
~Ş BiLE BiR CANDAN j 
li KA VERiL EC EK 

ESABIMIZ YOKTUR 

FethiB. 

, Dün, bazı gazeteler, Ağn 
dağı asi Kürtlerine silah kaçı· 
ran bir şebekeden bahsettiler. 

Ziraat Mi, 

Yeni Lise 
Müdürlüğü 
l.tanhulda Cağaloğlunda ila

veten açılacak olaa yeni lisenin 
müdürlüğüne Maarif vekaleti 
zat işleri müdürü Rasim, mu
avinliiile Edebiyat hocalığına 
Ali Sedat Beyler tayin edil
mişlerdir. 

ncşriyabn ıekli şu idi: 
- Bir şahis, Hakkı Şinasi 

[ Devamı 7 inci sayfada ) 

Sanayi 

[ Devamı 7 inci Sayfada J 

1 Ticaret Mektebi 
Laboratuvarı 

Ticaret mektebi laboratu-
van daha :ziyade genişletile
rek ticari tahlil ve tecrübe
lere tahsis edilmiştir. Şefliğine 
mektebin kimya ve teknoloji 
milderrisi Halit Bey tayin 
olunmuştur. 

PARA TEKLiFi 

irGrup 6 Milyo 
İngiliz Veriyo 

Teklif Reddedildi 
Borçlar meaeleaini müzakere 

etmek ü.r.ere geçende hamiller 
namına M. (Deklo.r.iye) ve (Rayt) 
lıminde iki murahhas gelmişti. 
Bunlar bir müteha111is Ankarada 
kaldılar. Sonra vaziyeti tetkik 
etmek üz.ere bir murabbaı gön
dereceklerini bildirerek avdet 
ettiler. Ve buraya Mr. (Rist) i 
"Sônderdiler. 

Bn iki zat Ankara'da borçlar 
meselesinin halli için hükumete 
..nJı ba.r.ı tekliflerde bulunmuş
lardır. Bizim mevsuk bir surette 
aldığımız bir habere göre hamil-
er vı~i!lcrinin tekliff eri şu suretle 

iaulüa edilebilir: 
1 - Hariç borçlann iki tak

)iitini teşkil eden dört buçuk 
milyon liranın tediyesi ( 1931 ) 
'9eneei nihayetine kadar tehir 
edilecektir. 

2 - Türkiye'ye altı milyon İn
ğİliz lirası miktarında bir para 
ikraz edilecektir. 

3 - Bu takdirde Türkiye hiçbir 
mübayaatta bulunmayacak, fi
mendifer malzemesinin kaffesi 
Franaa'dan getirtilecektir. Yalnız 
eski ray borçlan muntn.r.aman 
ve bila kaydü şart tediye edile
cek, akai takdirde .lerhal malzeme 
r&nderilmeıi durdurulacaktır. 

4 - İkraz. edileck paranm ne 
suretle sarfedileceği hamiller 
tarafından kontrol edilecektir. 

Fakat İımet Pqa, kontrol tek
lifine lıaklı olarak, yanaşmadıiJ 
için bu müıakere neticesiz kal-
mıthr. 

Darülfünun Ve 
İlmi Münasebetler 

Kazan, Be1grat, Üsküp üni
versiterJeri darülfünunumuzla 
ilmi münascbat tesisi arzusunu 
izhar etmişlerdir. Bu münasebet 
neşriyat suretile olacaktır. Dariil-
füntm bu müracaatı münasip 
~:ömıftt ve ilmi netriyatın müba
delesine karar vermiştir. 

KUR'A MÜNASEBETILE 
BİR TASHiH 

DUn,kur'a kuponlarımızın tebdiline 
Afuatoaua 21 inci gUnü batlanacajl 
ve EylUUln il inci günü nihayet ve& ı 
lerek derhal kur'anın çekileceği y,azıl
mak lb1m iken bir tarih yanlı,lıfl 
yapılmış, Ağustos yerine Eylül yazıl· 
mıştır. Karllerimlzden öı.ür dileriz. Taf
sılat 6 ını s:ıyf adadır. 

· Geçen ilin teker inhisar idaresinin fark viliyetleri için Rut
lardan sabn aldığı tekerler yüzünden hazinenin nasıl zarar 
rördüjiinü yazdık. Bo meseleye dair yapbğımıı tahkikat bir 
çok farip ve izahı müşkül bazı noktaları meydana çıkarmışbr. 

ARADA OYNIY AN YARIM MiL YON LiRA 
Malumabna müracaat ettiğimiz bazı maruf şeker tüccarlan 

bize o zamanki şeker piyaaaıma dair mecmualar ve fiat cetvel· 
leri göstermişler ve bu işte millet kesesinden en aşağı ya
rım milyon li anm havaya yahut başka bir yere gittiğini S<fylc-
mişlerdir. Bazı şeker mütehassısları da ( ARKOS ) şirketinden 
alınan maldan daha iyi şekerin ( 1926-1927) senelerinde Karsta 
teslim edilmek üzere nihayet (22) İngiliz lirasına maledilmesi kabil 
olduğunu teyit etmişlerdir. 

Söyledilniğine nazaran mukavelename, usulen tetkik edilmek 
için idarenin hukuk müşavirliğine havalesine lümm görülmeden 
avukat Mustafa Arif Beye bir gecenin içinde gözden geçirtti· 
rilmiş ve bir iki gün içinde imzalanmıştır. 

