartesi ve ÇaJ'f81Dba gün· 
leri lğleden sonra latanbul Ev
kaf Miidüriyetinde Mülhaka 
k•le•iM m&racaatlan ilin 
olunur. 0 4192,, 

.--~Doktor 4m--. 
HORHORUNİ 

Hergtbı akşama kadar hutaluını 
Eminönü Valide kıraatbane8i yuıın
daki muayenehanesinde tedavi eder. 

'---- Tel 24181 • ('512) ~-

latanbul Halk•wl llel8lllln
den: Cevdet Kerim Beyefendioirı re· 
iali~>i altmda Halkevleri namına Rm: 

yaya giden " orada muftffakıyetJi 
bir .par dolatm.., yapan aporculan-

ll-8-933 cumartelli güııü aaat :::O ela Galata nhtımına gelmiş 
olacaldardsr· 

Kendilerini kÜtılamak Ü&ere evi
mise " kulüplerimize mensup bulu
nan ukadqlann o Matta nhtımda 
balamalan •• Waabul mmtakumdan 
Jmliiplere yapılan tamim veçbile de
alzci kulüplerin de fut.alan ile 1eyri 
... a.ta• Yapana ...... lc•nlnn ........ 

ŞIRKETi HAYRiYEOEN: 
Sabık mubayaa memuru Afif kap

tan Beyin irketimizle ve firketimiz 
mubayaaaile bir gdıaa aliba mevcut 
bulnnmadıgı göıillen l6mm berine 
iJln olunur. (6ı511) 

lamnllul Halkewl Relaltl nden: 
Halk dereaneleri ve brslan ubemi
ıin tertip ettiği (İatanbulu tetkik ~ziıı
tileri ) nin dördüncüsü bugün Mimar 
Kemalettin beyin refakati ile Siiley
maniye Şehzade ve Rüstempaşa ca
milerıne yapılacaktır. Amı ed nlerin 
ıaat 18 5 ta Balkevi alonunda bulwı
malan nca ohmur. 

._...,.. s.nt1t11 11-.dUrlD
lllllden. lsmail Bey 21 Haziran 988 
tarihinde Sandığımı?.& bırakt ı para 
için verilen 80436 nmnaralı cüzdanı 
kaybetti ini eôylemiştir. Y eııisi verile
ce inden eskisinin hukmü olmıyacaAı 
~olunur. 

Yenlkly lcraeınd•n: Bir borç
tan dolalı mahcuz tahminen 150 lira 
kıymetınde iki kol üzerine l>ir manyat 
yükaekligi be§ kulaç, kolu 00 ktılag 
boyunda manyat agı 29-8-933 salı P?
nu saat 10 80 da a ık arttırma sureti
le l tinyede ~aqımahaHeainde aatıJa. 
cagından isti~ enlerin orada bulunacak 
memuruna müracaatlan _ ilô.n olu-
nur. (8509) 



18 Ağustos 

Tlrk MaarU Cemı1et1 idaresinde 
Leyli, Nehari 

Barsa Kız Lisesi 
Orta Mektep ve Lise Sınlflarını Havidir. 
Resmi Liseleri Muadil olduğu Maarif Vekaletince tasdik edilmiş· 
tir. Seçilmiş talim heyeti ve Amerikadan getirilen terbiye mUte· 
bassısı tarafından tedrisatı idare olunur. Yabancı lisanların öğre
tilmesine bilhassa ehemmiyet verilir. Saf hava temiz gıda nezih 
bir terbiye ve eyi tahsil verilir. 15 Ağustostan itibaren bütün sı· 
ruflara leyli ve nehari talebe kabul edilir. Mektebin resimli ka-
taloğu ve kayt kabul şartları talep üzerine gönderilir. Ücretler· 
de tenzilat yapılmıştır. Memur çocukları ve kardeşler için ayrıca 
tenzilat vardır. Fazla tafsilat için "Bursa'da Türk Maarif Cemiyeti 

~Kız Lisesi MUdUrlUğUne müracaat. ~ <3989> .,., . 
~·----• Leyll • Neh•rf - Kız • Erkek ~ 

INBIL.İ.P LİSEL İ 
Ana - İlk - Orta ve Lise sınıfları 

MUessisl : NEBi ZADE HAMDI 
Kayit ve kabul muamelesine başlamıştır. Resmi mekteplere 

muadeleti Maarif VekAletlnce tasdik edilmiştir. Güzide ve 
muktedir bir talim heyetine maliktir. 

Ecnebi lisana tedrisaboa ilk kıımıo son iki ıınıhndan batlanır. 
Dersler haricinde ayrıca parasız lisan kurları vardır. 

