
Heyetimiz Dün Hareket Etti 
Reisicümhur Hz. Baıvekil Pa yı 

istasyona Kadar Geçirdiler -Baıveldl Pa
pmn lıtanbul
da dul'Ufll bir
kaç aaate mlhı
baıır kaldı: 

Rei ıi cim har 
Hazretleri la· 
bahleyin erken
den yatla De
rince'ye siderek 
kendiaini ka....
lamıı, Te.ftk 
Rlttü •e Recep 
Beylerle birlikte 
al.vak ...-aya 

••tirmİfÜ· ~ yemeji urayCla 
yenildi, tren vak
tine kadar ora
da kaluıda. 

Reilic&mhm 
Huretleri ... t 
altı buçuia dopa 
Bqvekil P•11 
Jamna alarak ken-
eli otomobilinde 
Sirkeci latuJona- O.. Slrlıed fit ... .,._,,. .. ,_. .. d..- ıı. .ı,._,, •1r ,...,_, S..,.. ..,.. ile ._,..,. 
aa kadar _.tirdi · .ı. .. 111, Gaf H•., ..,_1ı11 P.,., ,,,.. u....ı KMllll .... & 
" muvaffakıyet tenıemallvl De Fırka Umanıt kltihl Recep, Bat- 1efirl Sut. Atla ..&rl Eail, 
~ etti. nlrAlet Hami lrehtw mldlrll Madıit .&ri Ş.Ylcl &e,ı.le ..... 

8alpr ....,...ti tarafuıdaa Vecllt, Huldye Veklletl Huaal mlarclaa "komolotlba• nA· ..._, ••119 ........_ ._ blw •tlctlıe Refik Beylerdir. madu birçok ıevat ....... 
.. tren ile hareket edenler Bat- lf it 
Yekil pqa ile ıefikalan haricinde l.ta,oncla Dahiliye Vekili ~~-
HariciJe V... T_,. · Jl!' • ~ 

Metruk Çocuklar 
Cenneti 1 

Birbo giine kadar Son Poeta'da oku
yacağınız yeni bir anketin ismidir. 

Litros Cinayetinin içyüzö 1 
~-----~~~----~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~ 

adam 61dUrmek için lsblnbula unanlstandan mUnha ..... n 

11•••• ...... lllr 9ençl 

Komiserin Od an Kaybolan Adam 
- Utrot cinayetinin bakikJ m1ft1. Oıea Utroa ~ W..Vaa

lllahiyeti nedir? Recep ata nuıl lanndu Elbn.tala Retep ata idi. 
•e kimin tarafmdan 6ldlrillmllf- Recep atanın da heJ9CU V.W 
t&r ? bir mazisi varda. Fdbakilda bu 

Adliye Ye zabıta din bu at tam on bet zene enel kom
....Uerin cenbini bulmıya çahtfı, pza Kiryako efendinin bnsma 
._ muyaffak ela oldu. almq, 10nra ela yene Klıyako 

lf efenc:linia lazmı yanma çelmıifti. 
Mlddeiwnuml maaYini Nuret- H• ilrWni ele mlzltlmu •tmittL 

~ Bey, T~i izerincle 'J.:ahil ICiıyako efendi ile ar .. 
... cezet ljrendiii apldı. Fakat Klryako Efencll bir 
._ ~•edh blhiJetial el• telblt cOk zeneler enel, badi yamada 
~ ..... 1-1.eTdea enel ci- kalan otla (Y..ı,i) de alank ml-

1111-'"""111.11-• .... cejlmi clW• t.a• llfatle Y·· +tua tM llll 

- Acaba Recep apya bu 
( Kiryako ) D1IDt yahut ta oflu 
(Yani ) nia 6lc:larm6f oJmalan 
mlmktba delil midir? Suali &ze
rinde dlflbaeceil tabii idi. 

Fakat: 
- Bu iki sat te Yunamataa

dachrlaı cleailebilir. 
- E.;t ..... ..... ..... 

....... m? Sual Yarlar. -
Pollate "=I Bir Adll•I 

• ---· •11kaclcle( an- , __ .,,... ) 

Kegif Ver•n Zelıirler •• 
• 

Dört Tarafa Yayılan 
Yollar D~r Değildir 

----·----
J~po· Adalanndu Nevyorka, Brodveyin Göklere Eri,.n 
Bınalarından Mançmiye Kadar Geaiı Bir Saha11 Tutarl 

-6-
Danya han· 

taamı alınız. .... 
tanbul •• Sofya
... etrafma Jar. 
mm birer daire 
çbiniz. Sonra 
Manilyamn, Pa· 
riain, Havruı, 
Vlyanan•n, Ham-

~ ~ 
~bh- luıt ça
kerek Çin deni
ıia• ıeçinir., O. 
zaka, Şaapa__ya, 
Tientain ve Da
irene ifant ko
JUDm.Blltln b1111-
lara lakeaderiye, 
Portuit, lzmir, 
Pin, Trlyeste 
.. Baniloa u
manlanm ilin 
edlab. 5-ra bl
tla bu ipret edl-
ı.. yerleri, aok- .... ..,,,,,.,. in • ...,,, bll ... ,,,.. ..... ,,, 
tah bir batla biribirine batlaJl- lürleria takip ettOd..t yollar, 
DiL S. auretle, dGayayı kamp kull•mldıklan 1erı. ba lraclu 
kawru keyif •vlcl ubirl• u, IMa kaclaı(I) •lllıllr· 
afetinin m~ ft mlhim • ~ .. d kıllr ... 
ıedtlerini taJia •bait olanunUL dece birer •utu 1 .......... 

fi'akat ...- da 1ır· · .....,.. ... to-Y .... ıı .... ..,.wa> 

Wie leh· 8ehriftstellerin Waı1te 

Kaafen Sle lıeute dle Tempo 
üt111lle Abmd·Zeitana 
Tlll•cb e1n .. ...,. Preiı-Rıtseı, lS °' 
bel dem Sie ıo M p.lmıen ltönnea r a. 

_..,...... ...... 
Bu yuı Saat Denit Hanımın romanmı tefrika edea ,......,. T~ 
gazeteaüidea bir •yfadır. Ortadaki .-.. Suat Deftit HuımıadJr • 
Bu romu bir taraftan Alman guetelerimlei_ bir taraftan AJ_. 
mecmualaıUada tefrika edilmit ve bütb A~ btiJtlk bir al&b 
~· Bu romanın tfirkçeain! ~ ilibareia Sca P-. 
~da tefrika halinde oka.jaclılmmız. Sca PoM&'cla 

..... q..-. ....... 
Bise llAJ ve Uıem ~ içyüzüail ........ 

y ( Postla) 



2 S:ı fa 

:Maarı1te J eni bir fıkir ileri) c 
~urulmc.kte ~ e bır~ ok zarnrları 
gotterh b.hSoryaıın kaldırıl
ma ı için ç ~Jı lruaktadır. Bu 
hu usta nse talebesi ne di)m 

Nur<'ttıa Halil Be} (lıtanbal !~k ek 
Lı csindl'nl 

- Bu hususta bizim de temenni
aiz lna mttke&ckdir. S11nf ıimtilaan
Jarile kifayet edile.rck mezua vernaek 
hem talebenin, hem r.emleketin 
lehinde bir hareket olacaktır. Sene
lerce aıralarda dirsek pirüterek 
memlekete nafi bir uzuv olmak için 
çalıpn ve hayatını kazanmak iiçin 
gece gündüz hırpalanan biz rençla 
bakalorya y-züt>den ıaenelace Ariin
cemedc: kalıyor; inlci.arb.ra, ümit.si~ 
liklere, bedbiniyc: utruyoruz. 

• IJ kmet Ferit &} (Galata Ara} 

L ) 
- Çallf&D Ye günü paüne den 

haurlıyaıa l>ir talebe için bakaJorya
naa korlumç hiçbir t.arafı yoktur. 
~ace bu u.ulü bJdırmak.. tembdliji 
artbrmak; dal~aa Ye .._jlh talebe
lere yib Y aip ••artmak demektir. 
Taha 1 fatmda bahmaa 1.üim p.i 
ge9Çleri aabest ta"ait .ıı.cLa dqil 
mlo Wr ilim dillİpliai ile yetİftirmdi
dir iri TAt•aa -'i olabildi-.. .. 

IJ a k Bey Ft')'7.iaticlen 1 

- Talelteaia !biraz la-aWa-.• 
içi. - iyi Wr filrinr.. a••m ..... 
lorya daha ilk we:ıderclen tatfl>enin 
gozüoc: korku verea ıbir heyuLi ıibi 
gôrüaüyor .• •imtihandan korkmamak 
lat mdtt"- 8'kn ~ çahf*n lhr talebe 
böyle tt'Y~n bpnaz.. d~ler de 
bulunsa bıle. .. ODiu •osk~ Napo-
Jeon'un hi ~ yüreğini atnmı ~etirten 
lıir m.t·aa· hiitiyesmi ~oriu 
değıldir. 

~ON POSTA 

• Esedulhth .Efendinin husyeteri kesilerek 

HepŞüphelerBirDelikanhnın Üzerinde 
Tu:ıJa ıahiDerinde 'bulunan cesedin epeyce za- ğuaa setince, hakikat msana .dehşet verecek 

man evvel Kumkapıcla kaybolan iranlı Esedullah ...Uiyctteclir. 
E~cndiy.c ait olup olmadığı araştınb&en, dün garip Filhakika ea.~n ._Jderi beildiktm 
bı.r nk a ıile lc.arşılaıddı: maada bir bacağına iple taş bağlanmak suretile 

EseduJJah Efendinin kardeşi ile akrabasndan denize ah' Jhr. Fakat ne='• ip we mpm ..ld:ıjl 
ilci zat cesedi görrniye gitmi,ıerdi, fakat bilmedik- bacağın da kopmMle caet • iiıame vrı·ı a,-
leri için de .memnu mıntakaya girmişlerdi. Nöbetçi- tir. Ceset balaadıaiu u•a• bmnwa• hir llaaWe 
]~ yabana 6ç kişiyi sahilde dolaşır ,.aziyette gö- o duğundan ağı:mda uaan e lbeniiz yem y.aptnl-
runcc derhal yakalamışlar, hemen hüviy etlerini dığı görii en tabu ditleı" sökiileftk mulaafm 
tespit ebnek üz.ere zabıtaya göoderm:..ı .. -a:-. fakat a1hna ah . we -ddeium11miliğe aahfmm :ı&t-

~ uu d --~; .. _ F..sedu'Ilah Ef. nW ai1esi ..1- makt.lii. 
bu efendiler baklannda takibat ·v.prlacag· ı bir sıra- ~-- uc;, 

da Polis müdüriyetiııden aldakl~.; wel!İka), göste- bir - dde en-el dişSerini Çembeıiitqta INr digiye 
rcıck bu cihetten kurtulmuşlar ve Esedullah Efen- yeni ya~ hatta par.asuun bile h=-ea 
dinin cesedini görmek ÜEerc mahalli müddciumu- veril ediğiııi aôJlemdde olmalarına sQr.e cewedin 
miliğinc müracaat ~tmişler<lir. hüviJeti •nlap1mq p;dir. diyorm.. 

Fabt esasen tefessuh etmiş bir nziyette de- Bu bal brpD"ICb zabıta,, takibabm lqa»'iJ> 
Dizden çık.o caet üzerinde tetkikat yapılarak kati hidise.si bq1anp:ma ınıca ctaektc, &e-' P ·h ~ 
rapor tanzim edilnüı "Ve ~et <kfneAilmq old~ dinin, bybolchıp gün, beraberiDde eede'- bindiii 
içja alcbklan izahat üzerine avtkt etmŞ!erdir, Fa- .c;y.lcaca 1~20 y~ ~ IB.uıldııııjw ...,
kat buna rağmen cesedin Esedullah Efendiye ait brmaktadır. Buhman c:ıetlet ha\ikataa &e.hllB El. 
olduğu tahakkuk etmiş gibidir. 01dağu takdirde cinayetin tekti ibJ b1itiim 

• fiipbekri bu ~ gmç m.en..le temakiz 
Bu e.sarL ölüm hadisesiıüo nuıl yapl•q elda- cttiımif olacakbr. 

Yeni Nizamname 
Deniz İşçilerinin 
Mutlaka Vesika
Jan O,ması Laz,m! 

,.. __ 
İlkmekteplerde 
Değişen Muallim
ler Kimler? 

İstımbal hkmekttpteri b.1111..1-
li..Jcr; ........ y.pı.. --~
lik • 4lur: 

Çengelköy~uk 1eni .aplan bir 
Yelli liman aiu•aamesi ~a- dershaneli mektep başmuaTiimliğine 

p..-brdaa yük alan fty& vapurlara Beykoı. dereaeki •aşmuallimi Raif, 
..::.lr veren ..-dal,.. L.-lr,.. aüm- T.a.1.:rimir Necip milhem ._,..._da 

Buğday ·ş· 
Ruslar Buradan 
Alıp Yunanistan

da Satıyorlar 

7.... ~ -7--~ • açllaa 29 WICtl •dd~p lnpuallim-

24 C'aafı·n rük salonlarında çatışan hamallar liğine Bakırköy Maaril mc .. uru Me'h-
.Jı iaalduada )"Mİ . .biikÜllller ihtiva met AJi, Fatihte Çarıambada Valde 

Pıiyuat111Za gdea mev.suk .INr 
malumata göre Ruslar Y unanis
taoa yüz eUi •n ton buj-tlay 
satmağı taahhüt dmiş1er. Bu 
mikdardan (3) bin tonunu Pireye 
teslim etmişlerdir. Yunanislana 
verecddeü :J.uimayı• kıynıeti 

LJ Ad• l medresesinde aç11an 60 ıncı melrtep na l $e eri etmektedir. Bardan prmiik ida- batmuallimlijiae l.tanbuJ 22 iDl'i 
'resi brafmdan '\e5 ka ~cek mektep Bapnaalthni i...-:t, i.taaW 

T abimde Maymuıa ~ında •e be wesika iti tqr.iaiuııi ıiç.uuJe 22 inci mektep bapnuallimliğine i.-
ot ..... _ h Beyı'a 1..--.... Ann_ tanbul be•inci mddep muallimlerin-- - .uıua __,.,._ _._ biti...:J...:.. eılacaldv- V.esikamx 7 

terkedi e:ı 25 günlük b.ir kız ro- rn~ den Tevfik, Baktdtöy birinci mektep 
buhmm r. a"" kimsderim çahşmasena katiyen başmuallimliğ:ine ve maarif mem_. 

cug:u uştur. vxerinde çıkan !uğuna B~yazıt 5 inci mddep B.t-
p~ b.daa çocuğun Rum ol~ müsaade ~dilmiyeıocktir. mHllimi Adil. :5 .ina .ıındıctep bqmu-

anbtplmış ve Rurn cemaatine 8İf laçakç. lah1Q11 allimliğme Maarif Vetli1eti tatim 'e 
t~•im _ _..a-;..,+;r. terbiy-e ınümey·.::..•~n4eta relen Sala-

CBI ICU a--?.. Kocadi m;..ı;r..--A-. 1...!_ 1""'"~• 
• Pangalb"da bulamlc: wobılda ___ .:,.L :..:-.tc 620-·- -2~~ • ..:ı ___ ı~ 1ı&•dia, 8eyotlu '2 ina mektep bat-

tur V'.!!_:ı Ef d" • --a ~ ~ ...._uu maaffimlitiae Bey.oğla 31 İnci ..ek-
o an n.ilJUü eo 111111 eftade ltiju:la ltaçınrkca yakalae.ıa Sav4' tep Bilfmualliaıi Rrfi, Bey<>tlu otuz 
bir miktar çakmak tqa ile köy1i efendi · din dokuu•cu ihtisas birinci mektep batmua1J"unlitine 

{7~ - 8) •iyoa ira anm..ı.cl&r. 
Halbuki, bu şekilde harice 

bağday satacak -.uiyette pri
~" R•lw, dijrer tarafım .__ 
günlerde 1stan\ul piyasa....ıan 
500,000 firabk ~y ahmflar
clar. ipin •e Deden? w-.anll mu
limuıt yokbu'.. 

z.-a Y°IM JİIMll 
Ya.kemiciliktaa ~ ._.,Wrtg 

sigarası bulwuar:aSc müsadere edil- 4! inci me'ktc:p B'tmuatlimi 'Fm, 
mitfu. .ahkewwı • de dava-a balnlm ş, Bejtl~n~ 37 iDd ...ektep l.arm y· bq ~ oa pa l.ap- • '' r 

Laıı ~l:icıe& bnclüıi dört ~., hapse ı· · 31 - • ..,.__ ., al • elaa •- ~ ~ --v t!Fa•da oturan M-'L--t ~ ıpe '9C1 •c:-.-.,. ~,.- ~-r •- •-
.,.. a- cumc --"ki- edilmiftir. Ba ifle ali- vdtiJeti&Oe lııulusaa HatiJ NiMt Bey- ~ili-at d • • 

Ali Efendinin metresi llm. 11.a., .__ ,......_ !.:tı!_ ı!I_ Ar lu tayin edilmi-'--4il. _._ 1. • • za=....-11 L_ 

.edirin üzerinde h-'nnan bir S&m da.& w CYUe.11 on Fatihe mc:rb~AJi Bey köyü me'k- s:b.;i1 :tt~t:, • .:;.; = 
b~ oturmuş Ye kaha etinden il.eri de berael etınit"ir. tebi tam devreti bir mc'lrtq> t.aliwe iade eclerıek pwı.. Law - T 
y-.a•anmı.ıtır. lllalltellt ............ r selirilmiftir. Fethiyedc:ki 20 iDci -~- de. k ......... 

• T oplaapda ohm ab.kah Aç*JOf' tep tcapabkıu" buauo yeriac: 'Zincir- -.--re 
1.ıa... 1'cmaHu Hua T-L-=- ILJateit mallbmek~ tati"l likuyuda )~ni bir 111ektc:p açılmıfhr. Eww<:lô ... F...-... Riılıtc:aij< 
Be 

~ - .,..,. Bc:yo&I• 2' -aa ..dltf'p te liğve- r+a• · ~ h...el .Şdr ıı ·~ 
yin eviae girerek öteberi Çit- •iddeti CilliimiD.dda ay ibidaye- dilmi•ti/ Buradan açı'kta 'kalan Şük- imıcJe .~ -J ' ...--

lark ak bDllbfbJ' tinde ..aa., tle. ıek llir ~ - ew --SU 5 1 Ye eu 7 a • e ~ ve • i.ci .ri.,.. Hanım Ka«ı--Ja mi "da ._._,__.__ 
.... rLA- 1 -öııtd• tiit•• ~ •__.;.,,,,;. ..-l:s~ faaJi-...e '--- -~::. __ L•-L!! -ı·n~-g_-a-1-n . .c.ı .:-..: .---w-~ 'V'l"LiU\ J ~ ~ .....,..-~ ,_ --.- OH'41-·- 11- ~ ~ • ·- Dınlz l .. ılı•••I .eç•• 

da ça!qan Karabet isminde bir layacalclarclır. Ede ae"cat da- aektep baımuallimHtine tayin edil- Uı..t ıı n•••ilac '• IMıri ' r • 
amek, •JIÜ depoda çaltı• S.bri- ..ı-- em ..ww.Jerioden .ıtlan miit!r. • buJu .. -u deaiz .Na..stanesjnia 200 ... weti eebinden ' tir... - ··1_.!_= .!iL ·L _L._a __ ...L_..J_ •---- Bu uue 'keneli t.a1f'p1ui1~ 1.tanb~- kh • ___ ., 1 •--

'- am1 - 8CH ;;i;&l"UDüiıl ~ d• A111F.io!uya .,.. • ı on iki muallim yata oıu-cu Y ni .en tesisi tetu1r-

Girq fıcdıraa,--ux tara· 
fından üç müsabaka yapmak 
'here istanbtrla d1tftt edilen ltal
_yan .güreş takıma düa gecıe mon 
......... da~ 

ltalyan güreşçilerile ilk defa 
Taksim Stadyom•da Greko 
Lmen 1m7..mda bl'fllaşbk Olim
'J'İJ'll'll•ma 1ı_11Mdif 4iereceler al
mış olan kuvvetli İtalyan '§ampi
ymlanm ilk sireşte takım povanı 
itibarile •r · lik. . 

llilenill 'bqla..dığımız bir stil ol81l 
merl>est - qte ~çen pazar akıamı 
•.)'llİ a çarp ştık. 

Bimiis!b" acc oldu,tupmll:ı ser
l»eSt ~ de ikiy.! "karşı bew gali
biyetle anlardan daha i} ı oldu
~ ııdlat ettik. 

Diaa a'kpm Maksım aalonların4a, 

A bkmmnıua ayni litat,r .. ta\mnile 
Jyt:ııtl ne Gre1ıııo RGIDCD usuliindeki 
~ u ındicderle ıailıaayetlendi. 

56 - Iİta~n 'f rqaioa.IU, Türk 
lMwhfay.a ayı 'i.Esabile JrÜP 

Q - r-.rk Abbaa halyaa Ni-
UU.y.a -sayı heullile plip. 

" lkilo - B. sildetia prqi ı.e
!llÜ laajla mıfb ki Rciıaiouıakur Uaz
mıe'lh..i r.ebkatlcrillde Yali .e belediyi 
-.. ...: onlu ilmmaodam Şilkrü Naili 
Pata ~ .a.ı.. lnrçolr .ı.n.a't otdutu 
~ Aı1e.u etrif etmifln -.e il .. 
taaaıL.Ln ıt:ua'laüratta ._.. __ ıt-

ilerıllr: r.an :n Türll pe~ Gml 
HL i Rl&mıa-.- wı Pretifft 
ıcai'-m llııefle•-qbr. Nedeedıe ıi...ı 
..,.. laesaW&e itaıy- ..... 