( Devamı 4 üncü sayfada ) 

~~~---------..-·~--------~~ 

Bir Amele 
Yaralandı 

Gayri Türk Mek
teplerde Tasfiye 

Mahmut şevketpaşa Yapu
runda ateşçi Ali, aytu •apurda 
mağazacı Bekir:i alacağım ver
mediği için sağ kolundan ağır 
surette vurmuştur. 

Ecnebi ve akalliyct mekteple
rinde Türkçe ve T ar:ih, Coğrafya 
muallimleri arasında tasfiye 
yapılmaktadır. 

Kadınlar Ve Me-ukii İktidar 

( \ 

Erkek - Hanımefendi, mevkii ikrıdara gelirseniz, kendinizi 
iyi muhafaza ediniz, sukut etmemiye çalıŞlmı. 

1 

LANAN HAYDUTLAR Cenup Hududumuzdan Bir Menfez 
Bularak lrak'a Gittiler, Orada 

Muhafaza Altına Alındılar. 
[Liitfen T ~graf Hnberlerine Bakınız .• J 



· 2 Sayfa 

Halkın Sesi 

Kimlere Rey 
Vermek İstersiniz 

· SölQ POSTA 

DABILI Günün Tarilı 

I• dd• l j Ya n l ı ş A n 1 a ş ı 1 a n N o k t a 1 S l İtalyan Zırhlısı 
ıa ar ı oruyor ar Ziyaret 

Şehir mecliaüae kimleri bati- ş· d.f LA D v ·ı s b c·· h ....... 6j'led . ı.a~~ _.. c Ü m huriye t ımen 1 er azım egı .er est um u- :. bul~~::: 
• .., ayni umancla açtıluma Halk Fırkasının M. D. ı ? nyet Fırkasımn 8-ı ~ ı.q.,ı/·ap-davıOlat~J 
.-. 1Wdaac1a fikirleri ten• Ka Azas V ? 1 1 y O r a r . Kaç Azası Var? vet edilmiflerdir. "' 
etmek için düıı muhtelif leva- Ç ) ar • Jf- DAHJLIYE VE NAFIA 
ta yukanki suali ıorduk. Aldı- Serbest fırkaya, söylenildiği B k ı Mı k b 1 V k d Serbest Gtımhuriyet Fırka- KiLLERi - Dla Ankanya avdet~ 
tnnız cevaplara a.ıatıya kayde- kadu temaytll me\'CUt olma- aşve i in u a eıesi ı a ın ır sına hergün ytlzlerce, hatta -~ HARlciYE VE.Klı.J - .~ 
derken karilerimizin im DOktaya dıtı iddiası karşısında kalan binlerce kişinin iltihak ettiği tecla'll le ~ oldetwnU. ,.,,,_.. 
dikka • d · 5erbest fob taraftarları Halk Bqvekil ismet Pqa, d&n l Yalova' da bir hasbühal esna- buıGn Pc1ece1ıtt1r. ,_ 

tlerim celbe elim. fırkasına teveccUh ederek ao- hakkında verilen haberler mü- Jf- YENl TAHRAN SEFIR!lıd' • 
Rey verilen adam temiz ye ruyorlu: haber verdiiimiz fibi tehrimi- sında timendifer meseleaine nasebetile bu Fırkanın mua- Dh Batam tuiklle Tahrana ıtt~ 

iş yapacak imanlardan aeçi1- - Bizim nilaayet on bin ze geldi, aabahtan alqaına temas ederek demiftir ki: • P ARJS SEEARETINE - - . _,,, 
melde beraber dikkat etmeli ld aza malik olab=•-....-C.:mizi kadar dişlerinin tedaTisi ıle .. _ Şimendifer siyasetimi%e nzlan sormaktadırlar: aefiri llWr BeJla tqı.ı tdl"-

reyler dağılmasın. Bu hususta 
hergftn iazetemizde intihap 
kan1111ana ait bir fdr.:ra hUhm~ 
caktır. Bunu okumak tenevvür 
etmemize yarayabilir. 

Sakip Bey ( Cağaloğlu ). 
-Tecrübe görmüş kimseleri 

intihap etmek lizımdır, meseli: 
Cemil pqa, Hacı Adil, Mu
ammer Rqit BeJer gibi .. 

* Cemil bey ( Darülftinua ae-
batat asistanı) 

-Doktor Etem Akif, Kimya 
miidenisi Mustafa Hakkı, Fi
ziyoloji müderrisi Hüseyin Sab
ri beyler. 

~ 
İhsan bey (Maltepe ilk mek

~ ~ ~ ~ 
söylüyorsunuz, fakat beş IC.De- meşgul oldu, Ye bu tedavi hücum etmek dalilettir. Ben - Mübalagaya lüzum yok, Jf- MISlR SEFtRt - Abdnl~ 
lik bir fırka olduğu_nuz halde neticesinde fazla yorgunluk şimendifer aşıne ehemmiyet hakikati ilin edini7., kaç aza- Hamza Bey düa J.keaderiyeden I""! 
sizin azamnn adedi on beş hissettiği için Yalovaya dönmi- verdiğim için itiraz olunacağım Dl% Yardır? ._/7,fı'::;m, UMUMiYE ME~~ 
bini geçkin midir? Cümhuriyet yerek geceyi Tokatlıyan ote- asla beklemezdim. Ve belki Aaadeh laattım ...._ a1.u 1ç111 ~ 
Halk F ırkuı bu suale cevap de "neden daha ziyade yapıl- Serbest Farka ba auale lavtçre fransı takalt nrcliilmW J,,11 
_. ...... i. değil" dir. linde geçirdi. _.__ Hlkemetimiu nld o.m~-L..,... ·-~ Is madı?,, diye tenkit edilebile- cevap Yermiş değildir. ~ .... ~ 

B R ı met Pı. bugün Y alovaya ceğimi tahmin ederdim. Daha lan araaanda fark ıiaetilmeai lcap 

İr eza et dönecek, ayın 28 i.nci p,..~embe ı kH-:_•ledŞEHe oldupnRh.t..w-uGbELENUdinniftirS·E~·· -... ziyade yapmak niçin mfunldin T tkik • ~ 1JIUL.ll. • ,,.,, 

E k 
günü Sivasa hareket ede- olmadığım izah etmek mecbu- e Çin 'l.Aıt - Dla l.tanbuıa 200 lrltlllk _!: 

Bir Kadınla r ek Fena cektir. manya.la w.. kaftle plalftlr. Jçı_..._ 
Vazivette yakalandı riyetinde kalaydım ıaret tabii Şarka iki Daru-lfünun meb'ua. ayan'" meaar oıaru t~ 

J Bqvekil hatbn açılma görürdlbn.,. adaailar vardır. .J 

Beyoğlunda, Tepebaşa otel- merasiminde söyliyeccği nu- Zannederiz ki bu noktada mü- Müderrisi Gidecek * llOSKOVA SEYAH~~ 
lerinden birinde muteber bir SEBF.B& - P.n.ten p)ea Wr tdl""""JI 
Ermeni hanımı ile bir erkek tukta yallll% şimendifer mese- bimce bir suİ tefehhim mev- Umumi mnfettifliğin 1a.- iddia edlldljime sin Hui~e V' 

polis tarahndan ctlrmü meşhut lesine değil, fakat hükUmetin cuttur: Karşı taraf fimendi- tenliği lilzum ilzerine Maarif llloakovaya, Akvam mecliaiııe ~ 
halinde tutulmuşlardır. Kadın bütün icraabna da temas ede- ferin yapılmasını değil, fakat veklletince Şark miyetlerinde =::k;:.:::m~1a1c111müs11 
ve erkek evli olduklan, çoluk, cektir. masrafın yalnız bir nesle yiik- içtimai tetkikat yapmak ilzere Jf- YALOVADA - Bir vali ııoJ 
çocuk sahibi bulunduklara için Bunun içindir ki fİmdilik letilmesini tenkit etmektedir. ~-=ungönd::fmer;:1~ ~;ı:=· TA•EBf.SI _ Bir~ 