Cumadan mada hergün saat 14ile16 arasında müracaat olunabilir. 
~--~ Cağaloğlu Yanık Saraylar caddesi « (6460) --

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Fatih On Sekizinci mektebin tamiri : Teminat 105,5 lira 
Sarıyer 36 ,, ,, ,, 78 ,, 

Yukarda yazılı mektepler tamir ettirilmek üzere ayrı ayrı kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üze
re her gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli münakasaya 
(İrmek için de teminat makbuı veya mektubu ile teklif mektupla
nnı 2118/933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
vermelidirler. "3656,, 

lf • 

lstanbul Belediyesinden: İcra edilmekte olan kanalizasyon 
ameliyata dolayısile 19/8/933 tarihinden itibaren Küçükpazar' da 
Bodrum ve Hayriye sokaldarile Ayazma kapıya kadar Kıbleçcşme 
caddesinin bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilan 
olunur, " 4212,, 

M. TOKATLIYAN 
TARABY A YAZLIK OTELi 

ve LOKANTASI 
Tarabya M. Tokatllyen Otell ve Lokanta•ımn en aeri konfor ve 
yemcklcrile kü<ıade bulunduğunu muhterem mü terilerine arzeder. 
BoAazlçlnin en havadar ve cazip noktasında. bulunan otellmlz lstanbulun 
her cihetten en güzel bir sayfiyesidir. Billıas ıı lokantamız yemeklerinin 
nefaset ve emsalsizliğini ispat külfetinden müstağnidir. Ziyaretlerile 
müessesemizi şimdiye kadar taltif buyurmamış olan zavatı muhteremcnin 
teşrifleri ricn olunur. Fazla ikamet buyuracak aileler mUsalt feralte 
tabi tutulur. 

...................... lllEI ____________ .. , 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
(6007) 

~ Doktor • Operatör ~-.-.. 

AHMET MUKADDER 
OoOum, kaden haatalık•ar ı 

Birinci sınıf mUl•h•••••• 
Kadıköy, Moda cadde11i !\o. 100/64 

~·--··----.. (6142) --

• 

.;;on ~ osta Matbaa-~ 

Sahibi: Ali Ekrem 

NCfl"lyat M .. dür": H6".lai Lutfi 

S0N POSTA Sayfa 11 
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SİHHATINİZİ KASASIDIR. 
Lüks Değildir. 

Mücevherat ve kıymetli eşyanızı banka ve 
evinizdeki kasalarda muhafaza etmekte 
haklısınız. Çünki ; muhtemel bir hırsızlığa 
1 

veya ziyaa karşı kendinizi müdafaa et· 
meniz tabiidir. Bu ihtiyatlı hareketinizi lüks 
addetmek kimsenin hatırına bile gelmez. 

Hastalık kıymetli sıhhatinizi çalan bir hır~ 
sız sayılmazmı? Mekülatınızın tagayyüra• 
tı, Yemişlerin çürümesi, sUtün ekşimesi 

dolayısile tahaddüs eden maddi zarar ser· 
vetinizden çalınmış bir para değilmidir? 

eu şerait tahtında paranızı saklamak için 

kasaya verdiöiniz ehemmiyeti, Sihhatini· 
zin muhafazasında bUyük hizmetleri gö· 
rülen ve mevadı gidaiyeyi her dürlü mu· 

zır tegayVürattan kurtaran Frfgfdalre-so, 
guk Hava ve buz Oolaptarena da tetml 
etmeniz elzem değil midir? 
• 1 

Yiyeceğinizin temizliğini, tazeli§lnl, ve 9'4 
da kuvvetini muhafaza bir lüks degil blııi 
lakis aileniz efradının idamel hayatt fçi~ 
bir borçtur. Halt hazırda bOtOn dünyade 
2,5 Milyon aile tarafından istimal ve ehemJ 
miyeti taktir edilen Frigidaire soguk hav~ 
ve buz Dolaplarına sizde sahip olunuz..' 

Frlgldalre'ln muhtelit cins ve boyları ner lhUY•• 
elver,lldlr. Bunları MaOamızda görmeye geflnla. Hft 
bir teahhUdU tazammun etmemek t•rtlle her da.. 
ıü izahatı vermeye hazırız. Talep Oıerıne tedlyaD 
azamf teshllat yapılmaktatır. 

Frlgldalre markasını taşımawan iter soguk ltava 
dolabı hakiki Frlgldalre deglldlr. 

BOURLA BiRADERLER vı-; Ş• 

Fri idaire 
ELEKTRiKL1 OTOMATiK SOGUK HAVA OOLABt 

General Motor nııımulatı 

İSTİKLAL LİSESİ Müdürlüğünden: 
1 - ilk - Orta ve Lise kısımlarana kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına başlanmıfbr. 
2 - Mezuniyet •ıe sınıf ikmal imtihanlarına Eylulün 2 inci, Tedrisata 11 inci günü başlanacaktır • 
3 - Müdüriyet müracaatları cumartesi, pazartesi, perşembe günleri saat 10 dan 18 e kadar kabul eder. 
4 - Leyli ve nehari bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilat yapılmışbr. 
5 - Arzu edenlere tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadeba,ı Polis Merkezi arkaaı • Tel. 22534 ~ (6'62) 

ıstanbul ve Trakya ~eker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyent satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani ııtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba . -
;::ırm ;:ı:~~J:Kristal Toz Şek~rin Kiıosu 36,75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri bird~n alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bedelin yüzde yirmisi peıin v~ üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tomamını göndere ler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş 
ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi: İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 