72 kiloda: Türk s.;.. kaıy.- fi
.W'e ~ U11İ7ede tufla ;pY- 7' 
~a: İtalyan KaliH Tiirk !Nuriye 
.. ,. hesMıile zalip. 

87 'kTioda: Türk Muatafa sa-

hay.a terkeden ltal_yan Kandido,a 
81M saniyede '.Pfip. Fa .pda 
~ çolbatı Mdmıet Aw,aa ~ 
bla',-a 6 dakikada -.a. eMo. 

Neticedıc: Tiirk sürq .taka'";..ı, ltaı
yan r'üreş 'talnmının knnamş •lcJatu 
2 pıa;iye tc nwltabil :S plibiyt:t b-
' ı'•. 

Adliye Encümeni 
Reisi Vefat Etti 
P.aristıen ~.. malü ... ta aörf 

Muıiea ...dt'uııu ..e Adli}'e e.mmeai 
reiai Mustafa Fevzi Bey,, bir ame
liyat n~tieesinôe vefat et-ittir. .Bu 
haber, Ankara mahafiliade ıtlerin bir 
teeniiır my~u-. 

FelekBurhanB.ge 
Nişan Verildi 

u.lıer &ldıj-ı-.u .c>re Roman,Y• 
..- lıeflriiib - istimaanda Tür'k 
illleliww felk.....,onu ftiai ~urha
IMllİll Beyin Balkaa oyunlannın 

-'"ı f I· Pfi191f eldatu b6yiik 
1 d" ,.._ ..._ ..... n kendi.tne 
.. - • · llıir tqcldni:rıü .malııa-
_.. ..__ ._..e Cnlbrre Wlerite 

r ,, ve yak+·=qbr. r•• ~aktır. verilmiwl•- ..... -t•.aiştir. 

-----------------------------------~-----------------------.;_----.:------------------------=~o::--' 
1 Son Poslanm Resimli HikQgesi: Pazar Ola Hasan. B. Di1Jor Ki: .._ ________________________________ ....;. ______________________________________________________ _ 

Hnsaa Bey - Pazar ola kömür- ı K·· ... ___ N 1 k "fi · • om~u - aaı f'YI enmıye-

eGbaşı ... Pc-~ keyifli ka:ylfti nar,.11etai ysm Haaan Bey .. Babana daha eylul 
talordabyonua.. ~ılu=e4w .. 

• 
••• Hat1mr ıbircle.n O.re bozdu. 

Yaiaıw, 90i...k pia pl;_yor. 

_ Söz .araımzc\a: 'Ejer 'havalar 'bir
&a, Jaafta böyle aidu_:, 'bu sene 1'e 
ke§c:ye bir'kaç kurut at.nz • 

J 
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Her 

Balkanlarda 
Sulh 
Ve Anlaşma 

.. 
un 

Yazan: Edouard Herrlot 
Sabık Fransız Başvekili 

Geçende Sofyayı ve TUrkiyeyl r.lyaret 
eden ubık Fran11s baıvcldll Eduard Hcrrlot 
Ballı.anlardaki aulh ,. .• anlatma tcıebbüı
lerl hakkında şu makaleyi ncşı etmiştir. 
Batvekilhnlzln Sofyayı :ziyareti arlfeainde 
)'Hılan bu ya:u, bu itibarla çok miihlmdlr. 

- Dünya sulhunü tanzim ile 
meşgul olan bir F ransızın, tatil 
zamanını yakın şarkın muğlak 
meselelerini tetkike hasretmesine 
elbette ıaşmazsınız. 

Türkiyede Jiyiklik cereyanı ve 
Rusyada ortodoksluğun ortadan 
kaybolması yakından tetki~e 
değer, mühim tarihi hidiselerdır. 

Aynı zamanda biz gözlerimizi, 
son cihan harbinin menşei olan 
Balkanlardan ayırmamıya mecbu
ruz. 

Bugün Bulgaristandan bahse• 
deceğim. 

Bu memleketi, Sofyada toplanan 
beynelmilel demokratlar kongresi 
münasebetile ziyaret ettim. Bütün 
arkadatlarım gibi, ben de kongremizin 
Bulgaristanda uyandırdığı büyük 
alakayı hayretle gördüm. Bu alaka 
yalnız merkezdeki münevverlere mün
hasır değıldir, memleketin her tara
fında duyulmuştu. 

Başvel<il Muşanofun geni' düşün
cesi sayesinde Bulgaristan hükumeti 
birçok hrkalann birleşmesinden husule 
gelmiştir. Bu muhtelif fırkalar, hatta 
nıuhalifler demokrasi prensibine sadık 
bulunuyorlardı. Burada kıral bile ken
disini vatandaılardan ayrı tutmaL 
Harpte oynadığı rol ne olursa olsun, 
Bugün Bulgaristanın sulhpervt;.r bir 
köylü demokrasisine sahip olduğunu 
kabul etmek lazımdır. 

t Harp senelerinde müthit ıstı· 
raplar çeken Bulgar köylüsll bun
dan böyle toprakları üzerinde 
ıulh içinde yaşamak istiyor. 

'' Bulgaristanın zirai membaları 
hakkında uz.un uıadıya durmıya 
lüzum görmiyorum. 1912 tarihine 
kadar Bulgaristanda ekilen arazi 
ınikdarı, nüfusundan daha sür'atle 
artmıştı. O vakit Bulgar toprak
ları, milletin ihtiyacını tatmin 
edebiliyordu. 

~ Cihan harbinden beri, arazının 
aı.atmau ve batkalarına terkedilen 
topraklardaki halkın dahile hicret 
etmeıi yüzünden bunun akıi • vaki 
oldu. 

Bulgar toprakları, en büyük 6 
hektarı geçmiyen, küçük çiftliklere 
ayrılmıştır. Her köylü kendi tarlasına 
•ahip olduğu için, çiftçi amele pek 
•2dır. iktıaadi vaziyet Bulgariıtanın 
istikrarım temin edebilir ve rerek 
Balkanlarda ve gerek Avrupada sulhun 
:ıtamini olabilirdi. Fakat bugün zirai 
buhran bu çiftçi memleketi pek fena 
•atsın ıştır. 

Bulgar Ziraat Nazırının beyanatına 
töre, hükümet köylüden buğdayı 2 
levaya alıyor, sonra bir levaya satıyor. 
Aradaki farkı hükumet ekmekten 
\'ergi alarak ödüyor. Maamafih hükü
lnet para bulamadığı için bu İf ekse• 
tiyetle nazariyede kalıyor ve köylil 
l>uğdayı doğrudan doğruya satmaya 
lnecbur oluyor, fakat müfteri bula
lnıyor. 

Bu se\>eple Bulgar köylüsü tuz 
\'e gazdan başka birşey sabo alamı

)'or. Çiftçiıi bu hale gelen bir mem
leket tehlikede demektir. 

\ Şehir işçileri daha mes'ut mudurlar? 
Bulgaristanın mali vaziyeti malüm, 

itağıdaki rakamlar, diğer delillerden 
daha beliğtir: 

Memurlara üç aydan beri maaf 
\'erilmemittir. Bulgaristanda 80 bin 
hlernur vardır. Harp malullerine altı 
•ydan beri para verilmemiştir. 

Bu ıebeple Bulgar demokrasisi 
lntithit bir sarsıntı içindedir. Bu 
lnillete acımamak mümkün değildir. 

Bir taraftan da siyasi hadiseler 
lnernleketi rahatsız etmekte berde
"•rndır. Bunların en mühimmi Make
donya meselesidir. Makedonya komi
tesi, devlet içinde bir devlettir. 

Bulgar efkarı umumiyesi bu ko
ltiitelerin zulmünden bıkmışbr. 

. Balkan ve Avrupa sulhü için en 
tıyade temenni edilecek şey, Bulgaris· 
~nl_a Yugo lavyanın arasını bulmaktır. 

u •ki milletin anlaşması, biribirleriııe 
raha z.iyade yaklaşması hem Balkan
e'ddd, hem Avrupada sulbü temio 

en en büyük amil olRcakbr. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Zaman Ve insana 

Zamanı bir Okyanosa, insanı 
deniz kenarında vasıtasız bekliyen 
aciz bir mahlüka benzetebiliriz. Mil
yonlarca rnilyarlarca sene içinde insa
nın ömrü nedir ki! denizde bir damla. 

Herfeyin bir baılangıcı ve bir ni
hayeti vardır. Biz de, nebatlarda, hay
vanlarda, milletlerde doğuyor, yafıyor 
ve ölüyorlar. Yer yüzünde, hatta 
kainatta ebedi hiçbir ıey yok. Bu 
ebediyet içinde insan bir katre gibidir. 

Bu ebediyet içindeki küçüklüğünü 
anlamıyan birçok insanlar, kısa ha
yatlarını ihtiraılar, kinler, lüzumsuz 
didişmelerle yıpratır ve kısaltırlar. 

Değer mi? 

• • 
SON TELGRAF HABERLERi 

ismet Paşa Bu 
S fya'ya Vasıl 

~--

Sabah 
Oldu 

Türk- Bulgar Misakı Da Hazırlanıyor 
Sofya, 20 (Hususi) - Bütün şehir bir bayram ı Bakınız, şehrin her tarafı Türk milli renklerine 

arifesi tezahüratı yapmaktadır. İstasyon ve cadde- bürllndli. Halk, muhterem misafirleri sabırsızlıkla 
ler Türk ve Bulgar bayraklarile donatılmışt~r. bekliyor. 
Başvekilimiz bugün saat 11 de beklenilmektedır. ismet Paşanın Beyanatı 
Pek parlak tezahurat yapılacaktır. Başvekil ismet Pş. hareketlerinden evvel şu be-

Başvekil M. Muşanof dün akşama kadar Harici- yanatta bulunmuştur: . .. 
ye Vekaletindeki bürosundameşgul olmuştur. Bulgar - Komşumuz ve dostumuz Bulgarıstan hukii· 
gazeteleri Türk - Yunan misakı etrafında neşriyatta metinin daveti üzerine Sofyaya hareket ediyoruz. 
bulunmakta ve Başvekil M. Muşanofa bu münase- Takriben iki ıene evvel Ankarada kendisini ta· 
sebetle hücumlar yapmaktadırlar. nımakla müşerrif olduğum M. Muşanofla ve komıu 

Başvekil ve Tevfik RUıtü 8. sefarethanemizde memleketi idare eden kıymetli devlet adam• 
hazırlanan dairelerde, diğer misafirler de Bulgarya larile yakından ve tekrar görüşmek benim 
otelinde misafir edileceklerdir. İki hükumet için ve Hariciye Vekilimizle fırkamızın reisleri için 
arasında resmi mükilemeler perşenbe sabahı kıymetli ve zevkli bir fırsat olacakhr. Seyahatimiz 
başlayacaktır. Hcrıeyden evvel Ttırk milletinin en samimi ve dosta· 

Mükilemeler esnasında Türk - Yunan misakına ne hislerini yUksek evsafını takdir etti&"imiz Bulgar 
da temas edilecek, ağlebi ihtimal Türk - Bulgar milletine yerinde ifade etmek için bir vesiledir. 
misakı akti meselesi de mevzubahs olacaktır. İki memleketi alakadar eden meseleleri Sofya'da 

Bu misak etrafında kuvvetli bir cereyan vardır. görüşmemiz tabiidir. 
Maamafih bu mülakatta misakın esaslarının tesbit Sulh davasının samimi hadimi olan siyasetimiz 
edilmesi ve teşrinievvelde de muahedenin kat'i ana !stikametini dikkat ve basiretle muhafaza et-
şeklini alarak imzalanacak bir hale gelmesi muh· mekte olduğudan ve daima açık yürekle konuş· 
temeldir. tuğnmuzdaan seyahatımdan sulh ve beynelmilel 

Bu misakı müsteb'at görmeyen bir Bulgar siya- anlaşma mefkuresinin yalmz istifade etmesi 
sisi bu hususta demiştir ki: beklene bilir. . . . 

- Türk-Bulgar,misakını hiçte miisteb'at görme· Balkanlarda su~hu? ve ıyi geçınmenı.n taraftarı 
melidir. Türklerle Bulgarlar arasında dostluk hiçbir ve Bulgaristanla Ti.irkıye ara~ı~da ~mn~ye~ ve sa-
suretle haleldar olmamışhr •. Sofyayı, Türklere karşı mimiyet havasının kuvvetlendırılm~sı cıddı . ~rzu-
dostane bir hava ile kaplanmış olarak bulacaksınız. muz olduğu açık olarak anlaşılacagındao emınız. 

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

Yunan Ayanında 
Yeni Misak Müttefikan 

Alkışlandı 
Atina, 19 (A. A.) - Atina 

ajansından: Ayan celselerinin ye• 
niden açıhşında bütün fırkaları 
temsil eden muhtelif hatipler, 
Türk-Yunan misakının imzalanma
sını selamlamışlardır. 

Başvekil vekili M. Kondilis 
büyük tezahürat arasında iki dev
let ve hükumet reisleri tarafından 
karşılıklı çekilen telgrafları oku
muştur. 

Ayan meclisi reisi M. Gonataa, 
Türk-Yunan yaklaşmasının bütün 
Balkan devletlerinin birbirlerine 

Yeni Demiryolları
mız Da Açıldı 
Çankırı, 19 (A.A.) - Çankırı

Kayseri - Ulukışla • Mersin hat
tında yarmdan itibaren muntazam 
seferlere başlanıyor. 
Bir Dersten Dönen Talebe 

İkmale girdikleri halde bir grup
tan ıınıf reçemiyen talebenin yukarı 
sınıfa devam etmeleri ve lise 
mezunların da Üniversite ve yüksek 
mekteplere kaydolmaları ve ikmale 
kaldıkları bu imtihanı, gelecek yıl 
vermeleri için bir karar verilmek 
üzeredir. Keyfiy~t Maarif VekiliBeye 
arzolunmuftur. 

yaklaşmalannın ilk adımı olmasını 
temenni etti. 

JSTER İNAN iSTER 

Memurlara 
Bayram Avansı Verilecek 

Ankara, 20 (Hususi) - Cüm
huriyetimizin onuncu yıldönümü 

münasebetile önümüzdeki teşrini· 
evvelin yirmi sekizinde memurla
ra verilecek maaşın avans olarak 
tediye edilmesi çok kuvvetli bir 
ihtimal dahilindedir. 

Irak K1rah Evlendl 
Bağdat, 19 - Yeni İrak kırlı Ga

zi'n in amcası v~ sabık Hicaz kıralı 
Alinin kızı prenıeı Aliye ile nitan
lanma merasimi dün akıam sarayda 
yapılmıf, fakat henüz resmi ıurette 
bildirilmemiştir. Düğünün altı aydan 
önce yapılması muhtemel değildir. 

iNANMA! 
Yeni tanzim edilen Belediye zabıtası talimatnnme

sinde birçok yasaklar var: 
Fena kokulu ve pis elbiselerle umumi 

herkesi rahatsız edenler; 
yerlerde 

Mesela vapur, tramvay, tren ve saire gibi umumi 
yerlere girilip çıkılırken sıra beklemiyenler, itişip ka
kışmak suretile öne geçmek istiyenler; 

Bu kabil yerlerde bilet alırken sırasını beklemiyenler; 

Cadde ve sokaklarda kayar ayakkabı ile 
lerle futbol vesaire oynıyanlar, 

Vesaire ..• 
Cezalandırılacaklardır. 

/STER iNAN iSTER iNANMA/ 

yürüyen-

Sayfa ! 

r Sözün Kısası 1 

Alman Artistlerine 

Türkçe Öğrettik 
._ __ ,, ______ A. E. 

Üç sene evveldi. Alman gazete
lerinde kısa bir haber çıktı. Öğ
rendik ki Alman artistleri tar:~
fından Almanca olarak oynatıl
mış olan bir sesli filmi aslına hiç 
halel gelmeden Fransızca, İngiliz· 
ce, yahut ta Türkçe söyletmek 
mümkündür ve bunun için yapı
lacak şey de filmin resim kısmını 
muhafaza etmek, ses kısmını çı
kararak yerine Fransızca, lngi· 
Jizce yahut ta Türkçe sesleri koy
maktan ~barettir. 

* Almanyada çok uzun süren 
bir seyahatten hennz dönmüş, 
sinema işlerile çok yakından ala
kadar bir dostumla konuşuyor· 
dum. Yeni buluşun nasıl tatbik 
edildiğini yerinde görmüştü. 

Sualime verdiği ilk cevap: 
- Biz yapamayız! Hükmünden 

ibaret oldu. 
- Sebep? 
- Fazla tekniğe, fazla bilgiye 

bağlı! Ve anlattı: Okadar uzun, 
okadar ince, okadar sıkıcı tafsi· 
lat veriyordu ki ürktüm. Tıpkı 

onun gibi kani oldum ki, almanca, 
İngilizce, fransızça yapılan sesli 
filimleri Türkçe söyletmek inüm• 
kün değildir. 

-tc 
Aradan llç sene geçti. Bu 

müddet zarfında İpekfilm stüd· 
yosu Garp memleketlerinde yapı• 
lan büyllk filmleri tllrkçeye çevir
menin mümkün olup olmadığını 
dUşünmüı, tacrübeye girişmiş, mu• 
vaff ak olmuş, bir tanesini de bitir• 
miı, dün ilk defa olarak gazete• 
cilere gösterdi. Hayrt:timi ve tak· 
dirimi açıkça söylemekten çekinmi• 
yeceğim, adları hatınmda kalmadı. 
Filmin baştan baıa Alman olan 
san' atkirlan pürüzsüz bir lstanbul 
şivesi ile türkçe konuşuyorlardı. 

"'" Bazı insanlar vardır. Doğuı· 
tan bedbindirler. Her şeyi güç, 
zararlı, her tarafı kara g8rürler. 
Üç sene evvel bana: 

- Almanlann keşfini bizim 
tatbik edemiyeceğimizi söyleyen 
dostumu, canı sıkılmazsa o sınrf a 
ithal edeceğim. Buna mukabil 
ba21 insanlar da vardır: lık ba· 
kışta güç, zararlı, kara gorunen 
şeylerin hakikaten öyle olup ol
madığını tecrübe etmek isterler. 
Cessur ve azimkirdırlar. ipek fil
min stüdyosunun sahipleri olan 
ipekçi kardeşler de muhakkak 
bu sınıftandırlar. Kendilerini 
tebrik ederim. 

Tavşancılda 
Tren Yolu 
Söküldü 

Evvelki gece Tavşancıl ile 
Dil istasiyonu arasında tren yo· 
!undan bir parça ray çıkanldığı 

hat bekciıi tarafından görülmlif 
ve derhal alakadarlara bildiri(• 
miştir. 

Hat hemen tamir edilmit. 
gelen giden trenlerin selametle 
geçmesi temin edilmiştir. 

Bu hattın kimin tarafından 
çıkarıldığı lazımgelen ehemmiyetle 
tahkik edilmektedir. 

Bu Sabahki Sis 

/ 

L-----------------------~----·-----------------------..J 

Bu sabnh saat 4 ten itibaren 
şehrimizde kesif bir sis başlamıı 
ve saat sekize kadar ayni kesa
fette devam etmiştir. Bu esnada 
vapur seferleri tatil edilmiştir. 



Memlt!lcet Manraraları HABE 
Eskişefıire inen 
/ngiliz Taygarecisi 
Neler Anlatıyor ? 

Muğla Valisinin Beyanatı 
Beş defa dünyayı dolaşan İn

giliz tayyarecisi Bakınğam Eski
tehır tayyare meydanına indi. 

26 yaşlannda, zarif bir adam. 
İnişte gösterdiği maharet tayya• 

Tütünlerimiz Kırılmıya Başladı - Bir· 
Senede Yapılan ihracat Miktarı 

recilerimizin takdirini üzerine Muğla (A.A.)-
topladı. Tayyarecilikte bu iniş Muğla valisi vİ· 
tarzını ihtiyar etmek pek kolay Jayet işleri bak-
değil,zira motör pan yaparsa tehli- kında şu beya-
ke çok fazla, yüz metre irtifa- natta bulun-
dan amudi iniyor motöre değil 
kanada istinat ediyor. mu.ştur: 

Londradao Bükreşe oradan İs- "Vilayette ılh-
tanbul ve Eskişebire gelmiş. Tay- hi vaziyet eyidir. 
yarcsi Dih2vlant - Tayğa marftır. Merkezde kuduz 
Ve tatbikat tayyareleri olarak tedavisi yapıl-
beynelmılel şöhreti varmış, bir maktadır. Mah-
kilometre mesafede kırk paralık 
benzin yakarmış. aulat fiatleri ge-

Gen Bakınğam aokulgan ve çen seneye na-
mu nia. zaru diifiktür. 