haklarında kanuni takibat ya- yapılan tenkitlere cevap ver- ismet Papmn vereceji cevap, ı ...... _ı_... D--•bt-una bildi- k.almak tızere Buraa7a ,.ıtaltlerdir.~ 
pllacaktır. b b ....,uııa&UU9f llnlUUD IAD miye lnzum görmemektedir. bilhassa u " ir nesle ynlde- ..::ı-:.tir. * BALKAN OLEMP ı - -.J 

B 1 d • C I Is • aa&&ll9 kmcla i aulaafm rlicl Oe koaUP"""_ e e ıye eza an met Paşa geçen akşam medeki zanıret,.e ait olacaktır. Edebiyat faknltesi Miider- ll&ere AntrlSoUr Yalovaya Jitmiftir. Sil 
tep muallimi) 

Mükremin 
dat beyleri 

Ş h · ·ı 1 • risler meclisi bir j,.tima yapa- meler tqrlnlevvelde yaptlacaktır. ~ 
Halil, Halil ve- e remaneti ı e vi ayetin T d c· rak iktıaacli Ye b*'1 _;;__t..a * SEYRi SEF AIN - Fele~ 
namzet go-sten·- birleşmesinden sonra belediye ramvay a ınayet "~·--;, lwmpaayuınd- bir npur daha ., milderriai Ali Macit ve i,.tima-

yorum. 

* Barkef Ef. ( Çarş1yıkebir 
Karamanb oğlu sokak 31) 

- Cevahirci Feri dun Zihni, 
cevahirci Ahmet Celilettin, ce
vahirci Leon Camcıyan Beyle
ri namuslu ve şehre ellerinden 
geldiği kadar hizmet edecek 
adamlar olarak tanıyorum. ln
tihaplan iyi olur. 

~ 
Ahmet Hasan Ef. ( Nuruoa-

maniyede 69) 
Kunduracı Ali Sıtkı, Fatih

te kunduracı lsmail Hakkı, 
Karaköyde Demirbaş handa 
kunduracı Osman Efendileri 
tehir meclisine aza intihap 
edilmek üzere namzet göster-
mek isterim. 

ce:Eelarımn şekli degı· · cecektir. Y alacakbr. " B s e· H al v Ôl iyat milderria vekili felsefe ... DARÜLBEDA YJ SAN' A nc./J' 
(1) Eylülden itibaren her polis u abah yangın Çıkb ır am urulup dü doktoru Orhan Sadettin Bey- LARI - Maariften alınacak taba"' 

memurunun cebinde bu ceza- Bu sabah Orta.köyden 7 de Dün gece sabaha karşı saat lerin gönderileceklerini Maarif hakkında Maarif Vekili Ue kon~ 
lara mahsus bir makbuz kar- kalkan 253 numaralı tramvay dört buçukta, Şişlide Kozanın vekaletine bildirmiştir. lard; BiR JANDARMA MAHKOM <JI 
nesi bulunacak ve ceza nizam- Sultanahmede geldiği zaman gazinos~da. hamal. v~ Ab- Tasvip edilirlerse yola çı- DU - Katil O.eri d&ftrek &llbll..., 
namesine bakarak suçun nevine h k t k 1 d "dd tli b" dullah aga ile Bakırkoy bma- kacaklardır. aebep olan Jandarma Huan 3 aeae 4'1 

kb k k V are e 0 un a -,ı e Y ranesi şoförü Ahmet Ef. kav- hapae mahkG.m olmuıtur. r"1' 
göre ma UZ esece tir. e- kontakt olm h d ,.. s . . z· t Ed 1 uş, cı az an a- ga etmişler; bu sırada 11.nför ergıyı tyare en er Jf- BANKALAR KONSORSIYO 
rilmedigı· · takdirde o !ilahsın ) ı t. .. ı,._ b .... ı ,,_ .,,, .,. e.v er upumıya 89&amlfı Ahmet bı- .. t,ı- Abdullahı sol Dün akşam saat beşe ka- Dlia yapauiı umumi içtimaı 1 ey 
aleyhine zabıt varakası tanzim b d t bul ~ t lik t • • in '"- ıoso d d ır~ sonra ~ va ~~ uu- memesinden vurmuş, kaçmışbr. dar sergiyi (14700) kişi dolaş- • 1 e mıttır. l'<UA a ır. 
olunacaktır. dugu sahanlıgı kesif bır dwaan Abdullah Agv a hastaneye mışbr. Şu halde on dört gu··n ir LiSELERiN AÇILMA ZAMANI~ 

t b k d Id fak 15 eyllll olarak tekarrür etmft ikeP 8 a ası O urmuştur. at nakledildikten beş dakika son- zarfında sergi ( 198,800) kişi tarih bllAhare tqriolevel iptidası o'l.ı' 
Kahristanlann 

Devri 
( 1) Eylülden itibaren kabris

tanlar Evkaftan Emanete dev
rolunacakbr. Bu husustaki ta
limatname dahiliye veklleti 
tarafından hazırlanmışbr. 

ne intihaplanndan lstanbul 
için hayırlı neticeler ümit edi

soğu~ kanlı va~a~, h~en ra ölmüştür. tarafından ziyaret edilmiı de- tebdil edllm~. 
tedbır alarak fecı bır tehlike- O civarda sabaha kadar mektir. Jf- AKDENiZ VAPURU - Btr ~ 
nin önüne geçmiştir. Bu sırada açık kalmasına müsaade edil- ALLAHA BİLE BİR CANDAN firkeU tarafında• 4 bba J.silb Hr~ 
~m. umi cereyan da kesil~ii mit gazino olmadıgıv na göre aaba alınmifbr. Fakat vapurun maJP"" 
- frl b _._.~ BASKA VERiLECEK leriyoktur. 
ıçın se e er on eş ucuu bu işte aynca tetkike değer HE S A 8 1 M ı z y O K T U R .1f- 1s BiN ıJRA VERGi - H_,; 
kadar durmuştur. noktalar vardır. ( Baı tarafı 1 inci sayfada ] Spirer tlrketillden 15 bba Ura versJ .1' 

Çeklerle Talebe İş Banka s ı n ı n saadet tasavvur edemiyorum :;~1"l.; ;::r...:;:.~ 
M b d 1 Y d S 

diyen vekil B. ilk sözünden ketıert devam etmektedir. 

Ü a e esİ e inci en esİ bu suretle ricat ediyor. Tel-
grafların yanlı, nakletmeleri Bir Eve T ecavüı 
ihtimaline mebni daha fazla yorum. 

.. * 
Hamdi zade Abdilkadir 8. : Sait Hikmet B. ( Cağaloğlu 

Bu seneden itibaren Çe
k08loYakya Maarif nezareti ile 
Maarif yekAJetimh aramda 
içer gencin ( Buniye ) olarak 
tahsilleri kararlqtınlmışbr. 

1, bankaauun teaiaini.n bupn 
yedinci dem seneviaidir • Bu 
miinasebetle banka bugb ta
tildir. Memurlar Yapurla Ya
lovaya bir gezinti tertip etmif
lerdir. 

s5ylemiyeceğim. 
Adliye Vekili B. hikiınle

rimize ulu orta saz s6ylediğime 
zabip olmut ve bu zibap 
üzerine ldeti veçhile hissiyab 
tahrik edici sözlerle mukabe

Ecnebi vapurlarında ~ 
me ft bopltma iflerile ujr~ 
Nuri Ye arkadap MehJll 
Şehremininde Seyit Ömer ~ 
laalle.Dıde oturan Hayriye bl' 
nınun evine taarruz et:miflerdi!°' 
Hayriye hanımın kardeşi ~ 
Ekrem efendi ile Nuri ardll' 
daki mücadelede Nuri'nin b,, 
ve yüzü yaral~nmıı, M~ 
ise Ekrem efendiye üç el ;aP 

- Sabık Adalar kaymakami Mahmudiye caddeai 35-37 } 