Londra - Manilya - Roma - Si- Fakat buna mu-
·ilya yolile Bahriaefidi geçerek kabil feyiz ve 
'··nusa, Tarablfısgarba, Bingaziye bereket fazladır. 

bireye, oradan çok vahşi ve K 
rkunç gördüğü Arabistan çöl- öylllnlln vazi-
ini aıarak Baıraya, oradan yeti ve yaıayış tarzı da eyidir. 
na ve iramn Ahvaz mmtakasın- Vilayette yol faaliyeti gittikçe 
ki kum ç6li.inü geçerek Tahrana ilerlemektedir. Bütiin yolların 
miş, bava teraiti gayri müsait ı uzunluğu 717 kilomebedir. Bunun 
uğundan bu seyahat çok he- 100 kilometresi eyi, mütebakisi 
anlı ve tehlikeli geçmiş. l tesviyei türabiyedir. Yollarda 
Bu büyük seyahatlerinde ge- çalışan mükellef amele miktarı 

Muğlatla vali ko1U1ğı 

l 7 binJ geçmifUr. 932 senesinde 
viliyetten 204,089 ton kurom, 
6,600 ton manganez, 3250 ton 
zımpara ihraç edilmiştir. 

Bunlardan 97,000 küsur lira 
resım almmışbr. 

lf. Tütünlerin kırılması bitmiş 

ve denklere basıl
aııya başlanmışbr. 
İnhisar idaresi eks

perleri tütünler çok 
nefis olduğuna dair 

rapor vermi,flerdir. 
Kumpanya me-

murları gelip git-. 
mektedirJer. Piya. 
aada henüz bir 
hareket yoktur. 

lf. Vilayetin 
muhtelif iskele

lerinden harice 
485 kara sığır, 

1702 koyun, 
keçi, 13 manda, 

1345 kümes hayvanı, 198 kilo 
kil, 600 kilo yapağı, 2432 kilo 
deri, 210 kilo sfinger, 15 bin kilo 
gübre ihraç edilmiştir. 

*Muğla, 18 (A. A.)-Havalar 
deyişti. İki gündür souk var. sa
bahlan derece ona kadar düşüyor. 

diği en büyfik tehlikeyi anla-

rken halen o heyecam yaşıyor· ı B 'd M • 'd Ad 'd 
muş gibi yüzünfin çizgileri değiş- ergama a ersın e ana a 
n ye başladı. • Cinci Hocanın Çaldığı Tren Kazasında Bir Me- Adliye Emanet Dairesinden 

Anlabyor: 
Bingaziden kalkbm, 800 kilo- Paralar Buiunacak Mı ? murun iki Ayağı Kesildi Silah Çalanlar Yakalandı 

metreyi gece geçmek zaruri idi, Bergama (Hususi) - Berga- Mersin (Hususi) - İstasiyon- Adana ( Hususi ) - Adliye 
tam bir çöl ma'do Hacı Veli Ağamn yüz da tüyler ürpertici bir kaza olmuş Emanet dairesinde bir hırsızlık 
üzerinde zifiri elli lirası çalınmıştı. Hacı Veli ve bir memurun bir ayağı diz olmuş ve on aekiz tabanca ça-
bir karanlık Ağa, paranın kaybolduğunu gö- kapağı albndan tamamen, diğer lmmıştır. Bu husustaki tahkikat 
beni içine aldı. '* rünce komşusc Remzi Efendinin ayağının da bir kısmı kesilmiştir. neticelenmiş ve failler Tarsusta 
Bir de müthiş çocuğu Hasan'dan şüphelenmiş, İki lokomotif manevra yapar- bulunarak yakalanmışlardır. 
ve tayyarecilik hadisenin meydana çıkarılması ken elektrik ustalarından Hamit Emniyet Müdürü Memduh ve 
e d eb iya tında için de aeyyar bir cinci hocaya oğlu Sabri Efendi makasta gezi- Serkomiser Şükrü Beyler bu 

tir t · · yormuş Karşıdan gelen trenden tahkikatla bizzat meşgul olmuş-
korkunç, teh· m acaa etmiştir. sakınmak ı·çın· bu-tu··n dı"kkatinı· ı d k S · · ihti" H ardır. A liye apısı önünde 
like diye tavsif eyyar cıncı, yar acıyı ıarfedı·p h•cıka hatta geçerken C mil d b lıkla ak .,. ayran satan e · ismin e irinin 
olunan fırtına- usta iatint ebniş ve fÜp- diğer bir lokomotifin arkadan ge- ortadan kaybolması nazandikkati 
Ya tutuldum. hesinin Huan iımindeki çocukta ı:ainden haberdar olmadımndan 

ld v anl b "9 &" celbetmiştir. Cemilin Tarsusa gittiği 
I.nı'q mecburı·- o ugunu amıı ve unun üze- ve o lokomotif ıinyalda verme- d b ı kt ld nl " · ı d Ve ora a u unma a o uğu a a-
yetinde kal- l''•ygu•cl Bakinğa.. rıne cin erini avet etmiştir. diğinden birdenbire düşmüş, ıol şıldıktan sonra İarsusa gönderi-

dlml fakat Derel·e, görmek müm- BundanSesonra da: ayağı diz kapakları altından tama- l .. 1 \ı l C .1. t k. • · · k ~ en sıvı mem r ar emı ı a ıp 

ku··o olsa bır· do .. nümlük yer bı·ıe - mn paranı mcır ağacın- men eaıımiştir. tm• t' ş·· h 1 lru b ld k ================-=:::.:..::::== e ışır. up e er vvet u u tan 
kafi, haritama göre çöl ve göl b~n 10 ykqındalakid. H

8
asan ia

10
minde yakalamış ve ekmeği çocuğa sonra Cemilin üzeri arandığı vakit 

Olan bl·r mıntakadayun·, ı·tiraf ır çocu ç 1• ana lira 1 d' · h d b Adi' E d zor a ye ırmış, nüs ayı a oy- ıye manet dairesin en çalı-
edeyim, tehlikeyi anlamakla verirsin. Sana bir nüsha yaza- nuna asmıştır. nan tabancalardan birisi bulunmuş-
beraber soğuk kanlıbğımı bozma• nm. Bir de ekmek okurum. Hasan bu muameleden fena tur. Bunun üzerine oraca yapılan 
dım. lçinde bulunduğum büyük Ekmeği çocuğa ye~ir. Nüshay~ halde korkmuş ve hadiseyi ba- tahkikatta arkadaşı Mehmel is-
tehlikeyi ve onun dehşetini idrak boynuna asarsın. Çocuk ya pa- basına anlatmıştır. Remzi Ef. de mindeki şahısla ayrancı Cemilin 
edecek kadar kafam işlemiyordu. rayı sana verir. ya da şişerek hadiseden zabıtayı haberdar birleşerek Emanet dairesini soy-

Bu korkunç vKiyette talih patlar!.. etmiştir. dukları ve çalınan tabancalardan 
banka nevinden imdadıma yetişti. Demiştir. Zabıta şimdiki halde asıl hır- altısını Tarsusta berber Yaşar 
Tesadüfen bir otomobil geçiyordu, Veli Ağa, bu kıymetli nfuıhayı sız olduğu zannedilen cinci ho· vasıtasile satbkları anlaşılmıştır. 
vaziyetimi anlamış, derhal projök-:.,.. ve ekmeği alınca, küçük Hasanı cayı aramaktadır. Suçlular Adana ya getirileceklerdir. 
törlerile işaret vermekle beraber =================='========== =================== 

:eğ:. °i.~:tmM.~~::y•hu~!~kö~~ Her Tarafta Kurtuluş Şenlik1eri .. 
terinden biri imiş. 

Türkiyeyi ve Türkleri çok 
samimi ve candan buldum, ancak 
Türkiyeye gelmek karan verildiği 
zaman sağdan, soldan Türkleri 
ve Türkiyeyi sordum, hep menfi 
ve nahoş cevaplar verdiler. Buraya 
gelince yanlış kanaatleri anladım, 
Türk olduğunuz. Türk ülkesinde 
bulunduğum için söylemiyorum. 
Tfirkleri çok mükemmel, samimi 
misafirpener ve alicenap gördüm, 
ikramlarına hayret ediyorum, san
ki, bunu yapmıya mecbur imişler 
gibi insanı taltif ediyorlar, ancak 
şunu söyliyeyim ki harice karşı 
Türkleri iyi !,anılmak için bir pro
paganda nezaretine ihtiyacınız 
var. Bu teşkilat çok sevdiğim 
lurkleri bütün milletlere ve tanı
mı 1 anlara daha İ) i tanıtacak, bu
nu Türk milletini sevmiş olan 
v~ Türk gençlerini çok candan 
ve centilmen bulan genç bir lngi
liz.in du) duğu dostça bir his ola· 
rak kabul ediniz. 

Benim Tayyare Türk gençleri
nin emrine amadedir, beraber 
yi.ı ·sele im. 

30 ağustos zafer bayramlarını yer yer yapılan kurtuluş bayramları taKıp etmektedir. Bilhassa 
Bursa Y enişebrinde yapılan kurtuluş tezabürab pek muazzam olm ... Kurtuluş savaşında _pek btiyük 
yararlıklar gösteren Gazi Eşref Bey halka kurtuluş savaşının harıl ·• ı anlatmışbr. O gün Yenişehirde 
seksen yavrunun sünnet düğünleri icra edilmiştir. Bütün Yenişehir .uluş günUnün heyecan~• ve onu 
takip eden meserreti yaşamıştır. Resimlerimizden 1, 21 3 ve 4 numaralar Yenişehir kurtuluş bayramına 
ait intibaları, 5 numara Gazi Eıref Beyi, 6 numarada M. Kemalpatada yapılan kurtulut bayramı 
merasimini göstermektedir. 

Edebiyatımız 
Ve Kıraat 
Kitapları 

Nurullah Ato 
Mektepler açıldı; kitapçılar 

ders kitaplan ile meşgul. Doğru
su birkaç seneden beri gerek 
Maarif Vekaletinin Devlet mat
baasında, gerek başlıca naşirle
rin hususi matbaalarda basbr
dıkları kitaplar, şekil itibarile, 
eskilerine nisbetle çok gUzel, çok 
temizdir. Hiç birinin muhteviya
boa karışacak değilim; Çünkü 
çoğununkindeo anlamam. Edebi
yat ve kıraat kitaplanmız da pek 
mahduttur; zaten hiç biri içju 
iyidir, kusursuzdur denemez. 

Şimdiye kadar ne küçük, ne de 
büyük sınıflar için kıraat kitabı 
yazmağa kalkmadım; fakat bu 
işin ne kadar zor olduğu aşikar
dır. Çocuklara dilleri, memleket
lerinin büyük mubanirlerinin, şa
irlerinin yanlan öğretilir. Fakat 
kıraat, edebiyat deninirı gayesi 
adece dili öğretmek değil, 
talebeyi düşünmeğe, gilzeli çir
kinden ayırmağa, hatta hak ile 
biblı seçmeğe ahşbnnakbr. Ço
cuğun iç şahsiyetini bilhassa 
kıraat kitabı yoğuracakbr. Bunlar 
düşildüldükten sonra Türk ede
biyatının gerek diinkii, gerek 
bugünkü hali göz önüne getirile
cek olursa bizde iyi değil, şöyle 
ortaha11i bir kıraat kitabı yaz
manın imkinsızlığl anlaşılır. Dili
mizin daima değişmekte olma· 
smdan çıkan zorluklan da hesaba 
katmıyorum. 

Fransız, İngiliz, Alman ço
cukları yalnız liselerde değil, 
bizim ortamekteplerimize tekabül 
eden müesseselerde de büyük 
muharrirlerin düşünce ilemi ile 
az çok istinas peyda ederler. 
Hem o muharrirlerin eser
lerinde yalnız ,ekil güzelJiği 
yoktur, umumi veya şahıi 

fikirler vardır. Bizimkilerin iıe 
tiirleri bomboştur. Bütün gü
zellikleri ancak oekil~e, ancak 
lifızdadır. Bazan, Ziya Paşa gibi 
manzum vecizeler söylemeğe heves 
etmiş şairlerimiz de vardır; fakat 
bunların yazılan da darbımesel 
hududunu, yani gayet basit ol
maktan kurtulamıyan bir düşünce 
ilemini aşamaz. Hem Türk ede
biyatı hemen hemen yalmz nazım
dan ibarettir; nesri olmıyan bir 
edebiyat, kıraat kitapları için 
kifi bir malzeme değildir. 

Başka memleketlerde gençler 
ciddi münakaşalara girişebildik
leri, hatta yeni cereyanlar aça
bildikleri halde bizde çoğunun 
basit kafalı insanlar olması 
bassa kıraat ve edebı"'" 
derslerinin bu perişanlığından 
gelir. Kendisine güzel söz nümu
ncai diye Fuzuli'nin, Baki'niıJ, 
Nedim 'in beyitleri gösterilmiş bi~ 
gençten büyük bir düşünce heves• 
beklenebilir mi? 

Bizde de garp milletleriniııki 
gibi yani sadece kelime canbaı
bğından ibaret olmıyan bir ede
biyat doğuncıya kadar iyi bir 
kıraat kitabımız olamıyacaktır. 
Belki tercüme yarılara şimdikin
den daha ziyade yer verilirse 
söylediğimiz noksan biraz olsun 
telifi edilebilir. Sadece AvruP.8 

muharrirlerinden tercüme edil1111' 
yazıları toplıyan bir kıraat kitab~ı 
demiyorum; bu hayli manasız ır 
şey olur. Fak at çocukları~ı.z• 
düıündUrmeğe alıştırmak .. ıçı: 
yapılacak kitaplarda bütün duny 
mütefekkirlerinin yazılan bulun
masında hiç bir mahzur yoktur. 



SON POSTA 
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Geçmiş Bir 
Vak'anın Otopsisi 
Yapılıyor 

Geçenlerde bu sütunlarda bahset
miştim. Maziye karışan ismi etrafında 
yapılan neşriyat devam ettiği içindir 
ki ayni mevzua bir defa daha temas 
etmek istiyorum. 

Muhtelif politikacılar, siyaset 
ad mlan , gazeteci ve sulh aevcrler 
hala Lort Grey ismini unutamıyorlar. 
Umumi harbin başında Jngilterenin 
tasavvurlnnhl büyük bir maharetle 
saklamıya muvaffak olan ve bu 
suretle Almanyayı milthiı bir pusuya 
düşüren bu zat, iddia olunuyor k1 
sulh aşkı içinde yanıyordu. Eğer 
lngilterenin takip edeceği aiyasetl 
Almanyaya bildirmek suretile onu 
muharebeye girişmekten ahkoyma
rnışsa, alıkoymak istcmenıiııse, bunun 
sebebi, bizzat kendisinin dahi harp 
fikrini kabullenmemtı olmasıydı; 
deniyor. 

Buna mukabil, bir kısım rical ise, 
onu, cehaletinin kurbanı addediyorlar. 
Franaaya bağ)andıj'ını ve bu bağla
nııtan sonra ge.ri dönemediğini. Al
manyayı zaman'ında ikaz etmek iste
memesinin sebebi de iıte bu bağlamı 
olduğunu söylüyorlar. Bence ne birinci 
iddia, ne de ikinci ihtimal doğrudur. 
Dotru olan fngilterenin bu iti böyle 
istemiş olmasıdır. Eğer bu şekil ' 'e 
fcrait altında harbe girmek f ngiJte
rcye elvermemiş olsaydı, Lort Grcyin 
kulağını zamanında bükmek elbette 
ki mümkün olurdu. Füzuli iddialarda 
bulunacak yerde~"Desaas Albiyon., un 
hakiki maksat ve gayesi etrafında 
zihin yorulsa hakikat daha Çabuk 
meydana çıkar. - Süreyya 
• 
ita/yanın 
Harici 
Sig4seti 

Berlin, 19 - Boeuıcn Zeitung ga
ıeteııi, sütunlanna geçirdiği bir ya
zıda ltalya'nın harici siyasetinde gö
rülen faaliyet ve tesire dikkati çc
lcerek diyor ki: 

"M. Musolini, ltalya'nın va:tiyetini 
Pek çok kuvvetJendirmiıtir. İtalyan 
Ruı muahedesi, Avrupa'nın umumi 
nıenfaatlanna hizmet eder bir ma· 
hiyettedir. Halbuki, Fransız-Rus an· 
laıması böyle değildir. 

11ltalya dnnya sulhunun bozulma· 
lllası için devletler arasında hukuk 
beraberliği ve müvazene temeline 
dayanan bir alyaset takip etmektedir,, 

Dftnkülerin 

TILGBArLAB 

Almanya - Avusturya 
M. Rozenberg'in "Sulh · şartları .. 

Aykırı Görünmektedir 
Viyana, 19 - Avusturya lle Alman

ya arasında tabü muntazam münaııee 
betlcre yeniden baılanması için mil• 
liyetçi sosyalist fırkasının harici iıler 
ofisinin müdürü M. Rosenberg tara• 
fından ileri sürülen " Sulh ıartlan " 
bu giln neıredilmittlr. 

Bu fartlann en çok göze çarpan
lan tunlardır: 

"Avusturya Almanyanın harici ıiya• 
6etinin ayni bir siyaset takip etmeli
dir. Avusturya Milletler Cemiyetinde 
Almanyaya müzaheratta bulunmalı
dır. Avuıturya ~nceden Almanya ile 
anlatmadıkça ikb1adi mahiyyette hiç 
bir itilaf aktetmiyec:ektir • . Almanya 
ile Avusturya merkezi avrupada takip 
edecekleri ıiyaaet hakkında anlap• 
caklardır. Avusturyantn dahili •iyaae
ti miltebakkimane ve Alman siyase
tine uygun bir şekilde olacaklar. Avus
turya gazeteleri Almanya aleyhindeki 
mücadelelerini keseceklerdir. 

"Avusturyadaki milliyetçi sosyaliıt 
fırkasının faaliyetten nıen•i hakkında
ki karar kaldırılacaktır. Avusturyada
ki milliyetçi aoayalistle.r hakkında 
umumi af ilan edilecektir. Avu turya 
tabictinden çıkanlan milliyetçi sosya
listler tekrar Avusturya tabietine 
alınacaklardır. Almaqyaya kaçıp ıığı
nnn milliyetçi sosyalistlerin müsadere 
edilen mal ve servetleri kendilerine 

iade olunacaktır. Kari Marka mesleği
ne istinat eden her türlü faaliyd Al-
mnnyada olduğu gibi tatil ve men 
edilecektir. Avusturyada ki yahudiler 

hakkında da hpkı Almanyadn yapıl
dığı gibi aynı tnhdit ve takyit ted
birleri alınacaktır. Avusturya ile Al
manya arasında iktısat sahasında 

mütekabiliyet esasına dayanan sıkı 

bir yaklaşma ve uzlaşma temin 
edilecektir. 

Dö-:tıer Misakı 

Pariı 19 (A.A.) - Fijak'da yapılan 
bir merasimde söz alan Fransn'nın 
sabık Roma elçisi M. de Jouvenel, 
dörtler misakının kuvvet ve tesirin
den hararetli bir dille bahsetmiş, bu 
misakın silahlan a%altmak için bir 
takım anlaşma esaslan ileri sürdüğü 

nü söylemiştir. 

Romanı 
E<lehi Honrnn 

lrak askerleri Asuri iııyanını bastırdıktan sonra Bağdata dönmü~lerdir. 
Resmimiz Irak Mkerlerinio halk tarafından Bağdat istasyonunda alkı~lanırken 
göstermektedir. 

Fransız Ve lngiliz Tezleri 
Birleşiyor Mu? ___ .. __ _ 

Pariı 19 - Fransız matbuab Fran- FranBlz ve İngiliz te.tlerl basında 
sız - İngiliz konuşmalannın birinci baza yakınlıklar göra ekle be.raber 
gününden memnuniyetle bahsediyor
lar. Matbuat silah bırakımı hakkında 

çalınması icabeden me cut güçlükleri 
de gizlemiyorlar. 

~~~-------------·cmıs----------~~~ M. Roozvelt'in . Daladiyeye 
Bir Mektubu 

Paris 16 - İyi bir membadan 
öğrenildiğine göre yarın M. Norman 
Davis'in Fransız na:ıırlnrı ile yapa
cağı milu kerelerde, M. Davis, Fransa 
başvekiline Amerika reisicümhurunun 
bir mektubunu verecektir. 

Gayet kısa ve M. Normnn Davise 
Amerika'dan hareket ederken tevdi 
edilmiş olan bu mektupta, M. Roozvelt 
gayet dostane bir lisan kullanarak 
silahlan bırakma konferansı mesaisi-
nin neticelenmesi lüzumu üzerinde 
ısrar etmektedir. 

lngiHz Filosu Manevrada 
Londra, 19 - ingilterenin ası) 

memleket sahillerini korumağa mah
aus filosu, yeni baş kumandan ami· 

man gazetelerinde okuduğu bu 
havadislerle deli gibi olmuştu. 

Leh Hariciye N z1rı Parlse 
Gidiyor 

Varşova 19 - Fransız hükumeti
nin vaki olan daveti üzerine Hariciye 
Nazın M. Beck bug ün Paris'e g ide
cektir. Orada M. Daladier ve Pnul 
Boncour ile görüşt'cek ve Reisicumhur 
M. Lebrun tarafından kabul oluna
caktır. M. Beck Paris'tcn 21 eylulde 
aynlarak Cenevreye gidecek ve mil
letler cemiyeti meclisindeki Lchiııtan 
heyeti murahhaaasına riyaset ede
cektir. 

ral Sör William Boyle'nin idaresi 
altında olduğu halde manevra yap
mak için İskoçya sularına i[İtmek 
üzere Portland' dan hareket etmiştir. 

Burhan Cahit 80 

Ne oluyordu. Osmanlı lmpe
ratorluğu . yuvarlanmıştı. F aknt 
zaten bugünkü devlet teşkilatında 
yeri olmıyan bir ısım ortadan 
kalkmakla tarihin her devrinde 
bir harika yaratan Türk milleti 
yok edilebilirmidi? 

itibarile öyle çizilmişti ki günün 
birinde bu ufacık, silahsız, asker
siz Türkiye etrafında türeyen yeni 
teşekküllerin tazyiki ile dünya 
haritasından büsbütün silinivere
cekti. 

taraftar görllnüyorlardı. Fakat 
diplomatlar tıpkı rahibin, her 
bangi bir din adamının vaazını 
dinler gibi Vilsonun nasihatlannı 
da dinliyor, fakat istedikleri 
llibi günahkarlıkta devam edi
Yorlardı. 

Galiplerin arazi üzerine yap
bklan taksimde en çok zarar 
g6rcn Türkiye idi. 

Çünkli Almanyada milyarlarca 
lira harp tazminatı, tamirat p:ırası 
koparan, Avusturyayı parçalayıp 
kendilerine yeni yeni bende, hü
k~etler kazanan galipler Tür
kiye arazisini de rahat rahat 
Paylaşıyorlardı. 

İngiltere Hindistan yollarını 
~l'llniyete almak için Basra kör
~czine tamamile yerleşiyor. Bağ-
attan Musula kadar kendi nu

fuzu albna alıyor. Fransızlar ne 
tarnandanberi mektepleri, tesi
;atları ve gizli gizli propaganda
;:;. ile faaliyette bulunduklan 
ı.rc(eyi Eyfel kulesine bajlıyor-

İtalya her zaman olduğu gi
bi başkalannın süngüsü ile açı
lan yollardan taflanlı, takh za
fer alayları geçirip Avusturya
nın en kıymetli mirasına konu
yorlardı. 

Fakat felaketin en ağırı mu
kadderatını şahsi ve cahilane bir 
inat ile Almanyaya bağlıyan 

Türkiyenin üzerine çökmüştü. 
Düşman orduları tarafından 

silahları alınan TUrkiyede ittihat 
ve Terakinin koynunda beslediği 
unsurlar hep birden baş kaldır
mışlardı. 

Fransız gazeteleri Kafkasya
dan Akdeniz kıyılarına kadar 
uzayan bir Ermeiıistandan bahse
diyorlar, İngiliz gazeteleri, en ko
yu Türk mıntakalannda hayali 
bir kürdistan icat ediyorlardı. 

Trakya, İzmir ve Marmara kı
yılan birbirinden azgın üç düş
manın dişlerini gıcırdatan birer 
ziyafat sofrası gibi akıbetine in
tizar ediyordu. 

Ahmet Retit ecnebi Ye düt-

Zafer neş'esile gözleri kama
şan galip devletler arhk tarihi, 
ceğrafyayı bile unutmuşlardı. 

Fransız orduları müstakbel 
Ermenistanı hazırlamak için Suriye
den şimale, halis Türk yuvalarına 
doğru çıkıyorlar. İtalyanlar bu gü
rültü arasında yavaşça Antalyadan 
Konyaya doğru yükseliyorlar, lngi
lizler en kuvvetli harp gemilerini 
Boğaz içinde toplıyorlardı. 

Nihayet bir gün, Ahmet Reşit 
Fransız gazetelerinde Türkiyeye 
teklif edilen sulh muahedename
sinin esaslarını okudu. 

Bu karşılıklı bir müzakereden 
sonra hazırlanmış bir muahede 
değildi. Galip tarafın zevkine, 
keyfine göre not edilmiş bir emir
name idi. 

Türkiye arz üzerinde birkaç 
vilayetten ibaret bir toprak par· 
çası olarak bırakılıyordu. Bu 
toprakta Türklerin ordulan yoktu, 
aiyaai istiklllleri yoktu. Hudut 

On beş milyonluk Türk kütlesi 
Londra kıt' asının belki yarısı 
sayılırdı, Fakat bu kuvvet tam 
dört yıl dört büyük devletin 
hücumuna karşı dayanacak kadar 
kahramanlık göstermişti, Halbuki 
bütün Avrupa ve Amerikanın 

para ve silah depolarını arkasında 
bulan kırk milyonluk bir ltalya 
bir tek düşmanına karşı bir adım 
atamadan tam dört yıl yerinde 
saymıştı. 

Anlaşılıyorduki cihan sulhunun 
hakimleri ellerinde ölçü olmadan 
hislere ve heyecanlara, kinlere 
alet olarak hüküm veriyorlardL 

Milletlerin mukadderatını key
fi hesaplarla tayin etmekte 
tarihe giren bütün cihangirler 
bata etmişler ve bu hatalarına 

kurban gitmişlerdir. 
Ne İskender, ne Şarlken, ne 

de Napolyon hepsi ıra >a başın
daki batalarile harp meydanla
rında kazandıklannı kaybetmiı

lerdi. 
Napolyonu imperator yapan 

hudutları içinde kazandıiı :zafer-

Sayla S 

Gönül işleri 

Karilerin 
Sorduklarına 
Cevaplarım! 

Bcşiktnşta Suo t Ha ııma: 

Kızım ufak bit hadise yüzün
den yuvam yıkmıya kalkma İnsan 
yırblan elbisesini, kırdan eşyasını 
bulabilir, fakat evini bir daha ku• 
ramaz. Kocan iş icabı dışanda 
gezdiği için on on beş günde bir 
eve geldikçe laskançlık ve hırçın
lık eseri göstermesi tabiidir. Onu 
sakinl~tirmek, kırıp dökilcülük
ten kurtarmak size düşer. 

* Edremitte Emine Hanıma: 
Mektubunuz beni çok müte

essir etti, bir insan hiç bir suret
le, kardeşini ortak olarak kabul 
edemez. Siz eviniz için, çocukla
nnıı için bu fedakarlığa katlan
mayı g5t.e alıyorsunuz. Fakat ben 
bunu anlamıyorum. insan değil 
kardeşini, bir yabancıyı bile or
taklığa kabul etmez. Amma, kıs
kançlık filan gösterirseniz, koca .. 
mz kızarmış, aaabileşirmiş, bun
dan birşey çıkmaz. Bunun için de 
sizi bırakamaz. Sana vereceğim 
nasihat şudur: 

Kocan ister aı: kazansın 
ister çok, ister borcu olma
sın, her şeyden evvel evine 
bakmıya ve sizleri geçindirmiye 
mecburdur. İcap ederse mahke
meye mllracaat suretile onu bu
na icbar edebilirsiniz. Bunu ka
bul ettikten sonra ilk adım, 
annenizin evinden çıkmak, ayn 
bir evde oturmaktır. Hatta bu 
eve ablanızı kabul etmiyeceksi
niz. Kocanızın ablanıza gitmeme
sini temin için de vaziyeti anne
nize açacak, ve ona göre tedabir 
almasını rica edeceksiniz. Böyle 
sıkı tedbirlerle kocanızı zaptü
rapbna almaz, şimdiki gibi gev
şek davranırsanız, onu bugünkn 
yoldan döndüremezsiniz. Bir az 
iradeli, metin ve azimli olunuz. 
Kocanıza karşı sert vaziyet al- · 
maktan çekinmeyiniz. Bu şerait 
dahilinde sizi boşayamaz. 

>f 
Nazillide Ko H. H Beye: 
Yanlış bir sevgiye düşmllf

sünüz. Bu kadından vefa olmaz. 
Kurtulmak için alakayı tamamen 
kesiniz. Ne mektup gönderiniz. 
Ne mektup istey·n·z. Onu kendi 
haline bırakınız, kendinize başka 
bir gönül arkadaşı arayın•7. 

HANIM TEYZE 

)erdi. O başı dumanlı harp dahi
sine! imperatorluğu değil ceneral
lığı bile kaybettiren Rusya sefiri 
olmuştu. Milli davalara kıymet 
vermiyerek hemen bütün avrupa
yı kardeşleri ve oğlu arasında 

masa başında taksim eden Na
polyon bu hatasının acısını ken-
disi (Waterlo) da gördn. Fakat 
bu yanlış siyasetin kurbanı da 
üçüncü Napolyon olmuştu. 

1918 de dünya hnritasım 
yeniden çizmek ıçm toplanan 
galip devletler de aynı hatayı it· 
lemiye hazırlanıyorlardı. 

Maznunu dinlemeden ve onun 
mazısme ehemmiyet vermeden 
verilen hükümlerin tatbik kabi
liyeti olamazdı. 

Ahmet Reşit bu heyecanh, 
tereddütlü buhran devrinde ecne
bi membalanndan aldığı acı ha
berlere inanmıyordu. Fakat ha
berler o kadar muntazam şekilde 
biribirini takip ediyordu kil 

İngiliz. gazeteleri de TOrkiye
den kaçan ittihat ve Terakki na
zırlarının Almanyada vukuata in
tizar ettiklerini yazıyorlardı. De-
mek mes'uliyetin dehşetini anla
mışlard:. Bu idrak ne kadar geç 
o muştu. lstanbulda it başına gelen 
hükumetin hiç itiraz etmeden 
dikte edilecek muahedenameyi 
imzalıyacağından plipler hiç şüp
he etmiyorlardı. 

( Arkaaa VU' , 
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Bekri Muatafanın Mezarında... ı ı: 1 Tavukçuluk ııı • = Kari Melıtuplnrı __ 

Tavuklarınızdan Bekri Mustaf anın MezarınaA -.-d-a-pa-za_r_ı _ .... 

Ölen Olursa K s· F D d ' Köylerinde 
N~ Yapmalısınız? 0C8M80 lr &re 8 BDMIŞ. Sigara Yok 

Tavuk besliyenlerin en mühim 
dikkat edecekleri meselelerden 
biri de temizlik meselesidir. 
T emirliğe ne kadar çok dikkat 
edilirse zayiat, ölüm mikdan da 
o nisbette azalır. Buna rağmen 
tavuklardan biri veya bir kaçı 
birden ölecek olursa bunlan ne 
yapmalıdır?. 

Sonbahara girdiğimiz cihetle 
bu mevsimde zaif kalmıf tavuk 
ve piliçler iyi bakılamazlarsa gerek 
adi ve gerekse sari hastalıklardan 
birine tutulabilir ve tedavi edil
mezse ölebilirler, Fakat ekseri
yetle sonbaharda ölen hayvanlar 
diğer mevsimlerden ziyade g~çic! 
ve tehlikeli hastalıklar netıcesı 
ölmüş olabileceklerinden dolayı, 
ölen bir tavuğun hanzi hastalık
lar neticesi 61düğünii anlamıya 
çal1f1Dak geride kalan 61miyenleri 
kurtarmak için yapılacak en 
ehemmiyetli bir tedavidir. 
Binaenaleyh bir tavuğun hangi 
aeb~pten öldllğünll anlıyamıyan 
bir tavukçu için yapılacak it ne 
olabilir? 

Geçen seneler bu gibi işler 
Haydarpaşada Yüksek Baytar 
mektebinde yapılabiliyordu. Bu 
sene kime ve nereye müracaat 
edilecektir? 

Fikrimizce en doğru hareket 
ne de olsa bir baytara müraca· 
attır. Baytar bulunmadığı veyahut 
gönderilmek kabil olamadığı 
takdirde ölen tavuklan bahçenin 
tavuklannın gezmediği bir köıe· 
aine ( 70 - 80 ) santimetre kadar 
derince bir çukur açılmalı, bu 
çukura atılan ölü tavuğun listü 
iyice toprakla örtüldükten sonra 
llzerine bolca toz halinde kireç 
dökmelidir. Bu çukurun kedi 
veya köpekler tarahndan açıJma
masına dikkat olunmalıdır. 

Bahçede ıömillecek bir mahal 
bulunmadığı takdirde ölen ta
vuğun lizerine biraz petrol da
kerek yakmak dahi en muvafık 
uauldür. 

Bu busun bu kadar itinayı 
tavsiye etmekliğimizin sebebi ıu
dur: Sokağa, tarlaya ablan ölil 
tavukların düşmanlan pek çoktur. 
K.;..ıar, serçeler, kedi ve ka
pekler, kanncalar ve emsali 
.. yvanlar bunlara muaallat olur
lar. Karı• ve serçeler havadan, 
kedi ve köpekler karıncalar, fa
reler ayaklarile tavuklann bu
hmduldan mahalle ıelclilderinde 
felAket bat ıöaterir. Eğer aın 
tawk ıeçici bir hutalıktan .aı
memit İle bGyük bir tehlike 
yoktur. Fakat kolera, difteri, 
veba, tiflia, kel gibi . pek kolay
ı kla reçebilen hutalıklardan öl
m üşlene bunlarla tamu eden 
hayvanata da bu hutabklar 
geçebilir. Karıa ve serçeler ölen 
tavuklardan kopardıklan deri 
Teya bağırsak parçalarını basta
hktan salim tavuklann bulun
dukları mahalle gelerek yemek 
lateyebilirier. Bu parçanın yen
mesi esnasında buraya dOtl
rlllmeai ~k muhtemeldir. Ete 
pek haris olan tavuklar hiç bir 
teY yemedikleri için hemen bunu 
kapıprak yerler; bastahk derhal 
bat gösterir, telefat başlar. Kö
pek kedi ve fareler de ayaklarile 
yine salim tavukhanede dolaıtıkları 
zaman veyıa tavukların su kapla
nndan su içtikleri zaman bura
radaki hayvanlan bulathnrlar. 
Binaenaleyh ölen tavuklarınızı 
baytara gösteriniz. Sokağa, tar
laya atmayınız, iyice gömünüz 
veya yakınız, aksi takdirde hasta 
olmayan hem kendi tavuklannıza 
ve hem de komşularınızın tavukla
nna hastalığı aıılatmağa sebep 
olmuı olununuz ki bu memleke
tin" iktıaad1 servetine karşı adeta 
bir cinayet itlemlt kadar maddi 
·• manevi mem'uliyeti afıır bir iştir. 

& .. 1ıa,, eu•lset tank pftllfl 
M. N,,,.ettln 

· --------- • 
Bu Kocaman Fare, Hergün Mezarı Deşip Deşip içeri 

Giriyor, Toprağı Altüst Ediyormuş! .• 
Bizim hayli evliyalanouz var

dır.. Bunlann kimi aarhoı, kimi 
nllktedan, kimi hof, kimi de 
komiktir. Karagözden tutun da, 
incili çavuıa, Nureddin Hoc-.ya, 
Bekri Muatafaya kadar, bu arada 
yine birçok ehemmiyetsiz simalar 
geçmiftir. Fakat bugüne kadar, 
bize ve J\vrupaya akseden yalnız 
bunJardır.. Karaslzün mezarı 
malüm deiiJdir. Ya Bunada 
yatıyor, yahut ~ bir yerde •. 
Nasreddin Hoca 
Ak ıe hir dedir . 
Mezarı bile insanı 
derhal 16ldtlre
bilir. incili çavuı 
Divan yolunda 
yatar.. Onu da 
bir gün ziyaret 
edebilirsek, ne 
mutlu bize .. 

Bekri Musta· 

-
1 

Bekri ayaiım yere vurmuş!. ı kayısı, üzüm, fındık ve fıstık 
- Nuıl lioı olur be yoldq? sandıklan içinden geçirerek, dtık-

Hele doldur camı bize.. Hele Kit kina soktu ve k&rfı duvar dibin-
doldur.. deki pençereyi g6aterdi: 

- Canım Muıtafa Ağr o fıçı - itte dedL Bekri Mustafa 
bottur.. ı 

Bekri Muatafa kızmlf derhal orada yatıyor .. 
ayağa fırlamıt·· Şarap kadehini . Bu kırmızı kapıdan, arkası 
kapınca hçmm musluğuna kot· ancak ıöyle bllyücek bir ıandık 
mut ve mualupnu açmq. Hay.. btıyl\klllğllnde.. Dasdaracık bir 
retl.. Musluktan pnl tanl tarap yer.. Oldukça loı.. Ve yiizll bir 
akıyor!.. Meyhaneci hayretten tarafa çevrilmit, luaa bir mezar 
dona kalmıf.. Bekri prab1D1 içip tqı var.. Ü•tlnde ıunlar yazılı: 

HUvel .. kl 
ISekri }dustafa 
Babaıwı ruhuna 

elfatiha sene 
1818 

Safıcalardivanı, Aramandi • 
vanı, Anbarcıdivanı denilen 75 
parça köyde sigara bulmanın 
imkanı yoktur. S6ylendiğine göre 
inhisar idaresinin bu köylere 
verdiji aiıaralar mutemetler ta
rafından bqka köylerde aabl
makta, bu köylere ancak ikifer 
kilo sigara gönderilmekte İmİf. 
Nazarı dikkati celp etmeniz rica 
olunur. 

.\dapazarı: A. r~vfik 

Karanhk Bir Sokal< 
Efendim, 
Kızıltoprakta nahiye merke

zinin bulunduğu ve yolcusunun 
çok olduğu sokağımız, geceleri 
önümüzü görmiyecek' şekilde 

kapkaranJıktır. Belediyeden, bu 
sokağı aydınlatmaaını rica edi-
yorum. 

Kızı1toprak ltridede sokagı 18 
numarada Hamdi 

Adanada M. Fevzi Beye: 
- Bahsettiğiniz butahjm ... 

daviai mtlmldhıdllr. Sigarayı ve 
içkiyi terketmek llzundır. Dahi
liye m6tebassıslan her hastanede 
tedavi yaparlar. Sarfedecejiniz 
para gideceiiniz lıutanenin ve
yahut tercih edeceğiniz doktorun 
şeraitine bağlıdır. 

* Samatyada Agopyan Efendiye: 
- Profesör Pikard'a ve te

ıebbüalerine ait yakında yeni 
neıriyat yapacajız. Gazetemizi 
takip ediniz efendim. 

larken, birdenbire bir slrlltü, 
bir IUllDb, ~diye yerinden oy• 
namıf.. Hamallar aYu avaz eh· 
pnya fırlallllf)ar.. Haftuıncla ela 
ardiyeyi yapbran Rum ll&verillif .. 
Ondan sonra, ardiyenin bir ıa.
mım yıkmiffar, mezarı blylecaine 
açıkta bırakm•ı•ar. 

Etrafa bakıyorum da Bekri 
Mu.talanın evliyahjma inanamn 
ıeliyor.. Evet, muhakkak ld, 
Bekri Mustafa, ermiftir, o b&Jlk 
bir eYtiyaclır .• latilmali ketfetlen 
ve iatediiini yapbnua bir eftiya ... 

Neden mi?.. Pek buit... Bir 
kere buranm imni Yemiştir .• yani 
b ntnn mezeler 7emiften çıkar: 
Kavundan tutun cevizine, fıatıjlna 
salatuına, portakalı ve kirazına 
kadar.. Akf4ama olanlar bilir: 