Mehmet Ali, B. Beylerbeyinde 1 -Ziya Molla, Ytlbek mual
Mirliva miıtekaidi Hamdi paşa, lim mektebi midilrll Hlmit 
Reji yaprak depo amiri Hafız Mtkremin Halil, Awkat Methi 
Arif, Evkaf memurlarından Sait, Ticaret odua kitibiumu
Vamık Şükrü, Darülfünun misi Vehbi, felsefe muallim
müderrislerinden terbiyeci 1.- (erinden Servet Beylerle, Ga
mail Hakkı, beylerle Nakiye. zinin helllfireleri Makbule Ha
muallimlerden şair ŞnJdife mmı namzet olarak g6ste
Nilıal hanımların şehir meclisi- nyorum. 

Çekoslovakya' dan gelecek 
llç gene tahsillerini dartilftbıun 
edebiyat faktlltesinde yapa
cak, iaşe ve ibateleri de 
Ynksek muallim mektebince 
temin edilecektir. 

Mukabele olarak nç Tiirk 
genci de Çekoslovakya'ya 
gönderilecektir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

1: Hasarı bey - Hapıırp teyze, bu kalabahk 
aedlr? 

ihtiyar kadın - Bilmem otlum, saliba düj"iin 
var. 

2ı Haaan ltey - Hanım kıı.ım bu kalabalık 
ne? 

Kız - Bilmem ki... Ben dam salonu zannettim, 
içeri giriyordum. 

Beygirden Çifte Yedi lede lmlunmuflur. Prosrramı
Dün, Unkapanı'nda arabacı mızda mahkemelere ait fıkrayı 

Talat Efendinin oğlu ( 4) ya- herkes görmüştilr. 
tında Celil, beygirin kuyruğu- Bunu bikimlerimiz hakkın-
nu çektiğinden çifte ile bqın- ı da ulu orta siz telikki etmek 
dan yaralanmış, Balat hastane- için insaf ve muhakeme eden 
sine yabnlmışbr. uzaklaşmak icap eder. atark kaçmıştır. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Bir Kalabalık 

3: Haaan bey - Poliı efendi, bu kalabahk 
ne? 

Poliı - Ben buranın poliai dejilim. Fakat raliba 
bir vak'a çıkmıf. 

4: Hasan bey - Efendi oğlum bu kalab~ 
ne? L..~ 

Katip - Buraıı Serbeıt Cümburiyet ... 
Kalabahtı gören içeri dalıyor. 
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He!_! Ün ı! Son Posta'nın Resimli Makalesiz 
Demokrasiyi 
Nasıl 

Kazanmanın Yolu* 

Anlıyorlar? 1 
M. Zekeriya ---

Bcled:ye meclisi intihabatı 
iki hrkayı da faaliyete getirdi. 
Derhal içtimalar aktedildi. 
Namzetler tesbit edildi. Gaze
teciler merak içinde.. Halk Fır
kası Müfettişi Hakkı Şinas Pa
şaya müracaat ederek namzet
lerin isimlerini öğrenmek iıte
diler. Hakkı Şinasi Paşa onlara 
ıu cevabı verdi: 

" - Namzetlerin intihaptan 
bir gün evel ilim fırkamwn 
kabul ettiği taamül iktizasın
dandır. Bu sebeple namzetler 
etrafında o güne kadar. isim 
vermekte mazuruz.,, 

Serbest Cümhuriyet Fırkası 
da evelki günkü içtlınaında 
kendi namzetlerini tesbit etti. 
Fakat fırka katibi umuınilği 
bu meselede azami ketumiye· 
te riaayet etmiye karar ver
diklerini, binaenaleyh şimdilik 
isim verilemiyeceğini bildirdi. 

* ismet paşa birkaç giin evvel 
daha beş sene mevkii iktidarda 
kalması lazım geldiğini söyledi. 
Maksadı şu idi : Halk fır kası 
bu intihap devresinde ekseri-
yeti haiz olduğu için bu dev
re nihayetine kadar, yani da
ha bir sene, onu mevkii ik
tidardan uzaklaşbracak kuv .. 
vet mevcut değildir. Gelecek 
sene yapılacak intihabatta 
fialk fırkasının kazanacağına 
ısmet paşa'mn emniyeti var
dır. Bu suretle İsmet Paşa 
kabinesi daha beş sene mevkii 
iktidardan aynlmıyacak de
rnektir. .. 

Bütün bu misaller bizde 
demokrasinin, henüz demokı a-
siyi telkin ve neşretmek isti
yenler tarafından da anlaşıl
madığını gösteriyor. 

Evveli intihabatın manası 
halkın idareye filin iştirak et
mesini temindir. Bunun için 
de şehir ve memleket işlerini 
ellerine tevdi edeceği kimse
leri halkın yakından tanıması 
lazımdır. Netekim demokrasi 
ile idare edilen memleketlerde 
bu namzetler evvelden ilan 
~dilir ve bu isimler etrafında 
haftalarca, hatta aylarca pro· 
Paganda ve mücadele yapılır. 
~alk kendisine rey vereceği 
kimseyi yakından tanır. 

Halbuki bizde fırkalar nam
zetlerini son gün ilin edecek
lerini haber vermekle demok
rasinin bu en basit kaidesine 
riayet etmiyorlar, demektir. 
~u şekil, intihaptan ziyade ta
fıne benziyor. Bu takdirde 
halkın reyine müracaat et· 
lllekte ne mana vardır ? .. 

Demokrasi ile idare edilen 
•e halkın intihabına ve ser
best reyine istinaden ekse
riyeti temin eden bir fırka 
lideri hiçbir zaman beş sene 
lllevkü iktidarı muhafaza ede
ceğini iddia edıı:mez. 

Memlekette demokrasinin 
tecssüsünü l.tiyorsak halkın 
gözüne batan ve onda demok
rasiye karşı olan itimadı sar
san bu gibi hareketlerden çe
kinmek lizımdır. Yoksa sa
dece demokrasi taraftan oldu
iumuzu ilin etmek kili de
iildir. 

Çocuğundan Oldu 
F eridi ye' de oha'an sütçil 

Hafız Mehmet Efendinin zev
cesi uykuda iken ayni evde 
oturan Matmazel Tearif tara
fından ablan tenekenin çıkar
~ı~ gibilltüden korkmuş ve 
iki aylık çocuğunu düşlirmüş-
(ttır. Şikayet lb:erine tahkikat 
Yapılıyor. 

1 - iyi yafaınak istiyonunuz. 
Ayda muayyen bir paraya ihtiya
cınız vardU'. Fakat bu parafl 
tufeyliler gibi ba.tkalaruiın sırlm• 
dan çıkarmak dojnı değildir. 

2 - Buılanmn yapbtı ~bi ı,u 
parafl kumarda da kazanll)ak 
dürilat olmaz. Kumar hı•anı 
geçindiren bir varidat menbaa 
olamaz. 

3 - Gerek bqkuınm, gerek 

devletha kueainden para Afll'arak 

1ıttam1ya çalıımak ta hiç tavsiye 

t#ilir bi1fey değildir. 

4 - Şu halde hayatınm ka· 

zanmak için bir yol kalıyor : 

Çal11mak. Vaktinid kahve köşe· 

lerinde öldürmeyiniz, çalışınız. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Uzunköprü' de 

Çalı Kesme Yüzünden 
Çıkan Bir Vak'a 

Uzunköprft, 25 ( Hususi) -
Uzunköprünün Kayalar k6yün
den ve Balaban mübadillerin
den zahire tüccarı Kahraman 
efendinin hizmetçisi çalı ke
serken kır bekçisi Ali ve Ka
mil mani olmuşlar. 

Hadiseye kızan Kahraman 
Efendi, kısa bir dil münakaşa
sından sonra bekçilerin üzerine 
beş el ateş etmiştir. Bekçiler 
de kendisini yere yatırarak 
adamakıllı dövmuf, muhtelif 
yerinden yaralaJD.1.flardır. 

M. Servet 

Sıtkı Paşa'ya 

Suikast Mi? 
Kahire, 25 (Hususi) - ls

kenderiyeden Kahire'ye giden 
trende başvekil Sıtkı paşa
nın bulunduğu vagonun kori
dorunda hizmetçi kıyafetinde 
bir arap tevkif edilmiştir. 
Çünkü bu adamın Sıtkı paşa
ya suikast yapmasından şüphe 
edilmiştir. Elbisesinin içinde 
silah çıkan bu adam hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Kalküta' da Bir 
Suikast 

Kalküta, 25 ( Hususi ) 
Polis komiseri Sör Çarls Si
garfin otomobiline iki bomba 
atılmış, şoför yaralanmışbr. 
Bomba atanlardan biri de 
kendi bombasile ağır surette 
yaralanmıştır. 

Suriye İle Münasebahmız Dostane. 

Fransızlar Hainlere 
Müsamaha Etmiyorlar. 
Şamda Beyanname Neşredildi. 

Adana, 26 . ( H.M. ) - Halepten gelen haberlere nazaran 
Fransanın Sun~e komiseri bir beyanname neşrederek Türkiye
den ~açıp Türki_Ye haricinde dolap çevirmekte olanların Suriye 
topragında faalıyette bulunmalarına müsaade edemiyece ~ ini 
ilin etmiştir. '"' 

Bu . beyann~menin bir neticesi olarak meşhur sergerde 
(Haço) ile Cemil Paşa zadeler Şamda, Mevlan zade Rifat ile 
AI! J-!ilmi .ve Salih melimlan da Halepte ikamete memur 
edilmışlerdir. · 

. Hale.p ~erkez kumandanı bu hainleri çağırarak en küçük 
b_?' 

1 
s.ıy~sı harereketlerine bile müsaade edilemiyeceğini 

soy emıştır. 
Taşnakçi Ermeniler de ayrıca)akip edilmektedirler. 

Kürt Eşkiya~ Arasında 

Yaralananlar Musul 
Hastanelerilıe Gittiler 

·~·,, 

Kanlı Vak'a 
Derbent Kereste F abri
kası Müdürü Öldürüldü 

lzmit 24 (Husnsi) - Cer
bent kereste fabrikası müdürü 
Osman B. evelce fabrikada 
çalışan ve çıkarılan dört ame
le tarafından feci surette öl
dürülmüştür. Katiller biçare 
adamı, sopa, bıçak, 'tüfekle 
vura , vura öldürmüş, bu
nunla da hınçlarını alamıya
rak tırnaklannı sökmiişlerdir. 
Osman Beyin ortadan kaybol
ması nazarı dikkati celbetmiş, 
aranmış, bulunamamış, nihayet 
dere içinde, çalı çırpı ile örtülü 
duran ceset meydana çık
mıştır. Katillerden üçü yaka
lanmış, dördüncüsü henüz 
tutulmamışbr. 

Rıza Oruç ----
Askeri Terfi 
List~si .. 

Ankara, 26 (H. M.) - As
keri terfi listesi Osman Şevki 
Pş. tarafından evvelki gün İradei 
Milliyeye iktiran , ettirilmek 
üzere Y alovaya götürülmüştü. 
İradenin alındığı haberine bu 
gün intizar edilmektedir. Gel
diği takdirde muhtelif ordulara 
telgrafla tamim edilecektir. 

Ankara Müsta
kil Federasyonu 

Ankara, 26 (H M.) - An
kara kulüplerinden dördü An
kara idare heyetine muarız 
vaziyet almışlar ve müstakil 
bir federasyon teşkili için te
şebbüse girişmişlerdir. 

40 Kişi Kurşuna 
Mı Dizilmiş? 

Rahat. 25 (A.A.) - Lejiyon 
etranje alaylarına mensup 40 
neferin kurfuna dizildikleri ha
beri asılsızdır. 

Lejiyon etranje, ekseriyeti 
ecnebilerden müteşekkil ve 
Afrikaya mahsus alaylardır. 

Ticaret Yapan Ziyaretçi 
Sanyerde Konı mahallesin

de oturan Rizeli Mehmet'in 
evine arkadaşı Ziya misafir 
olarak gelmiş, beş gün yemiş 
içmiş, albncı gün Mehmet evde 
yokken elbise ve eşya çalarak 
kaçmış.. Ziya eşya ile birlikte 
tutulmuştur. 

S.Jfa 3 

Sözün Kısası 
Siyasi_ 
Birkaç 
Vecize Daha ... 
• •• Bırçok adamlar, efendileri-

nin önünde iğilebildikleri nis
bette bellerini doğrultabilirler. 

* inhina zaviyesi, başka mem-
leketlerde, muaşeret icabı "Za-. . , 
vıyeı münferie,, dir; bizde 
siyaset icabı' "zaviyei hadde ' 

"' • Efendisini değiştirmekte te-
reddüt etmiyen uşak, mesle· 
ğinde pişmiştir. • Hükumetlerin halka verdik-
leri hürriyet pahalıdır. Sonra 
bunu pek ağır faizlerle geriye 
alabilirler. -• Mevkii iktidar [bir dağ te-
pesidir: Yıldızlara yakındır 
ama, şiddetli kasırgalara da 
maruzdur. 

* Bazı kimselere : " Maskeler 
aş.ağı " demiye lüzum yoktur. 
Maskelerini indirdikleri zaman 
da yüzlerini göremezsinh 
çünkü yüzsüzdürler. ' 

* Bizde, fikrinizi değiştirm~ 
den fırkanızı değiştirebiliriiniz; 
netekim, fikrinizi değiştirdiği
niz halde ayni fırkada kala
bileceğiniz gibi. 

* Bu sahneden daha nice kah-
ramanlar geçecektir: Piyes 

* Siyasetle siyasetgih arasın-
daki mesafeden gözlerini ayır
mamalarını dosta ve düşmana 
tavsiye ederim. 

* iyi bir yüzücü fena bir r po-
letikacıya şunu öğretmelidir: 
"Poletika ile deniz arasında 
hiç fark yoktur. İkisine de bir 
kere dalan, üste çıkmak is.,· 
dikçe batar.,, 

Bir izah 
H. Tarık B. Ne Diyor? 

Giresun meb'usu Hakkı 
Tarık Bey'den bu sabah al
dığımız bir mektupta ezcümle 
deniliyor ki : 

Bu sabah, bir sabah gazete
sine benim Fethi B. fır. 
kasma geçeceğim,I bir de 
yeni gazete çıkaracağım hak
kında o fırka binasının kori
dorlarında bir havadis işitil
diği yazılıdır. 

Ben halk fırkasındanım. Ga
~etem " Yakıt " gazetesidir. 
ikinci bir gazete çıkarmak için 
de heniiz bir icap görmiyo
rum. Fırkamız iktidar mevkiin
deeir, hemen hemen yalnız 
iktidar mevkini almak için 