Mezeler hansi çefİt aebzedea ve 
meyvadan yapılma, hepsi de lm
rada vardır •. 

Sonra, Bekri Mustafa, kafayı 
dinlendirecek yeri de gOzel mti .. 
hap etmiı: Mezannm d6rt tarafı 
yemitçllerle kaplı.. Her halde 
pirin lPti'i rakı o kadar meae
aiz titinlftir ki, timdi btıtlll 
bu mezelikleri yese, yutsa d 

ıe1iry.. · ·ı d b0 • d d' ki 
emıtçı er en m e ı : 

- biz burada genciz, artak 
öyle elini hurafelere inanmıyonJI.• 
Fakat bizden evvelkiler, ihtiyar
lar, Bekri Mustafaya çok ioanar
lardı.. Onlar olsa da, size söyle· 
seler.. .aı& 

Bekri Mustafa İfle böyle .... 
mezeler içinde yabyor.. Acaba 
0 iri fare, Bekri Mustafa baballlll 

ruhlle ıezen fare afll'dıil .. ~~
leri mezera, Bekri M~ıu--
atzmamı sltlrlJ• cleninizl.· ,,. ,,. Jf 
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.NANILMIY CAK 
ŞEYLER 

Dünya Matbuatında Çıkan] 
J\-1erakh Hikaye, Yazı Ve 
Mak~~' ::_i Bula~s1n11_ 

Şu 
Garip 
Dünyada Olanlar 

Taze sularda yaşayan Polip cin
ainden bir hayvan vardır ki ken
dinden 50 misli büyük hayvanları 
yutar. Aynı zamanda içi dışına 
çıktığı zaman yine normal fekilde 
yaşar. 

* 
İngilterede Kodery isminde bir 

zat, bir posta pulunun otuzda biri 
boyunda bir tablo yapmıştır. Bu 
tabloda bir ev resmi vardır. 

* Yugoslavyada 25 yalancı şahit 
tevkif etmişlerdir. Bunlar, vaktil\! 
bizim ıer'iye mahkemelerinde ol
duğu gibi, koridorda bekler, ve 
ufak bir bedel mukabilinde her 
hangi birşeyde şehadet ederlermiş. 

* 
Amcrikada F eldner isminde 

hiri küçük bir kayıkla dünyayı 
devretmiye teşebbils etmiştir. En 
mUhim mesele Atlas Okyanusu
nu geçmektir. Çünkü gıda tedariki 
için bir gemi yanında gitmek za
rureti vardır, Bu seyyahat esna
sında 50 bin mil mesafe katet
mek ve beş altı sene yolculuk 
etmek lazım gelecektir. 

~ 

lngilterede bir sergide yeni sis
tem f&pkalnr teşhir edilmiştir. Bun
lardan birtanesi sellüloitten yapıl
mıştır. İçinde bir elektrik ampulü 
vardır. Bu ampulle geceleri yü-
rürken etrafı aydınlatmak müm
kUndilr. Bundan maada alomin-
Yomdan, hasırdan şapkalar teş
hir edilmiştir, 

* Geçen iÜn Londra mahkeme-
lerinden birinde, bir hırsızlık 
vak'asını ispat için, sirkat esna
•ında alınan bir filim göaterilmi~
tir. Hırsız, mağazadan eşya ça
larken, mağazaya aizlenmiş olan 
'hir memur giz.tice hırsızın hare
lcitanı filme çekmiıtir. Hırıız, 
ınahkemede göaterilen filimde 
1'endiaini görUnce t•tırmıı ve 
cürmünü itiraf etmiıtir. 

==-~~::<"!S::"""""r=>l==oc::======ı=====-=-=~ 

...,. . 
~ 

Geçen sene Amerikada Nonnk 
şehrinde gök mavisi renginde 

bir istakoz yetiştirilmiştir. 

Amerlkada Hud
•on nehri U:ıe• 

r inde ,vapur iş· 

lctca kumpanya 
nıllli bayrak kul
lanmak ullhi· 
yelini halı y~

gllnc ıreml kum• 
p•nynııdır. 

A ~"" :/~ Hü,nk mUehlflulo 
"Jl,('}}~"1 \ halılki lalmleri : 

'-\r~~ Haluk •. Halasa, A· 
'.?/. v. ~ • • - ::_,,1' 1 

natol t•ranı .. Jako Ti· 
...".lS'iıf • bolt, Mollerf'.. Jun 

Baptll t Pnkelln, Plcr 
Loti.. L. M. Vlaud, 
Eflatun.. Arlıtokleıı, 

Dante.. A lrhlcrl, MI
kel Ang.. Buonarottl, 
Makılm Gorkl •• Alok-

Bu resim 1901 de F eleming isminde biri tarafın
dan kalem kaldırılmaksızın bir çizgi ile yapılmıştır. 

Carip Bir Kundura Modası 
Pariıte bir kunduracı kuı 

tUyünden kundura yapmıtbr. Bu 
kunduralar zengin kadınlar tara-
fından o kadar çok beğenilmiştir
ki, giinUn modası haline gelmiftir. 

Bu kunduralar, bir zaman 
ıonra, müzelerde teşhir edilecek 
kadar garip bir şekildedir. 

al Peşkof, Vo:ter 
Arourt. 

öıribirine bağlı ohm 
her üç dairedeki ra
kamların yekunu 37 dir. 

Bu lcedi 
lastik şe· 
rit yer. 

Ekuador'da kadı nları• 

re7dlği ••pk;ı. lçlnda 
çecuk bulunmadıfı u-
aı.a• ••pka altiiıt •dll!r. 

Kadınların 

Hücumu 
Londra gazetelerinin verdiği 

malumata göre Siyamda Bankok 
ıehri civarında böcek ve nebat 
tetkikab yapan iki lngiliz genci
nin başından garip bir hadise 
geçmiştir. Bir gece bir takım 
Siyamlı kadınlar tarafından hUcu
ma uğrıyan gençler, ormana kal
dmln:ıt-lar ve taman yirmi beş 
~tb i~ci ~ence I.cndi t..detleri 
_zcri.1de j]encder, rrece şenlik
ıeri . İ. .!rtip etmişlerdir .. 

t lki Jeııdn Londraya gönder-
dlkleri bir mektuba göre, bu 

\ wahalli eğlenceler harikulade 
caıip bir şekilde devam etmiş ve 
gençler bir sürü kadın ortasında 
cebren oyunlar oynamışlar, rak
ıettirilmişlerdir. 

Yorgun ve bitkin bir vaziyette 
bir geceyansı kaçmıya muvaffak 
olan bu iki genç, Bankok şehri 
Fransız hastanesinde tedavi gör
mektedirler. 

"Ben Hayvan Değilim,, 
Londra hayvanat bahçesinde 

bir müddet evvel garip bir hadise 
olmuştur. Birkaç muzip genç, bir 
gece yansı arkadaşlanndan saf 
birini bağltyarnk, gizlice bahçeye 
getirip bırakmışlar ve zavallı sa
bahleyin, bahçenin serbest hay
vanlnn orasında kalınca, avaz 
avaz bağırmıya, haykırmıya baş
lamıştır. Yetişen hademeler, ken-

~ )!isini gUç halle zaptetmişler ve 
hastane, e kaldırmışlardır. Eduvar 
Kin is~indeki bu genç bir hafta 
hastanede mütemadiyen: 

- Ben hayvan değilim, ben 
hayvan de;ilim! Diye 1ayıkla
mı1br. 

lsveçte yapılan 
bu kilise yalnız 
bir ağaçtan ya-

pılmıştır. 

Kefil Göstererek Evlenme 
Habeşistanda bir erkek evle

neceği zaman bir ihtiyar adamı 

kefiJ göstermiye mecburdur. 

Bu ihtiyar, damat tarafından 
hiyanet vaki olduğu veya kadına 

malen yardım edeceğini • taahhüt 
eder. 

Dünya 
Matbuatında 

Görülen Garibeler 
Papayı ziyarete gidenler elini 

öperler. 

Fakat Roma'dan verilen bir 

habere göre Papa şimden ıonra 

kimseye elini öptürmiyecektir. 

Çünkü elinin öpülmesinden dolayı 

sol kolu hasta olmuştur. Şimdi

den sonra Papa elini ancak eldi
venle öptürecektir. 

* 
Nevyorktan İngiltereye hareket 

eden bir vapur kalkmak üzere 
iken bir adam belirmiş. Yolcu

lardan birine bir mektup vere
ceğini söyliyerek vapura girmif, 
üstünde caketi bile olmiyan bu 

adam vapurda saklanmış ve bir 

lira ile Atlas Okyanosunu aşarak 
lngiltereye gelmiştir. Çünkli vapur 
kalkbktan sonra meydana çıkmış 

ve yol parasını yolculardan top
lamışhr. 

* Hindistanda aileler, kızlarına 

cihaz tedariki için, senelerce 
kendilerini mahrumiyete ve feda

karlığa mahkum ederler. Bu yliz
den fakir ve sefil olanlar vardır. 

Bir taraftan da düğün masrafı 
işin içine girince, aile yıkılıp 
gider. 

20 Hintli kız, bu adetin terki 

için öliinciye kadar oruç tutmıya 

karar vermişlerdir. 

Varna civarmda Dcnizköyde 

eır~ftan biri kansını boıamif. 
Bunun üınrine mallarmı taksim 

lizım ielmiı. Fakat anlaşama

mışlar. Derken lıe iki tarafın 

hısım akrabası kanşmış. Kavsıa 

tabancalara dayanmış. Ve 20 lef.. 
tının yaralanmasına sebebiyet 

vermiştir. 
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Haçlılar, Mücahitler, Fedailer Arasında 
63 Yazan: Ômer Rıza 

~ .. 
ki Kardeş Murassa Salibin Oniinde 

Herkes Gibi Yere Kapandılar 
Ve her terafı mücevherlerle iş

lenmiş kara, kırık bir salip çıkar· 
dı. Bu salip, ancak bir adam 
boyunda idi. Salip açılır, açılmaz, 
herkes yere kapandı. Doğanla 
kardeşi de herkes gibi hareket 
ettiler. Herkesin bu salibe bu ka
dar hörmet ve prestiı gösterme
ıinin sebebi, lsanın bu salip üze• 
rinde idam olunduğuna kani ol
ması idi. Giiya bu salip, yedi 
asır evvel Azize Helen 
tarafından elde edilmişti ve 

o günden hıristiyanlığm en mu· 
kaddcs, en kıymetli malı sayıl
mışb. Milyenlarca insan, bu tah· 
ta parçalanna tapınıyor, yüz bin
lerce insan onun uğrunda can ve
Yeriyordu. Bu salip üzerinde ya
pılacak yeminin mutlaka doğru 
olacağı kanaab hükümrandı. Fa· 
kat bu salip hakkındaki kanaat 
bu kadar da değildir. Onu tanı· 
yanlara göre, bu salibin etrafın· 
da döğüşen askerler, biç bir va
kit mağlup edilemezlerdi. Çünkü 
alay alay melekler bu salibi mu
hafaza ediyorlardı. 

Doğan da gördüğü rüyayı bu 
salibin üzerine yemin ederek tevsik 
ederek yemin ederse mesele yoktu. 
Ona inanmak ve omm gösterdiği 
> oldan yürümek icap ederdi. 

Doğan ile Kurt salibe baktı

lar ve etraflarında <..Jran adam
ların akıllarına şaştılar. ~onra bir 
kere daha dikkat ettiler. Salibin 
tarihi bir kıymeti olduğunu gös
termek için herşey yapılmışb. Sa
libiıı ötesinde berisinde birtakım 
çivi izleri vardı ve bu izlerden 
her birinin kendine göre mana
ları bulunuyordu. 

Şl>valyeler reisinin aeai gür
ledi: 

- Bu salip lizerinde yemin 
edilirse inanınL 

Doğan metin adımlarla iler
ledi ve yemin etti : 

- Demin size bütün anlat
tıklanmm doğru olduğunu bu 
salip üzerine ) emin ederek 
temin ederim. Yalan söyliyor ... am 
bu salip beni çarpsın ve ezeli 
lanete mahküm etsini 

Yemin bittikten aonra metre
polit, salibi tekrar örttü Vıı; herkes 
küçük çadırdan bü)ük çadıra 
ıeçti. 

Meclis tekrar toplanllllfb. 
Kıral yorgun. bitkin bir laalde 

idi, anlatb: 
- >Jlih bize tutacağımız ) ola 

gösterdi. Ona . kup sdecek 
\ar nn? 

Şo .alyeleria reisi tekrar du
} uldu: 

- Hapıetmeapl Siz bu adamı 
A ilah tarafından pnderilmq sa
nıyorsunuz.. Bana kalına bu adama 
Salihaddin ~öndermiştir. 

Şövalyelerin reisi Doğana 
bakarak bağlrdı: 

Efendi! Sen Şamdan gel
miyor musun? 

Doğan cevap verdi: 
- Eveti Oradan geliyoruz 1 

Esirdik. Fidye mukabilinde hlir
riyetimizi kazandık! 

Şövalyeler reisi daha çetin 
bir sual aordu: 

- Fakat siz Sultan Salahad
dinin maiyetinde muhafız zabitler 
arasında değ'I mi idiniz? 

Herkes Doğana bakıyor ve 
onun vereceği cevabı bekliyordu: 

Doğan metanetini muhafaza 
ederek cevap verdi: 

- Evet, bir sulta:- m muhafız. 
zabitleri arasında da bulunduk. 
Siz belki de sultanı, esrarkeş
lerden kurtardığımızı da haber 
almışsınızdır. 

Şövalyelerin reisi bağırdı: 
- Siz Sultan Salahaddinin 

hayalını da mı kurtardınız. Sizin 
berşeyden e vve) vazifeniz sulta
nın mahvına çalışmak değil mi? 
Efeı diler, size bir sual daha so

racağım. Bana cevap veriniz( 
Doğan beklemedi ve: 
- Efendi! dedi, suali dilinle 

mi kılıcınla mı soracaksın? 
Kurt kardeşinin sözlerini du

yar duı maı kılıcını çekti. Fakat 
kıral, elini kaldırdı ve bağırdı: 

- Durun efendiler! ve su
sun! dedi. 

Şövalyeler reisi devam etti: 
- Efendi! ileri geri lafı bı

rak da suarme cevap ver. Seni 
ve kardeşini Sultan Salahaddin 
mı gönderdi? 

Doğan, sert ve dik cevap verdi: 
- Hayır! biz kendimiz gel

dik! siz ister bize inanın ister 
inanmayın. dilediğiniz yolu tutun. 
Biz eizi fena akibetten tabzir 
etmek istedik. Gerisi size aittir. 

Şöval} el~r reisi kırala döndü 
ve: 

- Haşmetmeap! Dedi, bu ço
cukların lif arına ehemmiyet ve
rerek zayi edecek vaktimiz yok. 
Bu iki kardeş, Sultan Salahetti
nin hizrneti..de bulunmuşlar. Ken· 
dileri, isteklerile geldiklerini söy
liyorlar. Belki de öyledir. Ben 
bunlann b.ıın ve sihirbaz olduk
larına kaniim. Fakat vaktimiz bu 
işlerle mqgul olmıya müsaiı de
ğildir. Bu yalancı çocukları bıra
blım da lc~di İ!iimize bakalım! 

Kurt tahammül edemedi: 

- Efendi, dedi, bize yalancı 
denilemez.. Bunu söyliyeni terbiye 
ebK Jİ biliriz! 

Fakat ŞöYalyeler reisi aldır
madı we: 

- ffatmetmeap! Dedi, sizin 
8iizüniizü bekliyoruz. JCıe yapaca· 
ğız? Dört aaat aonra sabah oluyor. 
Salih•ttine karp yürüyecekmiyiz. 
Yoksa. birer korkak adamlar gibi 
burada blacakmıyız? 

ŞöyaJyeler reisi ba suali sor-

duktan sonra Kont Raymont kalktı 
ve kırata dönerek şu sözleri söy
ledi: 

- Hqmetmeapl Bu sualinize 
cevap vermeden evvel beni din· 
)eyinizi Belki beni en son defa 
olarak dinliyeceksiniz. Ben ihtiyar 
bir adamım ve karşımızdaki mü
cahitlerin ne kıratta adam olduk
larını tananm. Benim hükmüm 

altında olan Taberiye şehri, akına 
uğradı, adamlarım kılıçtan geçi· 
rildi, kanm ele geçti ve zindana 

abldı. Bugün T aberiye kalesinin 
%lndanında mahpustur. Burada 

toplanan bütün prenslere, baron
lara ve bütün kumandanlara hi-

tap ediyorum. Salibaddine karıı 
yürümek, en milkemmeJ hattıha· 
rekettir. 

( Arkaaı var ) 
.......... -......... - ............. - ......... _.._... 

T u·· R K sfNEMASINDA 
(Sabık Majik) 

Yann nkfamdan itibaren 
Mev5im kütadı münasebetile 

ZEYNEBiN GÜNAHI 

RE. ll v~ 11 l.araıınuc n ..... ,OD• 
lar aarf"t.le vücuda getirilen muaz
zam fal'Kıh fılm Fransızca sözlü 
Fe•kalide güzel rakslar ve tarkılar, 
meraklı sahneler, binlerce figüran
lann ittirakile müthit muharebeler, 
PİERRE BATCHEFF - ROSITA 
GARCIA - COLETTE DARFEufı. 

~--------. (75S8) --

I Bugünden itibaren ••-. 

1 FERAH 
Sinemada 

ANNV ONDRA 
tlll'afından 

KİKİ 
ve 

JEAN MURAT 
77 N. lu EV 

.._,. _________ • (7551). 

~--• Yarın akşam ~--~ 

SARAY 
(Eski Glorya) Sinemasında 

7 büylik yıldızın filmi. 
R>KS JURNAL'de: Bir çok 

manzaralardan maada 
Sonbahar modası. 

·~------.. (7500) ---

BA~AN N+HAYETINE KADAR TORKÇE SÖZLÜ muazzam ve müthif ~--• 

ODN DOİABKEN 
fi!mi Yarın akpm i P E K Sinemasında 

JBütün Ecnebi San' atkir-
lara Türkçe Öğretiyoruz 

İpek Film Stüdyosu Hakiki Bir 
Muvaffakiyet Kazandı 

'pek (Eski Opera) 
sineması dün gaze
teciler için hususi 
bir temıil verdi. 
Bu temsilde de: 

- Gün doğar
ken ismini taııyan 
bir filmi göatcrdi. 
Filim Almanyanın 
Ufa müeaaeaeaind 
en tanınmıı Alm 
aan'atkirları tara
fından yapdmııtır. 
Mevzuu bir tahtcl
bahirin har pıergü-
zettidir. Ôyle bir 
aergüzeıt ki, kah
ramaıılannın deni
H açılmadan ev-
ve I, te.hlrden ay- Ga,. dojarkefl /ilınind.,. 6ir $CM• 
rılırken anneleri, babalan, kardetleri limeainl taJAffuz etmittir. Bu kelimeyi 
ve zevceleri tarafından geçirilmeleri ıöylerken atzı pek az açahr. Sb 
ile znk ve neı'e i~nde baflar, deni• 'bunu tirkçe: 
zin üstünde ateı dalıalan içinde in- - Hayır kelimesUe terclme eder-
ki .. f ecler, nihayet denizin albnda seniz afaı çok açılır, ve anl&flhr ki 
öUlm sahneleri ile biter. Battan bat• sea ıonradan eklemedir, Clyle bir ke-
ırüzeldir. Heyecan Yericidir. Fakat lime bulmalı ki hem nefi manuına 
buıuıiyeU ne filı.ellitindedir, ne de l'elıin hem de ajıı çok açJmadaa 
beyecen verici olmaaındadır. Fakat ıöylenafal 
bütün saaatkirlarının Tiirkçe konut· GGçUlk hem fonetik tbclmecl6, 
malanndadU'. Filhakika: ipek Film hem de seai tam yerine yerlqtinnek-
ıtGtyoıu bu filmi almıt. filmin resim tedir. Ve deditimiz gibi ipek Film 

bu huauıta tamamen munffak olkıımını muhafaza etmit. ses kısmanı 
Türlıte olarak çevirtmit ve bu itte de muıtur. Türkçe aealeri Almanlann 

tamamen muvaffak olmuıtur. O tarz
da ki bakılırken ve dinlenirken fil. 
min her hangi bir istihaleye uğradt· 

ğına anlamanın imkana yoktur. Zan
nedersiniz ki oynayan san'atkirlar 
Alman değil, Türktürler. 

yerine ıöyliyen bir kısım Darülbedayl 
san'atkirlannın muvaffakiyetleri de
receılne gelince bu huıuata birincilik 
fÜphe yok kl kadınlardadır. Erkek 
ıeıleri biraz daha Doklamaslonlu aibl 
gelmektedir. 

Şüphe yok ki bu tetebbilı ecnebi 
Bu iti muvaffakiyetle batarmanın Jiaanı bilmiyenleri çok cezbedecek ve 

ne derece mütkül oldutu atikardır. bilhaua memleketin iç taraflannda 
Farzedelim ki Alman aan'atkir: büyiik alaka uyandıracak bir ıeydir. 

- Hayır, manasına gelen niht ke· Kendilerini tebrik ederiz. 

Şehit Yavruları İyi Bir Kamp 
Hayatı Yaşadılar 

$•Ait ••vrıılar1111n lcaınp luıgotı11tl•" 6lr i11tıh 

Yıldızda Hikimiyeti Milliye adım tafayan bir yab mektebi 
vardır. Meccanidir ve hemen tamamen ,ehit çocuklarile doluchw. 
Vali Muhiddin Bey bayatlaruu Yatan uinuula harcayan brdet
lerillliz.c!lea bize •edia blaa bu yanularua, dij'er çocaldarumz 
kadar. llatta daha fazla ihtimama IAylk olduldanm dilflbun&f, 
kenclileriai Pendikte iyi bir kamp bayati yqamıya yollam&f, bOtOD 

ihtiyaçlanaa da temin elwipir. Mldlrleriııia ve talim heyetinin ihti
mamı altnada nq'eli Ye faydalı bir zaman pçİren yavrular seçende 
tedris dene8nin baflamua mlnuebetile mekteplerine d6nm8flerclir. 

Bu akşam MELEK Sinemuı 
Yıld z:larıo ılaheai 

BRiGiTTE H ELM 
tarafından har kulide güzel bar tarzda ıbc.fa edılen 

VALANSTA TILDIZI 
Fransızca aöı.lu buyük filmi takdim ed cektir. 

lliveten: Paramount dünya havadisleri gazetem Ye büytik aaıı'atkinmıs •• 
MUNiR NURE 1 i iN ~~~ bi:~~~ 
MES'UT CEMiL Te JAIUP NECiP !!ler,:;~:: 
Fl8tttlrd• z.111 p ktur. 811etlerl nlz1 •lmdlde .ı •klll'lll· 

~---------. Telefn: 40868 (7667) 



29 E~,111================================::::z::====S=O==N==P=O=S=T==~=·===·=~='==::::11:::::::-. .::::::========~ s.;la 9 

ITTIB.&T ve TBBAKBI 
- Her lıakkı mahfuzdur. - Na11l lleltl• ? .. 

Na••l ,.•ı""•?-
Na•ıl ôı11a1 •. 

~=======>Ziya ~akir.C:=============::::::z::=============# 

Abdii.lhamit Kılıcına Dayanmıştı, Meb' -
usları Gülümsiyerek Karşılayor~u 

En önde iki müzeyyen 
aaba bulunuyordu. Bunlann bi
rine reis Ahmet Rıza Bey, diğe
rine birinci reis vekili Talil Bey· 
le ikinci reis vekili İzmir meb 'usu 
Ariatidi Paşa binmişlerdi. Diğer 
meb'~larda ikiter ikiter arabalara 
taksim olmuşlar ve lstanbal hal· 
k.mn bayetkir nazarlarile takip 
olunarak yıldız sarayına fitm~ 
lerdi. 

H.midiye camisinin önünden 
saray kapwna kadar dizilen 
aaerler, miJlf"t vekilleriai aeJim. 
lamıflar, 1aray kapmmn iç tara
fmcla mabeyn erkim •• tewrifat 
memurları, misafirleri kal'fll&IDlf9 
larch. Meb'uslar, doğruca me
ruim dairesine götftr61miif
lercli. Bu dairenin b6tün . sa· 
lonJan açılmıf, bir tanesine de 
aeccadeler yayılarak namaz kıla· 
cak meb 'usJara tahais olunmuştu. 
Meb 'uslar, dairenin alt katında 
birkaç dakika istirahate terkedil
ınişlerdi. Bu esnada, muhtelif 
meb'us gurupları arasında kulak
tan kulağa bir fısıltı dolaşıyor; 

Abdülhamide karşı yapılacak 
nıuamelei jhtiramiye mevzubabs 
oluyordu. Meb'uslardan birçoklan~ 
yalnız birer temennah etmekle 
iktifa eyliyecek1erini söylüyor
lardı. Bazıları da: 

- işte, hepimiz buradayız .• 
18 kapıları çeviriverseler de, hepi· 
IDizin ellerini bağhyarak ikişer iki· 
ter Betiktaş karakoluna indirse· 
ler ve oradan da bir vapura bin
dirip meseli, Trablusgarba ve 
1•hut Yemene gönderiverseler ... 

Diye, daha hili Abdülhamide 
emniyet •e itimat bcsleycmedik
lerini hissettiriyorlardı. 

Bu sırada tevifat nazırı gel
lbİş: 

- Buyrunuz, efendim. 

Demiş.. ve misafirlerin onune 
d6tm0ştü. En önde Ahmet Rıza 

'Bey, onun arkasında da reis ve
ldUeri T alit Bey ve Aristidi Paşa 
olduğu halde meb'uslar yavaş 
Yavaş merdivenden yukarı çıkı
)'orlardı. Merdiven başanı geçip te 
ilk salona girdikleri 2flman, Ab
dülhamitli karıılarında g6rmüt
lerdi. Abdülhamit, yakası ve kol
lan hafif sırmalı bir elbise gey
IDİş, yarım ay şeklinde altın kab-
2-lı bir kılıca dayanmış olduğu 
Lalde ayakta duruyor, misafirle
rini geniş bir tebessümle karşılı· 
l'Oi'du. Ahmet Rıza Beyle, reia 
•ekillcri, yerle beraber tıçer te-
bıeonah ettikten aonra, aağ tarafa 
Xeçıniflerdi. Sara Hüeyin Cabit 
Be} e gelince; bu genç meb'ua 
l>üyük bir heyecana kapılmıı, te· 
lrıennab etmeyi bir tarafa bıraka
rak öpmek için Abdülbamidin 
ellerine sarılmııta. 

Salonun tavan ve duvarlarının 
le2yinab, yemek masalanrun göz 
lcaıuaşbran takımları, taşra meb' 
lı~lannın o derecede hayretini mu
tıp olmuştu ki, hepsi de o dakika:aki vaziyetleri unutmuşlar, bütün 
Pdunlan temaşaya dalmışlardı .. 

eb'uslar, yemek masalarına 
l'tlişi güzel dizildikten sonra 
•Yakta durmuşlar, Abdülhamiclin 
)erine ıelmesine muntazır olmUf-

1 

' 

NigH( Be*in hiraderi Oım•n Begin pre/in• tı66ı•• m•lıt•lııill"- 6ir içti,,.. 

tular. Abdülhamit, diğer bir ı bitirdikten ıonra, o zaman moda 
salondan dolaşarak gelmif, bByfik olan bOrriyet havalarını çalıyor; 
masanın en başındaki koltuğa meb'usanı kiramın, bu emsalsiz 
oturmuftu. Sağında sırasile, Sad- derecede müzeyyen salon ve 
razam Kamil Paşa, Dahiliye Na- sofrada taam etmekten mütevellit 
zırı Hüseyin Hilmi Paşa, Meclisi zevk ve sürurunu artbnyordu .. 
M~b 'usan İkinci Reis vekili Aris· Abdülhamit te gayet şen ve fahr 
tidi Paşa; solunda da sıra ile görünüyor; Bir taraftan sağındaki 
Ahmet Rıza, Talat, ve meb'us KamiJ Paşaya iltifatlarda bulun-
sıfatile bu ziyafete iştirak eden makla beraber, mütemadiyen 
Adliye Na1.ırı Manyasi zade Refik Ahmet Rıza ve Talat Beylere de 
Bey bulunuyordu. beşuşane hitaplarda bulunuyordu. 

Abdülhamidin oturmasını mü- Bir aralık söz, yemeklerin pişi-
teakıp, diğer me~ 'uslar da yer- rilme bahsine intikal etmjşti. 
lerine oturmliişlardı. Birkaç saniye Ahmet Rıza Bey, Avrupada bu-
derio bir sükut hükümferma olmuş· lunduğu zaman bizzat yemek 
tu. Sonra yavs; yavaı yan taraftaki pışırmek mecburiyetinde kaldı
salonlardan birinin kapılan açıl- · ğmdan bahsederek bu hususta 
mış, birdenbire haSll olan bilyük ihtisas kesbettiğini söyledi. 
bir gürültü, meb'uslardan birçok· Abdülhamit Ahmet Rıza Beyin 
lanm yerinden aıçratmlfb. Ma- ahçılığına epeyce gilldükten sonra: 
beynihümayun orkestrası, Mar- - inşallah, bundan böyle de; 
~ ı Hamidiyi çalıyordu; sebeo Meclisimizde millete nafi iıler 
kifilik heyetin sa:danndan taşan pifirirsiniz. 
bu azemetli ahenk, salonlann Dedi ve bu nükteaile de Ah-
camlarım saraıyor .. tavanlanodaki met Riza Beyin teJmihine zarif 
kıymetli avizelerin billürlarını bir cevap verdi... Bu esnada 
çınlabyordu. Derhal ayağa kal- Abdülhamit, tekrar mebuslar 
kan İneb'uslardan birçoklan, tizerine göz gezdirdi: . 
başlarını önlerine eymiş; bu 

(Arkası var) 
emsalsiz. martın heybet ve tantana Açık rnuhahre: 
saçan nağmelerini dinliyorlar; bir 
çokları da yaşadıkları şu efsanevi 
dakikaların zevk ve buz.uzundan 
daha çok müstefit olP.bilmek için 
gözlerini tavanların ziynet ve 
haşmeti araaında gezdiriyorlardı. 

Bu esnada Abdülhamit, biraz 
daha dik durabilmek için sol elile 
kılıana, sağ elile de koltupnun 
kenarına dayaniyor .. misafirlerinin 
haleti ruhiyesini anlıyabiJmek için 
nafu g6zlcri, muhtelif tahaiyetler 
üzerin~ dolapyordu. O urada 
Abdülhamidin dimağım bir ıey 
kurcahyordu. Bu misafirler ara-
aıdda bulunması lizımgelen birini 
arıyor bulamıyordu... Mart hitam 
bulup ta herke. yerli yerine otur· 
duğu zaman, eller, gayriihtiyari, 
yemek listelerine uzanmııtı. Üzer· 
leri, Osmanlı arması ile müzeyyen 
listelerin muhteviyatını teıkil eden 
yemekler, ıunlardı: 

Yumurtalı bilyon, peynirli be;.. 
rek, mayonezli levrek, sebzeli 
sığır filesi, soğuk dana ciğeri 
ezmesi, hindi etıle karışık keklik 
kebabı, beyaz salçalı tavuklu 
pilav, (dört kard~ tatlısı), krema, 
dondurma; peynir, turfanda 
meyvalar .. 

Orkestra, Hamidiye marıım 

Ziya Halcı Bey• - Münuip bir 
zamanda görüşmek daha münuip 
olur efendim. Z. Ş. 

SON POSTA .... ~...,..,.. .............. ..._,~ 
Yevmi. Sigui. Haootli• .. 

Hallı. .. ute6i .. .... 
idare .18tanbal : Eski Zaptiye 

• Çatalçeşme sokagı No 25-1 

Telefon : - 20203 
Poata kutusu: 1stanbu1 - 741 
'J'elgraf : lı:ıtaabul SON POS 1 A 
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ABONE FIATI 

TÜHKİYE ECNED l 
-

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
750 " 

6 Ay 1400 " 
400 " 

3 it 800 " 
150 " 

1 " 300 " ................... 
Gelen evrak geri verilmez. 

hanlardan mea'ullyet allnm az. 
Cevap için mektuplara ( 6) kuruşluk 

pul ilavesi lazımdır. 
Adre• deliıtirilmesl (20) lcııruştur. 

Gazetemizde çıkan resim ve yazıların 
büti.in haklan mahfuz ve 

gazetemize aittir. 

Litros Cinayetinin /çgiizü / . -- -

Yunanistandan Adam 
Öldiirmiye Gelen Genç! 

• 
( Battarafı 1 inci aayf ada ) 

mesidir, şimdi geçirdiği safhaya 
gelelim: 

Cinayetin işlendiği gün, Ro· 
manya vapuru nhtım önünde 
qya ve yolcu alırken, :polis me· 
muru vapura girmek istiyen es
mer bir gençten şüpheleniyor: 

- Pasaportunu gi>reyim! 
Çetrefil bir türkçe cevap ve

riyor: 
- Bir yere gitmiyorum, bir 

yolcum var, onu geçireceğim!. •. 
Polis tekrar soruyOI": 
- Yolcunun adı ne, ne vakit 

geldi? 
Bu suale kandırıcı bir cevap 

alamayan memurun fftpheleri büs
b8t8n kunetleniyor. Yolcu teşyi-
ine gelen gencin üzerinden vesi
bJarmı, pasaportunu alarak ken
cliaİDİ bir memafla komiserliğe 
pcleriyor 

- Sen banu götür ben de 
ıeliyorum. Diyor. 

LUzumauz Bayllma 
Memur bu genci komiserliğe 

götürliyor. Gencin daha vapurun 
merdiven1erinden inerken eJleri, 
bacaldan utmaya tutulmuş gibi 
zangır, zangır titremeye, dişleri 
biribirine vurmıya başlıyor. Ni
hayet komiserin odasına vardığı 
zaman da heyecanı büsbütün ar
hyor ve nihayet: 

- Ah! diyor ve bayılıyor. 
Ayıldıktan sonra komiser ken· 

disini sorguya çekiyor. Genç 
adam, İstanbullu olduğunu, Yani 
adını tatıdığını Topkapıdaki bah· 
çevan Kiryakonun akrabası bu-
lunduğunu söylüyor, lstanbulda 
daha birçok tanıdık semt ve 
adam isimleri sayıyor. Komiser 
kendi.mi cbfanya çıkarıyor: 

- Bir az bekle: Diyor 

Yani Ortada Yok 
Yani tehlikeyi atlatbğına kani. 

Koridorda tellşlı ve dijpnceli bir 
iki dolqmadan soma ortadan 
kayboluyor. V esikalannı da poliste 
bırakıyor. 

Yani lstanbula Ne Vakit 
Gel mit 

Romanya vapurunu uğurlıyan 
memur merkeze dönüyor, vesika
ları komisere veriyor. Yani ara
nıyor, bittabi bulunamıyor. Pasa· 
port tetkik ediliyor: 

Pasaport (30) Ağustosta Se
linikten vize edilmiştir. Fakat bu 
Yani kimdir, necidir, polis so-
runca neden korkmuştur, neden 
kaçmıştır, burası belli değildir. 

Eyvah Katili Kaçırdık 

Şimdi hadisenin üçüncü saf· 
hasına geçelim: 

Müddeiumumi Nurettin Bey 
hadise mahallinde tahkikatını bi
t rdikten sonra tam saat üçte 
polise te 'efon ediyor: 

Selaııikten Yani ism:nde bir 
genç gelmiş olması muhtemeldir. 
Hakkmda malünıat var mıdır? 

Polis letkik ediyor ve o sabah 
Romanya vapuruna binerken ya
kalanan adamın aranan adam 
olduğu anlatılıyor: 

- Eyvah katili tutmuştuk 
amma... Deniyor. ... 

Nurettin Beyin dün akpm 
geç vakte kadar devam eden 
tahlrikab esnasında bütün şüphe
ler bu şahıs üzerinde toplanmış

br. Bu da sebepsiz değildir. 

Paakaldan Se!lm Yari 
Hatıra gelen ihtimal şudur: 

Bahçevan Kiryako kansını ve kı
zını elden kaçırdıktan ve kendisi 
oğlu ile birlikte Yunanistana git
tikten sonra işini gücünü oğluna 

intikam telkini ite geçirmiş ve 
nehayet Yaniyi ennesini ve kız· 
kardeşini elinden alanlan öldür· 

mek üzere İstanbula göndermiştir. 
Yani istanbula gelmiş, beş altı 
gün evvel de T opkapıya gitmiş. 
Orada eski tanıdıklarından bir 
komşusunun kıziJe tanışmış. 

- Matmaıel sana Paskaldan 
selam getirdim, demİf. 

- Hang~ Paskaldan-? 
Yunanistandalri Paskal 

akraba uzdan .. 
Kız Yani) i babasına tanıtmış 

ve babası da Yunanistanôan ge
len bu genci üç giin misafiı 
etmiş. 

Yani Recep Aia ile De 
Konu..-nuş 

Yani T opkapıda Acemin karaat· 
hanesine çıkmıya başlamış. Ora
da Recep Ağa ile de birkaç 
defa konuşmuştur. Fakat Recep 
Aia kendisini tammamıfhr. 

Yani Litros lı6yüae de git
mİf, Recep Ağaam latanbula D l ' 

vakit gelecepu &jrenmiş Yl 

kendisini öldirdiikten aonra ela 
limanda buhmaa Romanya va
puruna gelmiş \it! fakat kaça
mamışbr. 

Fakat teluar edelim: Bütün 
bunlar (Y ani.)nin tululup ta itiraf 
edeceği zamana kadar birer ih
timalden ibarettir. 

• 
Polis Yaninin fotoğrafını çeğal-

tarak jaıı darına ve polise dağıt
mışbr. Yaninin Bakırköy ve Top
kapıdaki tanıdıklanndau yardım 
gördüğü anlaşılmıştır. Müddeiu
mumi Nurettin Bey dün Yaniyi 
Topkapıda ve Litrosta görenleri, 
evinde yatıranlan isticvap etmiş
tir. Yaninin bugün, yarın yaka
lanacağı muhakkak sayılmaktadır. 

Spor HtuWlc•tl~ri == 
Davet 

lel•nbul mınt.11 .. ı Futltol 
H•r•tt rlya•etlntlellı 

Şehrimizde .jlr.amet etmekte olup 
muhtelif zamanlarda Mkemlik ebli
yetDamui alm'f Ye•a kvalara de.-a111 
edip de ehliyetname alnuımıt bulunan 
bilümum futbol hakemleri beylerin 
futbol feduuyonu hakem komite.i
nin huz.urilc futbol kavaidinin mun• 
tazam ve yekneaak surette tatbiki 
mesaisini müıakere ve kavait ahkimı 
üı.erinde münakaşa etmek üure 25 
Eylul 933 paz.artHa günü saat on ye
dide Cagaloğlunda Cümhuri~ et Halk 
Fırka!iı binasındaki mıntalca mcrke· 
zinl teşrifleri bilhaaaa rica olunur .. 

Atletizm Federasyonundan: 
Aşağıda iaimleı-i yazılı olan atlet

lerin perşemb\! günü aaat on ikiye 
kadar mutlaka nüfua kaatiarile bir
likte beş adet fotoğrnflannın Fede
rasyon merkez.ine veya Zeki Rıza 

Spor mağau&ına lnrakma)arı veya 
muallim Her Abrahama vermeleri 
lazımdır. Bu tedbir heaüı hiçtJir inti
hap irade etmeyip ancak milli takım
da elycvrn namzet bulananlann ıe
yahal kaatlıırmın bir an evvt"l hazır· 

lanal-ilmesi için aluunıfbr. ---
SATiE 
Her çeşit çok mıkt• r<la 

elektrik ampulünü 
fiatlarını arttırmada11 
muhterem balkın emirlerine ama
de bulunduruuğunu ilin eder. 

Metro Han, Tünel meydanı, 
Beyoğlu Elektrik evi - Be
yazıt, latenbul Muvakkit· 
hane caddesi No. 83 tCadı· 
köy iskele caddesi No. 10 
Üaküdar 23 Niaan cıu.2 josi 
19 BüyUkada. (7289) 



s Kara Cehennem 
Ber BakJU Malduıdaı 

--ı.z. Ş. Tefrika No. 2S ~_, 

"F ato,, Nerede? 
Dolan ile arkadatlarının içlerinde 

mülhit bir fUphe uyandı 

Ştımpigonan 
Gillesi: 

- HOfUDcla, Foti.ai- IWE 
._ de waclm lyle bir iatllram .,_ki: Celaeaaemdeld zebaai
llr itile, ala alahey çaplllllar. 

Di1• bajırnufb. 
Mahmut. F otiniyl terkeclip p

a.ken oradaki muhafızlara em
ntmlt: 

- Nud JUIJI hepacll* ili? 
- .. 1• ftl', IHt ....... 

°'" eclin 1 

bu .. kilde birçok fahipler ele • 
ıeçtip laalde, bu feci ceza, lüç 
birine tatbik ohmma•apt. ilan
dan da ula11hyorclta ki: Reemo
lanacak anat flplaem ba,Ü Wr 
illtikama lmtNa olacaktı. Ba 

( M•KTiP l!L•RI ) 

Karilerin 
Suallerine 
Cruaplarım 

- Tu, bakadım To...,... 
aiad.wnma bldma. 

Demifti. 

Fotiai, • aa•a la•ls lllta 
edilea BabJlli biaUUUD karpa
clald • TomrukW laapiaaaaiae 
uldohmarak orada mutarip Ye 
meyua •atler pçirirken, Maluaat 
Şe,hillAm Oaer Hulo.i Efendiyi 
ptutauf, Fotiaiein ( recm • m
retile idamı baklanda fetTa iate-
mifti. 

Ömer Hulüal Efendi, yetmlf 
Jqım tecavüz etmif, hadit mi
zqh, asabi ve fevkalade mntaar 
mp bir adamdı. Padifahıa bu ta
lebine kufi billpena f1I cenbı 
yermif: 
J - Ferman, tevketl6 efeacli
.ıadir. Ancak, ter'•• bu blldba 
n fetva11 •erebilmek İçİl9 o lta
bulua ..-'lprif veçhile mubake
alli icap eder. 

Evveli latanbal kacb11aa ıln
deriniz. Muhakemeli icra olunam. 
SaiabYall talaaldmk Hene, O 

u•m icaba ter'laiae bakam. 
DemiftL 
Ve apl umaada ela, ...-

keaclİIİDİ •• prek ferİatİ bir 
ileti .... itti1ut· etmek w.,.. 
paclipb•da,._Mlmlfkelea
mifti. o llicldcılle kwta .. 
.... ez, Datiprlaluaclaa .......... 
rek iltlfawaeeiDI ,..... .....,. 
sönclermiftl. 