kurulmuş başka fırkaya geç
mek niçin? 

Tramvaydan Düştü 
137 numaralı Şişli - Tünel 

tramvayının ikinci basamağın
dan atlıyan bir genç arkadan 
gelen 2 l 45 numarlı otomobile 
çarpb, ağır surette beyninden 
yaralandı. 

Etfal hastanesine kaldıril
mışbr. Genç ölmek üzeredir 
Şoför tutulmuştur. 

Leblebicilerin 
Kavgası 

Kamil, Sait, Ali ismindeki 
üç leblebici çırağı leblebi alım 
satımından dolayı Eyipte 
k~vg~ya ~u~uşmuşlar. Bu arada 
Kamıl, Saıdı çakı ile omzun-
dan yaralamıştır. Hepsi tutul
muştur. 
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Kabahat " Mmlak ba liatihap Edilir? 
laali JaPbnalmıda c1e111. ltlet-j MECLİSiN MODDETI 
miyen \'eya ifletemiyenlerdeclir., M.dde 20 - Beledi1• meclla-

leri intihap denelerl dirt tene 
Bilmem ki meçhalba olaD olmak tbere intihap haklonı haiz 

mUbarrir Bey imal edip ....-: M-teriler tarafmclaa dotnaca
Pa ..tulanm Aikkatle malaa-! tloi•"V• intihap olmnar. 

llECıJs AZASlNIN ADEDi 
keme etmek l6tflncle cluhma- Macide 21 - u.... alfuau 
cak ma? '3000)e kadar olan beldeler bele-

.... I••• la' diye meclialeliM 1?1 umum alfa-
111 '3000) tlen (5000) e kadar olan 

Dr. Elllln 

OM 
Renkli Irklar V ~ 

Sinema Alemi 

beldelerde belediye meclWerine 
(3000) elen JUkan her bet Jla al
fua için ıamlmetea bir uaı 1llDWll 

alfuu ($QOClt den (lOOOO) e kadar 
olan Hldeler heledl1e mecıw.1· 
De (sooot elen ,akan lıııer .... • .. 
fu lçlıl umlmetea bir ua; umum 
.Ofuaa ( 10,080 ) ete. ( 25,04)0 ) • 
kadar olu beldeler beJec11Je mec 
llalerine ( 10,000 ) el• ,.un ( 3) 
bia aOfua için aamimetee bir 
ua; umum atiuau ( 25,000) dea 
( 51,000) • kadar olan beldelerde 
WecU,e •cclialeriae (25,000) ela 

Matmazel Danilctl r 0 k yUkan ._ <s,ooo> •Ofu lfla ... 
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1 
K a z a n d ı beldelerde belecliJ9 meelblerlae 

(50,000) den yukan her ( 10,000) 
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Hayat Şey Elektrik Kuvvetine Benzer •• j-r-~-------~----ı-----:-.....:.-=-.ı. 
• 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Falih Rıfkı Beye 
AÇIK MEKTUP 

Misal istenirse .• 
Kadın Ve Kalp işleri 

Çapkın Erkeklerden Sakınmalısınız. 

rlhUMilliyet g~etesinin 19 dustos ta-
n&.baamda yazdığınız 6aşmakale

de nülletten fedakirlık talep ederek 
diyorsunuz ki ; .. Bütün kuvvetli devlet
ler sillhla111rlı.en sekaen yıldll' sekaen 
dnletıe harbeden bir milletin, top tlife-' 
iel v~Uerı paranıra iJldürülmGş sermaye ı 
0 duiu.nu alSylemeal mümkün değildir. ,, • 

Tihlı; milleUııln hiçbir ferdi, hatta 
en anU11111itarı.t olaıu bile slllha verilen 
Paranın heba olduğunu iddia etmiyor. 
~~JU, blzlm uıl derdimiz bqka. •• Fa
-t fU var ki bldm mlllet ve memleket 
~ Y•ptıiıauz bu fedaklrhldardan 
talual.n.i iatifadealae meydeıı bırakıl-
•aaalıdır. Misal llll lstiyonunuı: ? itte 
•lıte blrdea fıWası ı 

1 - Fakh' Tlh'k mUletinla ınrtından 
SC~n 'Ye artık ona hiçbir faycluı 
OUaaya Tllrk ocaklarının merkeı: heyeti 
~bi kenddine 400 ve yamaklarına 200, 
150 ter Ura tabaia edilmemelidir. Yani 
~f.red ocaldann mefktred (?) bat
-.-- arkaamdan bır deate banknot 
llhbnamalıdır. 

2 - Fakir TGrlıı mllletiııiD işlerini. 
Japmak vulfuhd alan adamlara hakkı• 
hımar diye iane verilmemelidir. 

S - Fakir Tilrk mllletiniu heyetleri 
!eya 9aJualan mUletin kesesinden bol 
bol Avnıpaya aicferek 9ampaoya içme
meli'" yahut kendı.lnl lurfıbyan Türk 
ıençlerine ilk Bllal olmak üzere .. Nuıl, 
Ronıaayama kaduılan fheJ mi ? ,, diye 
IOrmamabdır. 

4 - Fakir TU..k milletinin paruile 
Avnapaya tahsil için Utlmaıb zengin 
Çoeuklan siladerilmemeJldir. 

5 - Fakir Tlirk milletloln paruuu 
çalanlu, bele bu para mlllt mlldafaaya 
altıe, cezumı kellelerile &demelidir. Ve 
bu hınnJar ea)dı.ldan parayı kan~ 
•mllk teklincfe hediye etmltse " arlık 
nıal çalamn elinden ııltmif tlr ,, diye 
durmamalı, milletin parasım geriytı 
almahdır. 

6 - Fakir TUrk milletinin paraaı 
bir ıeker fabrikaanı kurtanmya vak
fedillrff, bunun klnm memlekeüo 
hı.tı.aat Vekili defil, milli hazine alma
lıdır. 

7 - Y etim1erin, dullann ( babalan
nın ve kocalarımn vaktile blilmmete 
tekaüdiye diye verdikleri paradan hak
lan olan ) maaşları kesilirken meb'us
lara tekaüt maaşı bağlanmak gafletinde 
bulunmamalıdır. 

10 - Fakir TGrk milletinin haata 
talebelerle hocalara tahsis ettiği pre~ 
vantoryomlara Maarif erkAnuun çocuklan 
biraz daha tı.tmanlaaın diye konulma
mahdır. 

Evet Falih Rıfkı Bey; l9te bu hiklye 
bu kadar... Bu miJlaller göz 8nündc 
dururken arkadaflDIZ Y akup Kabri Be
yin harbı umumi esnuında süpürge 
tohumile beslendiği için benim netiiıni 
bi,.çok kusurlarla itham etmesine 
bilmem güler misiniz, ailamısımz?. 
Benim neslimde her kusur var. Fakat 
benlıo neslimden bir Ziya Hurşitl-e bir 
Bahriye vekili ihsan çıkmamıştır. 

Edebiyat fakültesi talebesinden 
HÜSEYlN NIHA T 

İST ANBUL'UN EN PİS MA
HALLESİ- Kariimiz N. Ali B. in 
temin ettiğine göre Tatlıkuyuda 
Saraç 'Jhak mahallesidir. Bu yeri 
bir defa gidip görmesi daire mü
dürlerinden rica edilmektedir. f-.
tanbul'un en karanlık soka.klan da 
bu ruahallede-:lir. Daire müdüriıo
den bu noktayı da nazan dikkate 
.alması rica edilmektedir. 

CEVAPLARIMIZ 
M. Nur• beye : Gazetemizde tilr net• 

redilaıez, bu aeb •ple gönderdiğiniz tifr· 
ler neşredilememittir. 

Mualllnı namz:tierl:den Raul beye ı 
Yerli mallar hakkındaki mütaleanız doğ
rudur. Yerli malı giyelim. Fakat h:ımm
lanmız; hakkındaki mütaleanız yanlıştır. 
liırakım:: istedikleri gibi giyinıinJer, 
uted!kleri yere girsinler. -Ankare.fau Hakkı lım:-Uı kı-.riimü 
Ağa oğlu Ahmet heyin son beyana• 
bnı tenkit ediyor ve " Meb'ustunuz, 
liallı; fırkasına menauptunı.:ı, timdi söy
ledilderlnizi neye o vairit söylemiyordu-
11uz,, diyor. 

Arif Sinan b:;;7"Verdiğiniz malil• 
•ata ınllteıekkinz 

Suaıiulı'da Hİb;r Kenarı ve Sadılc 
~eylere ı Mektubunuz dercedilmiş batt.a 
ker .aa,, sütununda ondan bahlA bUe 

edilmiıtir. 

hmlr'de Kttmii'ŞökrG be~ ı Ekmek 
hn1U halWada diifündııt:ıaliz doğru 
deiildir. 

nu 

So O M UHARRIRI 
.. N P ST A,. NIN Tefrikası: No 11 MORIS LÖBLAN · 

--· Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti 

İMDA·ı· GELİYOR 
- Bir çok fikirlerim var. 
- Fakat ben sana ~ikkat 

ediyorum. Can:n sıkılıyor, başka 
teyler düşünüyordun. 

- Senin hikayen beu.İ sı
lnyordu, BeşJ. Çok fazla uıa
byordun. 

- Hiçbir değil. Ben gayet 
Veciz söyledim. Ne bir kelime 
eksik, ne de fazla. 

- Hiç neticeye de vasıl 
olmadın. 

- itiraf et ki sen de ben-

den fazla birşey anlamış de
ğilsin·. 

- Senden fazla çok şey 
anladım. 

- Hiçbirşey bilmediğini 
sen söyledin. 

- Hiçbir şey bilmiyor, 
fakat herşeyi biliyorum. 

- İzah et. 
- Bu vak' anın nasıl cereyan 

ettiğini biliyorum. 
- Ne? 
- Evet, fakat anlatamam, 

Sonraki· Hal, Bu
Pek iyi Gösterir 

Hayat bir elektrikten ibarettir. Vücudu
muzdaki her höcre küçük bir elektrik batar
yasına. benzer. İnsanm vücudu bu ktiçük ba

tarytuıiJ yüz binlercesini bir arada 
topbyan bir makanizmadır. Bir elek
trik bataryası nasıl çalışır • ve elek
trik vücuda getirirse vücudumuz da 
ayni suretle işliyerek hayatı öyle vü
cuda getirir. 

Bu takdirde ölümün manasım an-
lamak çok kolay olur. Bu telakkide 

bulunanlarca ölüm, vücuttaki ba
taryamn artık elektrik istihsal 
edemiyecek bir hale gelmesi ele
mektir. 

İnsan öldükten sonra bazı 
uzuvlanmn yaşamakta devam 
e.ttiği göffilmüştür. Meseli ölünün 

1 . iıı 
tınıaklan ve saçları birdenbire 

u.i.ai()Çünkü ölümden sonra da bura
da l>'"ulunan höcreler, yani elektrik 
bataryalan faaliyetlerine devam 
ederler. 

iBillhtssa böbreklerdeki höcrelerin 
ölümden sonra daha çok yaşadığı 
sabit olmuştur. Ölümden sonra canlı 
kalan bu höcreler o vücuttan çıkarılıp 
başka -bir yere nakledilir ve orada 
yaşamalarına müsait bir zemin ihzar 
1ilirse daha uzun müddet yaşamıya 
devam ettiği görülür. 

Bununla beraber henüz aJimler ha
yatla ölümün ne demek olduğunu tama
men izah edememişlerdir. 

Bu hususta eski Mısırlılardan çok ilerde 
değiliz. Eski Mısırlılar insanın öldükten sonra 
yaşamakta devam ettiği ne inanır, ve büyük 
mabetler yapıp ölülerini oralara defnederler, 
hatta onlara yemeleri için yemek filan da 
bırakırlardı. 

Bugün Mısır' da gördüğümüz büyük eh
ramlar, mumyalar, Tutankamcn mezarı gibi 
muhteşem mezarlar hep bu telakkinin 
eserleridir. 

Şimdi, hayat bir elektrike benzetilmekle 
bu sahada yeni bir adım ablmış değildir. 
Yukardaki resimde Kleopatranın kölele
rinden birini zehirleterek öldürdü~nü ve 
bu suretle 4ilümün muhtelif şekillerini tec
rübe ettiğini görüyoruz. 

O gün yapılan tecrübeler, bugün de 
başka surette tekrar ediliyor demektir. 

Çüiıkü Bu Gibiler 
• 

Kadın için Tehlikelidir. 
Çapkın Erkek 

Erkeklerin bir kısmı doğ
nıdan doinıya çapkındır, bir 
kısmı da sakin oldukları halde 
çapkın görünmekten hoılanır. 
Bu iki tipi birbirinden ayırt et• 
mek lizımclır. 

Çapkın erkek, cinai bialeri 
kendisine hikim olan erkektir. 

Bu itibarla bu tip erkeğin 
biltün endişesi kadındır. Se• 
hatsız, avare ve seneridir. 
kendisine kat'iyen itimat edi-
lemez. Maksadı her çiçekten 
bal toplamak, kollekaiyon yap
maktır. 

Fakat buna mukabil çapkm 
erkek tendir, takraktır, aevim• 
lidir. Kızlan çabuk kandırma· 
smı bilir. Kadınlarla konuşmak 
onun için bir san' at halindedir. 
O, hangi kadına ne söylenmek 
ve ne vakit söylenmek lizım
geldiğini gayet iyi bilir. 

Çapkın erkek daha ziyade 
eğlenceye meyyaldir. İçki ve 
kadım daima beraber arar. 
Seviyesi düşkünse bu çapkın· 
lık külhanbeylik derecesine 
varır. O vakit felakettir. 

Az çok okumuş bir adamsa 
müthiş bir kadın avcısıdır. 
Temiz aile kadın ve kızlannm 
bunlardan korkmalan ve ko
runmaları lazımdır. 

Çapkm gençle evlenilmez. 
O, her kızı evlenmek vadile 
aldatır, fakat onun bu vaitle
rine inanılmaz. ' 

Muvakkaten olsun çapkın 
erkekle eğlenceye gitmek bile 
tehlikelidir. Namuşunuzu, alem 
nezdindeki vekar ve haysiye-
tinizi korumak isterseniz bu 
gibi erkeklerle bir , mecliste 
bulunmamıya çalışınız. Onların 
yılan gibi aldatıcı diline kan-
mayınız. 

Hanım Teyze 
KADIN DEGİŞİRSE 

Harun isimli kariime: "Kadın 
değişir,, diye korkup evlen
memek hatalann en büyüğü
dür. Bunun tamamen aksi 
doğruduF. Aile hayatının ça
buk bozulması iki tarafın da 
hiribirini tanıdıktan sonra ar
iı~c yeni birşey bulamamalanmn 
neticesidir . Yenilik sevgıyı 

arttıran bir amildir. Öyle bir 
kadınla evleniniz ki daima de-

1 Dantelli Elbise J 

Bu senenin sonbahar elbise