Mahmut, ..,ııeu-ıamdu ba 

avnba da, • laer -- Malma
da ellae dlfea • Fato olmuanıa 
ihtimali Yarda. 

O ıece. Nalolca Muta
fuua eYiae toplana• Do
jaala arkadatlan, ba O.tiwtala 
kup ................. s.ıt...a....t 
meydamacla icap ..._ tertil»ab 
, ......... , .. Dop.- kabramuhiı 

• 
•yeliade, Fateya lautanmt •• 
kaçll'lldflarda. -

Eama Suft•n .. rayında 
Bir Ziyafet 

Saltan Mahmudun hemfireai 
(Esma sultan), Kuruçeımedeki 
sahilsarayda oturuyordu. O ta
rihlerde Esma aultan epeyce yqlı 
bir kadın olmakla beraber, mflf
rit bir zevk Ye sefahat içinde 
yqıyordu. 

Gecenia ye ı&ndüzün hemen 
her eaatiadc -.:ef ve zil aedalan, 
onuıı vabsıma eamlanm una 
IU'lll Pencerelerden tqıyor; klr
pe Ye taanaa kahkahalar, meata
ae kadm alralarma kanpyordu. 

SaraJ peacerelerindan tapa 
bu çdllD ...ıer, latanbul balloma 
blbiac bir ok ıfbt aaplamyonla. 
Harpler n kataller, iaerkm ca• 
........ beaclirmifti. Açlak ..... 
falet ,..... laalk -- iaim 
hlllJor; ... ıJla i.tanbalan -
klıelinckı ıoirçok facialar nim .....,... 

Ba laall • çok laumedemlJ•, 
ulema ı&ruh• Ue yeniçerilerdi. 
Oamula llkeaiaia lıuclutlarmda 

deYam eden harpler, Mora " 
Arabiatuclaki ilatlWler, Y eaiçeri 
YC Sipalıileri Wdanp aaucbr
IDlfb. Kumu~ ıeyte)diti 
Ye ic:larelizlili yldnder& iazabat 
a1tma almamayan Y enipriler, 
barp meyduianm terkederek 
lataabala ıeli1orlar.. AhYal ve 
bicliaattaa bizar blaa halkm 
aruma kanprak, cereyan eden 
dedikoclularcla ea mOhim bir 
umur oluyorlardı. 

B1llllMla biıiaci eıbk liaeme 1• Ali Efeadiye. 
- Anlatbldanmz dotra ... 

htWf=FfL SiDa imtiunda b-
~· aumaralan arkadqaaa
zm hinW.. lıizuıaa yazmak bir 
dikkat.Ulik veya bir ıaflet ue
riclir. Bu aizin mucibi gadriaiz 
olamaz. Eier mektep idaresi J>u 
hataya clllzeltmeue daktilo ile ve 
bize yudıjlmz gibi mufaual bir 
istida yazarak vekilete bildiriiıiz. 
Y anlat dilzeltilir ve siz hakkınızı 
kazanınmız. 

* M. Kemalpaşada Nuriye otelinde 
Mehmet Sabri Efendiye: 

- Sivil tayyare mektebİllİll 
orta kıımına ıirmek için ilk, U.. 
kıımı•a ~k için ortamektep 
mezaaa olmak Yeya bu derece
lerde tahsil ı&rd&ilnllzil isbat 
etmek IAzımclar. Mektep leyli ve 
·~ ve llcretliclir. 

M•ldaNI 

Jıtanbal 

BORSASI 
19_,_19SS 

Pa ..... ( Sataı) 

,,.. .... .... .... , .... 
• llret ......... ...... .... ...,. ....... ....... 

karat ın11 

..... ..... 121,-
ıa.• lflllaA._ Jt,-
ıu.ae ....... .... 
Dt,00 1 -Is ... .. ,.. . ..... .... 
.... 1 p.... 31,-........ ., .. . 
~- ..... ..... 15,- 1 ÇerNMf -.._ 

Çekle• 
...... 115,DO Pn• 15,13 
.,.., • ,.. r,7175 vı,... 4,43 
Put. 12,u& lla•lt S.-
..... 1,915 Berlla J,wts 
..... 1,3121 v.,..,. •.zt• 
AtlM 13,707& Pett• 1.8481 
C...r• 1,4315 BlkNf 80.315 
• ..,. 17,1175 ........ 35,3875 
"--'•'.._ 1,lt95 lloek••• 1071,58 

HleH .. netleri 
J lrA J.lra 

f B.I. U Kuvvet Şurubu 
Zafı uauıml, lranuzlık, romatizm, . ar'a, maea, kemik, einir, damar, verem 

haıtaWdanna, )'irümeyen, d" çıkarmıyan 'o uklara, genç ve ihtiyarlara. (5184) 

iRMiK 
PiRINÇ 
TULAP 
ÇAVDAR 
BEZELYE 
NiŞASTA 
PATATES 

iMEK 
unları 

SU, ,MJd " gayet 
mukam ve mugad· 
elidir. Vitamini en çok 
olaa bu mükemmel 
özlü unlar ile çocuklar 
ve bilh,.. memedeki 
900uklar az ZUl8ll 

zarfında •etriDfima 
bulurlar. Kemikleri 
ku"Mloir, çabuk dit 
çıbnrlar, gabuk yü
riirler. Neteli, lllıhatb, 
tomltul ol8'1ar. H• 
u~ H&Na laubüat 
wılarile yapdan ... 
hallebi ve çorbalarua 
leızetiae payan olmaz. 
16 kuruştur. Huan 
ecza depoıu. 

BREKFAST HASAN 
Tdrkiyenin ve bütün dtinyaııııı en mükemmel Brekfut bilkiiiti olup .......... 

-Ye bilhu .. çoooklara Ye hali nekahette olanlara ve abalı aktam bJıvaJ&ıJ.,... 
hafif yemek iltiyeıılere, mide rabatlızbğı çekeıılen kartı nefil ve lesis bir pta.hr. 

t . ı 

::l:::::~:::Jı::::::jii·~·~·~·-c;·······;····;;····ı·· --,-----=~----~-----~···································\·· 
20 EylOI Çarf1mba 21 Eylll Pırf111• 

l.taaW - 18 pamofoa: Plak .._ko•a - HersOaki a""'llL 
aqriyatı, 19 Cennet it, 19.46 Bazım VU'fOYa - 21.06 Ha& kwul, 
B. T. karagöz. 20.80 udi Sallhattin 22.10 devamı, 23 dam muüiai. 
B. ve kemani Nubar El. nfabtile Peete - IO Radyo kOllMll,u 
U.-,. B., IUO gramofoaı Plak ingilizoe den, 11.GG operet 
MflİJata. il Ajau, boaa habeıleıi, pllk. 
..u •JUL VIJau - il.o& Uadia İIİ8llİ 

lıfoKoya - 1lergünki nefriyat. mantik ve 8i1ıiıbu .,_. :ı 
VaqoYa - IO Plik. I0.15 Yeni 21.15 plak. 

diiDyamn .._ illlıiııde skeç, 21.06 Mlıı .. • Torlao .. Plon•ıa 
oda mUIİkili, piyuıo komeri, n.m 11.1& Pim iuniWld opera te 4 
Daıif muaiki, 18 dw muailriai. Pr .. - 20.80 ChoYaDeolatina ilillli 

Pette - 11.IO Kanpk nqriyat, 5 perdelik opera tem.ili, iıUJG kow. 
U tapnDi, 21.20 aigan musikili, M Roma - llJSO Hafif mu.iki. 
Almanoa kcmferw, 2ü5 oubant. Blkret - 11 Tagaımi, 11.lfi ,.. 

VlJua - 11.46 Der Vılde Grabbe fonik kouer, U.20 denmı. 
ilimli skeç, 21.06 pl&k. Brulaa - IL15 Kemer, . 11.]J 

una_ y--1.... Fi f&rlolar, 28 IOD babeder, 18.IO bıJI* ....... o • UIUIO • oranu elana miki . 
n.06 Baberlor, milahsbe, 11.SG ====m=="=· ======:c:a 

telUil brıpk kouer, 18 habeder. 
,,.. - 11 Tiyatro, 22.50 ıolilt 

koueıi. IS.20 aef8)i nqriyat, 28.40 
haberler. 

Roma - 11.50 Ruy Blu İlimli 
opera tellllili. 

Blknt - 20 Den, koDHr, 11 
tagamıi, 21.50 piyano ko8"ri, 21.IO 
viyolouel, 23 kouer. . 

Brulau - 21.25 Piyano konıen, 
21.10 mueahabe, U,96 ıenfonik kon
eer, 23.50 hafif muaiki. 

Hlllll•hmerlmlze Bir H...,. 
AniaYUtklJlblde eo.for P.._. 

ta miaafiretea ikamet edm Mmrla 
doktorlardu ~ leeete"'8n ml
teha•ıı l.m.O Şlkrl a.,.fıa• 
Hill&ahmer Cemiyetlae .. Zem • 
ve .. Leizk " fabrlkalan ........, 
tmdaa bir mikroskop le bir acW 
mikrop ldUt8r ebanu laeclip 
etmiflerdir. 

awabı ahaca, l.tanbal lradlaı 
Hamamı sade Rafit EfeadiJe 
alracaat ebDİf .• Fakat, iN sat 
te ayni suretle mukabele gllter
mifti... Zaten o arahk bali 1a1e-
1ancla bulaan ulema takınum 
bllab&ttbı çile4ea çıkarmamak için 
fe)'hilislimın maameleliae dki
netle mukabele eden paclipb, 
f.tanbul bd•n•n bu dik kafahh.. 
ima tahammll ı&aterememif, 
Hamami zade Rafit EfencliniD 
tedibine ve derhal Geliboluya 
aefyine emir yermifti. 

86yle bir fetTayı pek slçlllde 
ele ıeçirebllecejini hiuedm pacli
plı, artık ba maeleyi c1a11..-. 
mamak içia 1eal 'feJbialk.ı Dlrrll 
zade Abdau.L Efendiyo teklifte 
bulanmıya cearet edememif, o 
tarihte femdu daha ..._. 

Ulema, eauen mqrepaiz ve 
mealebizdi. luanlann en m ... m 
bak ve ilatiyaçlanna bile: 

lt• .... <N•••) l,!'11 Aaacle'utilC»V. 4i;2i" ------==---=----=-----==-=:ıı--------.-
• Clllall•) 1,10 .. rk D. Y. •-.u 

olan ima bir emirle Fothünia 
recmedilerek idamını irade etmifti. 

• 
- Y ann.. ljle aamazuıdaa 

IOnra .. Atmeydanmda.. zaniye bir 
avrat.. recmeclilecek.. zaniyeyl 
tqlamak.. ecrlMvabına nail ol
mak isteyenler .• meydana buyur-
1Un... Duymadık, ititmeclik.. de
meyin haaaa. •• 

• Diye nida eden tellallan, 
herkes gibi Doğanla arkadaşlan 
da duymufbu'dı ... Bu kadar arq
tmnıya ıapaen Fatonun bulan· 
maması, hepainin kalbinde bir 
IÜ~ uyandlJ'JP1tb.Aıl\bıe. bel• 

- Haramdır •• 
D:ye haykırarak her hareketi, 

cehennemin aletleri ve kaJlllJan 
katran byaWile tehdit eclea 
unlddar, e11 ktlçlk bir menfaat 
karpllllCla derlıal pvfiyorlar •• 
( Arpahk) lanm artırabıı..ek için 
en feci &lllmlen. ea pni latallere 
derhal ( cevaz ) veriyorlardı. 

Devlet ve milletin mukadde
rata, tamamen bu umurun elinde 
idi. ( Halle ) denilen ( İman d
rllsll ), Aciz ve iradesizdi. (Ocak) 
ve ( Ulema ) denilen bqlıca iki 
unsurun arzu ve entirikalanna 
alet olmaktan bqka hiçbir şeye 
muktedir değildi. Buna binaen, 
( Saray ) ve padişahlann hayat ve 
mukadderab da bu iki kuvvetin 
siyaset cereyanlanna tabidi. 

( Arkua .... , 

• ....... ) 102;- 1et. Tram"•J a,50 
o....a. ....... ~s.- o ....... 
hlalk • ,,.. 1er11.. .. •• 
............. ,. 11,81 27"" 
~it 0.35 Hanpll 
~ .... v. 27,'D ~ ~ı.ı.. 

• .... p.•~ a. .. ad 

bila'9 nT ....... 
ı.tra ., .,..., ... ·-

letlluaa 
lettlııruı Dablll 97,75 
Dlpa• llu. 54.50 
•ıua , ..... , ı ıo, o 

• • u 10.00 

BORSA 

Lira 

Tlrk albal t'l2,0I .... . .. ~ 
•• • 8,43 
Rııe • 10-85 
llMldlr• 3'7,1IO 
bak et (0., 8.) 251 
Kaba beflblr lk altaa 

\ &.;tlmhıarlJ .. , 4:l,80 
\Asla) e;.ao 
\llamlt> 'MO 

.... 
Tra..., 
aahta• 
0....-.r .. 
l'er.ıc .. 
El~flır 

HARiCi 

Lira -Ut ..., 
2aı80 
170,-
27.4.) . ---
1..f ra -tR.,.1) •7,!Jll 

CVahlll -.u 
ince h•tlbfrlltı altıa 
(Clmla•rl1eı ı 44,5iJ 
\Haıalıı aı •.ı& ;) J,JJ 
\Repl) • •1,~ 
l VablO • •MO 

~Kı-.F .. ·-·~ • • • 1 IUJ 881\111 
••• um ~ 

\9) Y.Sdı• lf rettll• ...... ....... ... 
.... ~Ur. 

lstanbul Orman 
Baş Müdürlüğü den: 

Çaalan Villyetiacle Dıu k,u .. m tı..-.-awret 
her HD• 696 metre mikap .,958 desi metre p,.t .....a 
1a ... bi1l• 5 Hilede 3484n89 ı•Jri mamul mette pm "kik-
nar efC&r beberin ıayri mamul metre miklbı !05 Drut mubammea 
bedeli llzerine talibine ibale edilmek kere mtlzayedeye konulmar 
tur. Mllzayede ve ilaale kapah Zarf uıulile ve 661 ve 799 namarah 
kanwılann aWma umumiyeai veçbile 16/ I 0/9 tarihine mtllaclif 
pazartesi ıana •at 15 te Çankın villretinde kkil ormaa 
aallf komisyonu huzurunda icra edilece~n Ulliplerin 25000 lira 
sermaye VllZllMl mali iktidannı gösterir ticaret odua velika11m n 
muhammen bedelden apğl olmamak tartile vereceği bir HDeDİll 
bedeli mikdanmn °o lS nisbetindeki teminat muvakkateaini muh
tevi teldifnameleri ihale kanunun 10 uncu maddesi ..,._ti claire
ahıde mezkOr saate kadar komisyona tevdi eylemeleri ve ~ 
ve mukavelename sureti muaaddakalanmn Aakarada Ormaa itleri 
Umum Mild&rl&ğll ile latanbul ve Ankara Orınan M&dnriyetlerir 
den ve Çankın Ormaa muamellt ~murlutundaa alma~JI 
Ula olunur. ~ 



C Battarah 1 llllıi uJlfMa l 
Japon adalanndan Nevyolllıa .-.. 
•eyin gildere eriten lfto....;_... 
~ovalar--. R..1ıars DH:-
larmıllııt ..., p 1 .. 

t .. ..._e 4 
UIÇID~ 4 L 

1 

ye 'klillıw--
Dan, Ye içinde 1Mr tirli iuan 
her tilrlü ehlizevk barındıran vuİ 
hir aaha: 

itte " keyif veren _.. .. 
piy~sinin gemiıt ' f w. "' 

ta 
1
1
tha1At.

1 
ihrflacat. aipa\ ', '9-

ra ar, te gra ar, bankalar, otel
ler, telefonlar hep bu .a-eDİf de
korun akseıuvarl• .. -. 

Kaçakçılann ... llir ....._ 
bere t.m;lıaa .U -- ille a 
Hiyeroglif gı""bi Wr ..... J: 

ARCWY YIDEDCl.ASC 

111
_ S-. diıiiw alir ': n ta1lii • 

11& işiııııiz tdaawl - n ya , 
aarbo~ p v' ı .. i •nk
metmek -... , .. aı7 

Mnaa.- eıılenmiz bea .
anuaBmma}'I We.&mc; · 

u telgmf: 
Mallar 3 w 4 ... ..._ 

ı.......,ıar, d-'& 
Baıka bir tel• a ı••cı i .. "r 

l.-_2~~~10 ve 7.5.379 .-4* .. ıen 
-qıamda da Jaapet etmeyin. •-ar. 
.. Deniz yolile Portsaitten ve 
,... tafyu.) t.t..h.ıöan. 
Wlanuınachr. 
.. .- m L &eıCllÜıa llllW>em 

lllli 111,Dk _,, ... - tdtap tqkil •••• 
.lf. 

.. c, ,.ı •*'• '" G.a4ote1 .. 4ere 
_..__ YallllWwda .,.,_t eder-e ,..tim ••••• t 1><>1 bol para 
._ceclerter. 

H"'bnW .. ,..&lö ......_,. · 
,...,_ "i;a: t ac1am. fU ka~-••- &•·.. d ._,._ a-w. ·---
-- -- wıe 1 1 f k. 

llmmafila e6ıeJ,iWiıii- ma-

16Ja.t benoe kiıfi ıhjihli. R ı' r 
.. , ile -- ---- .......... 1 7or, neler geçiyor, c!ann·dos .it-
~D bu mllthİf makmıizma.Jl 
~ lwrmuttm, uaal adamd.r. lııir 
~ midir, deji18e °' kifidiıim. 
•o.tahsil ile m'l*Ylt laeynin-
cleld muamele tam nasdclır 1 Bü
tan bunları öğrenmek iıtiyordum. 

Çibıkil "bütün bunlar" m en 
tan alacak, en haHas ve en pli 
:_olı• ' .. • \la.- •iıntzi;tjm. 
.,... Hat ettijiaa k..... -ı~ 
~illi soğukkanlılıkla dinliy .... 

e ekaeıiaintien akltjun cıaap . 
ter. bir bakqtaa, •ir s'&lr6ttaa 
ibaret kahyon1u. 

•astafa Ye. bana aiz1i fab
rikalara gezdiren JELieç bile n
.. J&da. 

Tm1 ._ d• Wrteklif ..._. 
llaancla kaldım. Bir gtin takdim 
"cl?1iM1 ... im acu' • • aııt 
-. jd: 
L - Ne iaılıMıliğinia Lm,_ • 
...,. aada rabıta •'\bge - ' 
~ ....... dlılen 9" ': 
.... ill,-k Wr k.,+p ~-
ldıa izleri &zerindedir. Yahu dr-
..,, :'wt ~üa h &iw t.ıipm 
.... - alla ........ -
~ ilıl9-s ·--·. - .. ..... : a•LJ 5 

so .POSTA 

V.-•n Zelıirler .. 

....... Y ollarDarDeğildir 
!}J.I:•. ifi'1ea muhatabımdan ay- iki ortak, tetkik 1Uk1&dile 
•· San2haya yolt.•w. S-. Wr 

Bu, • ._ekti? Ne için bu AkA)'lfUk 1eyaha6 c1a1aa yap-
ıife benim Cibl bir acemiyi aeçi- blar. Ve nihayet 1928 de Pariıte 
J ı••1 y•WI• ............ .. o ... 96zilme ..... pme- Mat bulmall ,.ç aejllcl. 
eli. 'btfllİ abah tayin olunan Noiay- le- Lec Ye S&ialıe-JIUCYİiYe 
uatte memur ıeldi: Bu, genç fabrikalan bu milflMI WealJ• 
Ye .dz,el bir kadmclı. du. Malı chtan çıkarmalarına da 

Bı!lkte bir tabiye bindik, mani olan yoktu. Çiae nakline 
G.'lata n"dtımına :indik: ıelince; bu, b ... a q; 1 r _.. 

- Mt:nye 'Jıiii,yoruz? Dedim. aanda oluyordu. 
-Bilmiy01t1m. •enim vazifem Bu auretle bu.1.- h...._ 

aadece size refakat ve tere~ auz albn ak& Biopul09 •ir -
manlık etmektir; cevabım verdi. içinde muazzma bir ae"et aabibi 

...... 1 1.. J__a___:ıı __ .. b" 
R M • • i ~eD J• ld s• t t.a.L.:I d k 0 

Rlııle liizi m itekliyordu. Genç 0 u. ır çe e "'ifA'A e ere pı-
Jra!a a~ Ben çok heyecan- yasaya bikim keaildL 

.-.....- Bu hikimiJ!de 1k 6n4te 1931 
h}'dıaı. Nihayet ftıdmanım: da indi. Çünktl nana, fabrika-

- Hiç kimsede. ko-"mama· ları kontrola, bazılannı kapatmıya 
DiZi,, .kimseıain :mdea 'fYlaelenme- iti çok sıkı tutmıya bqladı. Bu 
.aiDe imkin olnlaa•nı aı5yliyor- müfkiüt br:pmada .Eliopu&. ..,. 
lar, Z..Ca pana,ya ~ok muhtaç 
vaziyette h 1z ...._Din biç kezi başka bir tarafa nakle ka· 

..- rar verdi. 
•il' Elil f+ •••claa nıkit kay- Bu sınlarda .L..anbakla fab-o 
......_ • Wliacıaxjisıi bildi- pn n, 

1 
'-• De&. rikalar daha yeni yeni açılıyordu. 

işte Kuzgunc• falnikaı a-
- SiskJiaiz, dedim. belki 

""wu ık" .... aten böyledir. Fa- bibi bu Eliopuloı \ile Peııdk: it 
•-'t ._ -n. 1>u roıu-. 0,vnaıvamıya· gördllğij meadut bir fabrikanın 
K• ve ~ - 'J aahiplerin•m .iki ıl.:..: idi. 
cajım. -9& 

Belm lmJielilıcıle. bir -gazete· Fakat merkezi bu .auretle 
a.ia bir ... ıeline ıeçiremiye· Tıiirki,_,e azHe•m Ei ıı '11 INa 
cıeji t>ir ftnat k4J1DDŞ ~ ıefer ra'kipliz değildi. ÇibıKU or-
dam. Fakat • yapayun! taya Delgrocio, Ea"kenasy • Loren· 

Genç m oewla tımdime .-iti, S. Adice l.k Pli ı . la 
· k rin ,eteleri '1lrm'fb. 

eMi, u 1 dalci ...._ 7 kkıe Her fa'brikanuı bir ,.eteai, onun 
.. ...., ten.WRmtme .. teJ1a • 
•1le4li, •e o lnma tekrarla*: •ir ahcıaı, bir tqkilib, kwi1--

- Pelr•J\ mecibur ede•em eulan, depolan, ameJeleri ftl'clı .. 
ya .-e Y••'mt Binaena1e7h çetelerle 'beraber 

Ve jajç ' f • .r .r EyJW ve ICnrpnnak la1arilralımn • 
Bu lma •Alilr•'t laile 1ı':'.i lNr Rkabete ba,a.uLlar. 
90k •yecanl•dılllli!tb. * 

bşÜClıc .... _ •·le 'FÇ- - ... ~~~ .. -..!.~ Jll!llll' w mit. BeJ"WlıMe JArii.yordum .ki, ... -= _. cmaca:~ flJ OMJ• 
mrbma lJir a dokundu. D&ıc1llm. lıllrim olıııla. 

Mastafa ic!i, yengeç Wlus\afa1 1917 .elen 193D u 1;t,:J:•.ı-
.._ ltir s'ip a ;kram -etti Vf!: •1 Tieataia, 'Dairen arın-

- ICOul dmeıısellle ea _. ..._ 'ÇiM nilteuat1iyen u:llir aktı. 
-6k 1 1 .. il 0.a.. _.. Japw;a ite • ; ap ı v u llanştı. 

Çt'# •• ille eti ufak -_. aa ..fak -. UikbblirJik ~ l 929 9 ft aaa fakikalan 
...-. .... t it • •• 1 zt • 1 - ~ 
.a
1

~1'::6 .:~'!"; :;• at.t'* tu~~ leriai .&da ve Çine a7tla iki t.a 
....ı ~ •oin ıev'ketti. 

Netice ne oldu? Bi' ·1.ı.mı! Daha sonra Tlrk fabrikaları 
fakat ben her memleketteki mii- bpandı, Çi11 fabrikala t<· faafiyete 
temadi mücadele;i görcliiqe bu ~-
badiaenin he~caınm 'bütün la· Şimdi iae dlıef8 piymsmda 
zetijile duyuyorum. ,eni bir w:ıııtca: DKJ '••• çıktı: * SDfp.. 

1lk tanıtan tefkiit Eliopulos Fabt Bw.- elyı•• çılrak 
ktndt:t'eıiukij.i. Btt ~tkiitın en Wtti ve laam ımuılrJiyine ı.ta.
.alıiFI dimi 4e DM Gurevudes '-ldan tecJarike baflaclı. 
& & 'G.c~ •.~-... eApwidi-

Bllnfar,. .az umanda dün· 19r,, Dabtıw ,.. • eiecak?!.. 
1• pi,J .. suaa hakim .ldu&.r. x.kled•: ll8Cl5 •11 ıllall 
Gurmae~, bir &ün 150 bin lira- -- --
bk '-'L '- k .Fetih sulll llllrlncl hukuk m .... 

uir ao ain ticareti için ahcı· llenae8'11&a•ı: Samı Beyin !ihfide 
1-la aJ •ım••· .Mıslılll Alman• Td~)' aıe biri.O apw• -•da il iaai 
y.a hucludunaa tea!im etmesi ka· •••iMie -.aılı.im Ksm'fia ,...,_. Mki 
rulqmqtı. aı&lMJN ~ Ahzet StılWş eleadi 

Halatta Guruiidcs ıaifkıa'- aletö.,.. k4.ıe e,Wiği MoM ci&va-
'leri soao .a.j ••l*-nenidıe .Wd_.,.: 

·ne: lain ilııeiıoeepiuna •*rilen .p.ava 
- Sa üıia. Bea .... iıılllı~e -~ ..,aı..tma•r••eHelue 

.,....,.. cW. ıiiıueGıe -.kim •• mbreva Wr M-*İ 
A' ' indillır.. F.bt •+ ı.. aeobM c'ttiii J>eJ- w .mUMi .__ 

nada kopan uai bir a&rülm •n4i• •• ._ t ''i\ırt i~ 
.... ı.. ı--= -ı•·. ,,.;emobil tahıP "*' nine•· m -lakznı mit 

• ,..... ,.- ·- ~ sün aiMW tJe iliısM •Mi O iıc=ax 
~ •• .-e • it ak F?T ll-lıO-illl S.18 .. Mlik - G..ıiılla ... _.. ~ ~ Yliıli ~ 

~ ---.. ·111111• 1 f ffia .,... ~•t.apa ' ca: • -E...Wrbza, .ı.IL MsMnr 

....;. E; t!., 1,.:: ~~ ~ 1f!",;, lllM . ffel+ d 

~ .-hla0 CS,. Kthn'ijiııiz ..,,. 
tanıılumdu 1D11nddrl- bir .eıil pn
tlerıpeJlij;niz te],.dj • ...,.. .oh91r•
•flJ'e devam ırlla...,.jl :ilbea &d>1iğ 
el--. (75fi3) " - L ' · .. , ıı 

0 

ı •Ç9llllbl. 
,arduaa c1rj1I. 5-ra, lra- C....e · dea: 
~ lvd·1r hihn• f-ka• - Z.Wı tkd• cıtaıek Mır-a, 
.._ 4i•~Wt.•. ' W.ı s•ylıı .-. •e11dğjiıı"z,...-

- • mara .mn buraya - ,... ..... e9;awı ..... t:. ~ q ;çin lfel<fiilıiizi, Ye ,.... lS .,in n. de*. 
•• - Le gazeteci aiisü venliji- Fabt badisi meıunuah: 

"ili 'bi1direceiizl Muvaffak olur- Qhk' e, lau 'k.asdi .kaza esaasaa-
~ 'bu zebirlere karşı açbğı da dolu ~)'I ... fll ile •i"t 
""jd0'r~ r.-,. büyük bir tiı • ,. 
Ç! .... btılu-. olacab-ıı! ~ va1c'a m1 de ceıeyan 
.::: ceva'bımzı bekliyoruz, odiy.... O ...-.aılmrda. v-
~ ec!eıseaiz adamtanıan24an •d11 ın alri aılliderSı ı'm 
~\ Jônderecejiz.. Size tarzı El:o.puloa, mükeyyif zt bi .. er tica· 

B ınizi tayin edecek. ..etile 9el'Vd nbi\ti obmya brar 
t 11 ~ '-thıt ketı itartı'ap· .er.mif&. 
.:!~ hiçbir hldise karpamda G-ewıidee'Je ..tak .ada. Beriki 
~mıya karar nııai!U. W- ••-: i' U11tıllM ._. ' t , 4w • 1 - QBe pMim, -~ •a• 

-flh4a ki, IHr tek keliRle 
5 

bile kazana.ak Jliuıia albo var 1 

Za._ı: HJ:?9 .-neaiode l 6 JDCI aek · 
tep eu aldıg.a4 phcletnameyi lıay
ı...,.. \"-tı11•İlli atacaraltll tııiitrmi 
.,mtur. 
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Sayfa 11 

Dişlere sıhhat kuvvet ve güzellik verir 
Eski Osmanh lmparatorlulunun Taksime 
Uğrayan DUyunu Umu111ıres1 llecllsi -

OSMANLI D0YuNu UMUMIYESI 
HAKKINDA TEBLlaNAME . . ... 
Tlıtdye ile ....._. 21 nilan '" tarihli itllfwe,e 0.

...ı. t&laıilc:ri '-millen t.afma.. maayyea ola iıWtel &airainde 
Htil •• 4dlmit .ı•ta elhetle, meı.ktr itiliha,,,,,.;n 1t .,111 955 
ta? 

1 a- ··-- •• ,,. ~jilli - o..-ı. ;ca.ıoı1a1a
w w . ı vit4- Der ••· iyemi llrW il 1111 ıllt 
hamillsine ilia erler. F••kih w•'f IFR.,. a;•ah liıiılllil , •1• 

dile lllftkii· t~e nzetln ·a elma ...... lw ·ı iıaee taWI 
edilı•ı olan a. ..... tıeı..illıeri ejkdpmyp O..•Nı Da; 1 ' u..a-arnj· ldavlldeld itiNrl nd'=ünio 9'.SO ••• faka 0 

olclatu mecliaçe aaliflnOdr tan"llte Tlrki,. ........_ tıebUt 
edilmipir. 

Biııaberin eski Oam•nb talınlleri. jtjlifname eWE • tewfiba 
lis traııta ayrılaa ve .ab aylak ilk &iz laııpo==• ..dllııl 25 tepi
nilani 1933 tarihinde lm161 edeeek olan yeni • % 7 112 JaWi 1933 
Tlrk 'borcu tahvilleri,, ile detiftirilecektir. 

22 ..-. 1933 tmiYi itlllfumenln mer9iyete ıbalii Ye fUk 
dnletleriae te.ettltp eden 1si ut.in ttfam llitam hnlmır dola,.Ue 
hala lelk•llı l 'a • laer O "'t'oaw·,.& .... -..cak 
talmlleNea imallet edecek itilwi ..nhn.- katı •ilslwlan be.
ve~ zir tayia .:ı-•Dfbv: 

Eski iıdi1crazlann isimleri 
Beher .. 111 'tahwl• 7-' 
tahYll ol,,.. ...... 

eden ltlbar1 reatUmal 

Fr. Fr . 
Dilymm muvalıhacle 1 Tl 
Omı~ 1890 1• 
A.ti,a.ii 11 ' eki 140 
40.QOO.e80 Fr. (ş.k DmaU.,ıMm) ıu 
88 s 18'6 17i 
Glmrlik 1902 141 
0 o 4 1903 Saydı Malai 112 
~d.t. Seri 1 173 
8e 4 1904 141 
"' 4' 1911 - 1915 141 
Teçhizab Aakeriye 173 
Bağdat, Seri n l 7J 
Baiclat. Seri ili 173 
"'4 1"8 141 

~ 4 ·- 141 
Soma - Bandırma 112 
~1* - S..'a J 12 
Glim'lk 1911 174 
% s m4 m 
%S 1928 \!!:i:&., Bonolan 2H • takııHleri 

l iıaci 
1 inci 
1 itici 
]im 
ı iaaci 
l İllCİ 
2 inci 
2 aci 
1 inci 
1 im 
2 inci 
2 iıad 
2 .inci 
1 inci 
1 inci 
1 İDcİ 
1 İDcİ 
2 iDci 
1 inci 

l .iaci 

Mlltedabil Matlibat bonolan A aeriai 92 3 tiıı• 
lllhda11il Mııtl"'1at 1>onoluı 9 serimi 19' 3 bel 
MlteıiaMI Whıtlfıbat l>cmotan, c semi 195 3 inci 
... cmi; eli 'hrk talaWleri 41 1 inci 

Balldaki miktAdar yalnız Ttırkiyeye teı ettöp eııhD lriueyi 
temsilen ihraç edilmektedir. Hiuelerine terettüp eden miktarları 
henüz itla etmemit olan diier borçlu devletlerden bAınPlnin ala

cağı .._ mel-liğ ~ teclrtlY• ~ekilen laer O-••" labci&zıe 
mukabil bimi•lere mu•kk•t bir ilmlihaber verilecektir. 

Dejift.i.ııae •uımellhaa bqlmıa t.ihi 1 tqriainYel 1933 
olarak teabit ediJmipir. Himiller tahvillerini nwbtelif -1eketler
de değittirme muamelesile muvazzaf olan miiıeııemdere itbu tarila
ten itilwıe.a tıevdi eaebilecdderdir. 

a. M&aa.a•l•r Twlıip ip. · S-l•~ll' . 
Ankera .. 1-.a~ .. da: TiirkiJe . COmhnriyet merka 1Nın1re• 

Oı==b lta•kam 
Deutaclae Bank und Diac-...Gelelllclaaft 
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12 Sayfa SON POSTA 

ısmarlama Bostanı 

SÜMER BANK Müesseselerinden 

Hereke ve Feshane Fabrikalarının 
Ballı Jlll, satıam ve glzel llamqlarıadaa 

22~, 
33~, 

25~, 
34~ 

27~, 
Liraya 

Usta bir makastar iki prova yaparak sağlam malzeme ile dikecektir. 

Ismarlama pardösüler de ehven fiatla dikilir. 

Yerli Mallar Pazarı 
/stanbul: Bahçe kapı caddesi 1 Ankara: Çocuksarayı caddesi 

(7513) 

lstanbul Üniversitesi Mü- ,--------------~ Deniz Yolları işletmesi 

bayaat Komisyonundan: 
lstanbul Üniversitesi binası arkasında bulunan harap ve enkaz 

halindeki mutfak, çamaıarhane, ahır ve saire müştemilatlarının ve 
ıair teferruatının mevcut şartname ve krokisi mucibince kaimen 
hedmi ve enkazımn sablmaaı aleni müzayed~ye konulmuıtur. Talip
lerin mezkür mahalli görmek için Üniversite Dahiliye müdüriyetine 
ve şartnameyi okumak için dtt" komisyon kitabetine her gün öğleden 
aonra müracaatlan ve ihale günü olan 27 Eylül 933 Çarşamba gü
nü ıaat onbeşte muhammen kıymetinin % 7,5 teminatı muvakka
telerile beraber Üniversite mübayaat komisyonuna müracaatları , 
ilin olunur. ·'4638,, 

1 lstanbul Belediyesi IUinları 1 
Keşif bedeli 723 lira 97 kuruş olan İstanbul 31 inci mektebin 

tamiri pazarlıkla ihale edilecektir. Talip olanlar keşif evrakını gör
mek ve şeraiti anlamak üzere Levazım MüdUrlliğüne pazarlığa gir
mek için de 54,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 
21/9/933 perşembe gUnü saat on beşe kadar Daimi encümene 
müracaat etmelidirler. "5012 

" >f 
Adalar Belediye Şubesinden: BUyükada, Heybeli, Burğaz ve 

Kmahadalar ilkmektepleri için mübayaa olunacak 125 çeki ke.:
silmiş elleme meşe odunu açık münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
teminat paralarile beraber 1 teşrinievvel 933 pazar günü saat altı
ya kadar daire encümenine müracaatları ilan olunur. "4756,, 

Muhafaza 
İstanbul 

Gümrük 
mandanlığı 
Komisyonundan: 

Umum Ku
Satın Alma 

1 - Deniz vasıtaları için Satın alınacak "250,, tondan az ve "350,, 
tondan çok olmamak üzere birinci nevi benzin kapalı zarfla 

·münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasa ıartları kağıdının tasdikli suretleri Gümrük Mu

hafaza Umum kumandanlığı İstanbul Satınalma komisyo
nundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 26/9/933 tarihine rastlayan Salı günü saat on 
dörttedir. 

4 - İstekliler hangi müessese sahibi veya vekili olduklannı ispat 
edecek vesaiki makbuleyi ve biçilen bedelin °'o 7,5 ğu olan eğreti 
güvenmelerini teklif mektuplarile beraber belli saatten evvel 
komisyona getirmeleri. 

5 - Nümune her gün komisyonda görülebilir. "4504,, 

Barut İnhisarı Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz depo bekçileri için idarei merkeziyede mevcut nümu

neye göre elli altı takım elbise " caket ve pantolon, kasket ve 
dolak ,, ve elli altı adet kaput ve aynı miktarda kundura " potin ,. 
fNlZarlık ıuretile yapbnlacaktır. 

İstekliler şartname ve nümunelui g6rmek üzere hergün ve 
pazarlığa ittirak için 30/ Eyliil /933 cumartesi günft on beıte yüzde 
Jedi buçuk teminatlarile beraber idaremizin Galata' da Bahtiyar 
ilanındaki merkezinde milbayaa ko..U.yonuna mtiracaatlan "-4837,. 

ACENTALARI: 
Karaköy - K<.iprübaş ı Tel. 42362 

Sirkeci Mühürdar zade han 
'l'elefon: 227 40 

Karadeniz Sür'at Postası 
GÜLCEMAL vapuru 21 Eylfıl 
perşembe 18 de Galata rıhtı
mından kalkar. GİDİŞTE: ine
bolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Rize ve Hopa'ya; DÖNÜŞTE: 
bunlara ilaveten Pazar'a da uğ-
rar. 115035,. 

Ayvalık aralık postası 
ANTALYA vapuru 21 Eylül 
Perşembe 17 de idare rıhtı
mından kalkar. Gidiş ve dö
nüşte Gelibolu, Çanakkale, 
Bozcaada, Küçükkuyu, Altıno
luk, Edremit, Burhaniye ve 
Ayvalığa uğrar. "5036,, 

lzmlr sOr'at postası 
SAKARYA vapuru 22 (Eylül 
Cuma 14 de Galata rıhtımından 
kalkarak doğru İzmir' e gidecek 
ve dönecektir. "5037,, ' , 
letanbul UçUn cU icra mamur-

luö undan: Kuruçe~mede, Kuruçeşme 
caddesinde 25-27 numaralı kömür de
po uııda yapı!a~ak du~~r inşaatı 14/ 
Eyliil/933 tarıhınrlen ıtilıaren kapalı 
zarf u ulile münaknsaya konmuştur. 
lhalesi 8/ '1'.evvelm33 tarihine müsadif 
Pazar günü saat 16 da icra olunacak
tır. Taliplerin şartname ve projesini 
görmek ve tafsililt almak iizere her g ün 
saat 10 dan sonra ls tanbul üçlincü icra 
dairesine 93211454 numara ile müraca
atları ve yevmi ihale olan P azar günü 
de olbaptaki miizayede ve münakasa 
ve ihalat kanununa tevfikan tanzim 
edecekleri 396 lirayı havi banka temi
natı ve teklif mektuplannı saat 16 dan 
evvel icra memuruna tevdi eylemeleri 
ilan <1lunur. (7374) 
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Eylül 20 

Onu senelerden beri tanır, a§rılarda ve so~uti 
algınlıOındaki çabuk tesirini bilirsiniz: .. 
EB markasının tekeffül etfiOi AS~IRIN, sızı bun

dan sonra dahi memnun edecektir. 

lsrarla tASPİR • 
2 ve 20 komprimelık ambaıa;larda bulunur. 

~--... 
Ambalajlarda ve komprİ· 
melerin üzerinde Eİ) 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat edinizi 

(7024) 

ÜÇ AYDA BiÇKi ve DiKiŞ ~--. 
.. . . Gedikpafa Biçki ve Dikit deraanesl 

MudırPııı: :Maarif VekiUetinden ve Paris biçki mektebinden diplomalı MADAM 
NOEMI ASADURYAN; Oedikpaşa Balipaşa caddesi Esirci Kemalettin 

sokağı Vahram Asaduryan Ef. E czanesi fevkinde No. 1 
On yedi senedenberi müessesem yüzlerce terzi ve makastar mezunlarınm 
~uvaffakiyetleri ve içtimai hayatta ihraz ettikleri mevki dolayısile gurur 
hiss~?er. En son ve kolay Fransız usulü ile 8 ayda tuvalet, erkek ve kadın 
tayy~r ve beyay takımlan tt-ferruatile mükemmel öğretir ve devir ıonunda 
maarıfçe musaddak şahadetname verir. Mezun olan bir çok hanımlar kendi 
hesaplarına mektep açmağa muvaffak olmuşlardır. Dereler 1 Teşrinienelde 
~ başlıyacakbr. 'Pelebe kaydı Pazartesi, Sah ve Qarşamba günleri öğleden -w•-=•--------• sonra icra edilmektedir. 7426 

Ankara Hukuk Fakültesi Reisliğinden: 
Ankara Hukuk fakUlteıince bastırılacak 100-200 formanın baaıl· 

ması kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuştur. Her sayfa 40 aabr 
ve satırlar arası 2 milimetre geniıliğinde olacaktır. Her forma 2000 
adet olacak ve kiğit Fakülteden verilecektir. ikinci tuhib FakOl· 
tede yapılacakbr. Haftada 4-7 forma basılacaktır. Zarflar 4-10-933 
çarşamba günü saat 12 de açılacaktır. "5030,, 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti ilanları 
Kıymeti 

Muhammenesi 
Lira K. 

1258 00 Çenberlitaşta Atikalipa§a mahallesinde Tavukpazan 
çaddesinde eski 3.5 No. lu üstünde odalan müştemil 
kagir dükkanın 69/192 hissesi. 

87 50 Rüstempaşa mahallesinde Balkapanı hanı üıt katında 
60, 61 No. lu maa kamara odanın 14/120 hissesi. 

75 00 Mahmutpaşa'da Dayahatun mahallesinde Kürkçü hanı 
2 inci katta 6 No. lu odanın 1/6 hissesi. 

2441 00 Ortaköy' de Uncu sokağında yeni 38 ili 44 No. lu iki 
kagir hane ve altında bir fırın ve bir dükkanın 1/6 
hissesi. 

Yukardaki mahlfıl emlakin hisseleri T eşrinievvelin 16 mcı Pa· 
zartesi gUnü saat 15 te Pazarlıkla satılacağından taliplerin pey 
akçelerile beraber mahliilit kalemine müracaatları. "5024,, 

COGRAFYA KiTABi 
intihabında Acele 

Etmeyiniz! 
Maratlı Kazancı otlu Abdülka

dir Sadi Beyin Orta mekteplere 
mahıuı coğrafya ıeriıi yalanda 
intiıar ediyor. 

Kliaik coğrafyada inkılap yapan 
bu ıeride, Türk tarihine ve Maarif 
vekaleti prograınlanna tam bir 
muvafakat görülecektir. Açık bir 
ifade ile zengin malümab az bir 
hacimde toplamak meziyeti yalnız 
bu yeni ıeriye mahıuı tefevvuk 
ıebeplerindendir. Her bahiste güzel 
haritalar, zengin ve bol fotoğrafiler, 
nefiı bir tabı eserlerin maddi te
fevvuklannı da temin etmiştir. 

~--··---· (7~2)..,, 
Ademi iktidar ve 
bel gevtekliğine 

karşı en müessir deva SERVOIN 
haplarıdır. Deposu, lstanbul'da Sirke
cide Ali Rıza Merkez eczanesidir. 
Taşraya 150 kuruş posta ile gönderi
lir. tZmirde Irgat pazarındaki, Trab
zonda Yeai Feıah ecıaoelerinde bu· 
...... "81') 

lstanbul aallye mahke• 
meal birinci ticaret daire
sinden: 

Avukat Hamdi Hal.im Beyin Kadı• 
köyi.inde Cevizlikte Sokullu 111okakta 
No. 1 hanede Muharrem Bey aleyhine 
32/512 dosya numarasile ikame eylediği 
1300 liralık alacak davuının tahkikatı 
müddeialeyhin gıyabında icra kılınarak 
evrak esas hakkında ittihazı karar olmak 
üzere heyeti müctemiaya tevdi edilmit· 
tir. Muhakeme günü olarak tayin kıh· 
nan 16-10-933 Pazartesi günü saat ıs, 
30 da müddeialeyh Muharrem Bey biı• 
zat veyahut bir vekil göndermek ıure-
tile ispatı vücut eylemediği takdird~ 
hakkında muamelei gıyabiyeye tevessül 
olunacağı tebliğ makamına kaim olmak) 
üzere ilan olunur. (7547 

Or.A. KUTİIL 
Karaköy, Topçular cadde•I No 3,! 
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Sahibi: Ali Ekrem 

N•itllt: llMlr&ı Hall Ld 