lerinde dantel kullanmak moda 
halindedir. Size krep döşinli 
ve dantelli bir iç elbisem 
nümunesi veriyoruz. Elbise 
kolsuzdur. Üzerinde, dantelden 
yapılmış cekete benzer hafif 
bir yanm manto vardır. 

Ev Mi, Cephane 
Deposu Mu? 
Adana - Adana'da Kara 

oğlanlı köyünde oturmakta 
olan kürt Yusuf namında bir 
adam için bir ihbar yabılmış, 
bir jandarma müfrezesi tara
findan aranan Yusufun evinde 

dört Mavzer tüfeği, bir çok 
fisekler elde olunmuştur. 

Kürt Yusuf tevkif edil
miştir. 

TAKViM 
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1 
çünkü anlamazsın. 

-4-
HÜCUMLAR 

1 
- Ne muamma... Ne ka- ı bir göz attı. Raul kımıldamı-

ranlık noktalar... Bunlan sana yordu. Beşu devam etti : 
siyö meselesine... Burada da 
karanlıklar. Dün bu kız gün .. 
dliz ne yapmışbr ? Neden 
kayboldu ? Nasıl ve saat kaç• 
ta eve döndü ? Esrar... Seni• 
için de, benim için de esrar. 
Cünkn bu kızın mazisini sen 
de, ben de bilmiyoruz, 

Beşu, Raulün sözlerinden 
hiç müteessir olmadı ; onun 
nazarında Raul, birçok insan
lardan ziyade temyiz hassası 
olan, herkesin görmediği şey
leri görebilen bir şahsiyetti. 
Müstantik ve müddei umumiye 
bile vermediği ehemmiyeti 
kendisine verdiği için Raule 
nasıl gücenebilirdi ? 

Fakat dostunun koluna gire
rek ve onu parkın içinede ge
zdirerek, kendi kendine sorar 
gidi yapbğı suallerin bazılanna 
olsun cevap almak ümidini 
besliyordu. 

saymıya lüzum yok değilm i ? 
Sen de kabul etmezsin ki, ku· 
lenin içinde bulunan bir adam, 
cinayeti işledikten sonra, • tek
rar orada kalabilsin. 

Hele içersi de sıkı hkı aran
dıktan sonra. O halde? Ya 
cinayetin sebebine ne buyu
rulur? Mösyö Gersen' den kur
tulmak istiyen bir adam, 
- çünkü birinden kurtulmak 
için cinayet işlenir - onun bu 
köprüyü geçerek kulenin ö
nüne o saatte, o dakikada 
geleceğini ne biliyordu? An
laşılmaz şeyler. 

Beşu arkadafUllD yüzüne 

- Biliyorum. Sen bu cina
yetin belki de bir tesadnf ese
ri olduğunu söyliyeceksin. Çün
kil Mösyö Genen bir haydu
dun gizlenmiş olduğu arazi 
dahiline giriyordu. Abes kaziye 
(Betu bu kelimeyi istihf afkAr 
bir tavırla tekrar etti.) Evet 
abes kaziye. Çünkü, Mösyö 
Gersen, kapının kilidini iki 
üç dakika muayene etmişti ve 
bu zaman zarfında katil alt 
katta saklanabilirdi. Görüyor
sun ki muhakemem sağlam. 

Bunun üzerine Beşu başka 
bir mevzua geçti: 

- Gelelim Katerin Monte-

- Ben hepsini biliyorum. 
Maamafih bilmediğin öy .. 

le 1:1oktalar var ki bu hususta 
ıenı tenvir edebilirim. 

- Şimdi bu beni alakadar 
etmez. 
Beşu kızdı: 
- Allah Allah, seni de 

hiçbir şey alakadar etmez 
oldu, be adam. Ne düşünüyor .. 
sun? 

[ Arkası var J 
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Çocuk Sütunu 

A 1'T Doğru Cevap Ve-~~----------.J-Altı Senelik Uiiraşmanın cı ıveticesi renlen·n Lı·stesı·nı· ° Küçük Y aramazlann muzipliği Hazin Bir Muvaff akigetsizlik Olmutşu. Neşrediyoruz 
.ı;:nc:-~:t. -=.::n't: 1 Serdar Bizansı Düşünmüyordu 1 Üçüncü Seri Derste Ders yerine 
·~ ~~e ~~~~~------------------------~ 10&~~.~~ T 
ınetlendirmişlerdi. Feyziati ,talebesinden Meh- rencı·ıı·k Oynuyorlar 
Ayni zamanda burçlardan met Kemal B. 

tağı Arap askerlerinin üze- Galata Dapkoviç vapur acen-
lne Rum ateşi yağmıya bat· tesiµde Bedri Akıncı B. 
amıfb. Hcybeliadada Jak sokağında 

Tahta kulelerinin merdiven· resam Sabit B. 
lerinin, geçecekleri yolların Arnavutköy Yeni mahallede 
ateşle kapJandığını gören A- H aydar Emin B. 
raplar müthit bir şaşkınlığa Yüksek Ticaret mektebinde 
düşmüşlerdi. 611 numaralı B. 

Bu ateşi gerek su ve gerek lzmirde hükumet caddesinde 
1Slak bezler büsbütün parlat• Rağıp Paşa otelinde Sezai Şadi 
maktan bqka bir ıeye yara- lstanbul San'atlar mektebinde 
mıyordu. Ali Neşati Bey. 

Sarfettikleri, tarihin bile Balıkesir de, askeri garajda 
takdirle yadettiği cesaret ve şoför M. Hayri Efendi. 
fedakirlıklara rağmen Araplar Bomontide 39 oe Garip Ef · 
surlann üzerinde bir karış yer Kaqıköyünde Kolsokakta 
bile ele geçirememişlerdi. Rauf Ali B. 

Rum ateşi surların her ta- . Beşiktaşta Ortabahçe'de 
rafım alevden bir çember içine Ömer Hulusi B. 
almlfb. zeıer, paniğe uZ,amamak için, görüşmediği için canı sıkılmışb. "9,, Suale Cevap Verenler: 

Serdar Yakup Arap asker- yavaş, yavaş ricat ediyorlardı. Evdoksiyanın akıbetini çok Sultanahmet Toprak sokak-
Akşam üzeri Muaviye zade merak ediyordu. Bu haleti 13 N N · B lerinin manastırdakilere yardım AI d ta o, ecmettın ey. Yezit, Cafer, Hasan, i e ruhiye içinde kalktı, gitti. A T ı b · d 

edemiyeceklerini anlamışb. k idil skeri ıp ta e esın en 
çı a ge · er. Yezit elbiselerini değişD:iiş Adnan B. 

Ailiye döndü : Hepsi de hazreti Eyyubun aptes almış, elini yüzünü sili- Bursada Arapmehmet ma-
- Herşey bitmiş 1 dedi. etrafına toplanmış, susuyorlar- yordu. hallesinde Lütfü B. 

Bana bir at getir, amcamı dı. Bir müddet, böylece dur- Yüzünden teessürü belli BakırköyünC!e Sakızağacm· 
ordugihe taşıyayım 1 Ondan du1ar. Sonra hiçbir fikir te- oluyordu. Çadırın içinde gi- da Yani Vasilyadis Ef · 
aonra sen bu yoldan git, ati etmeden dağıldılar. yindi, dolaşb. Nihayet gelip Taksim'de Gümüşsuyunda 
arkadaşlara yapacak hiçbir şey Nihayet gece olup ta herkes Serdarın karşısında durdu: Sezai Ziya B. 
kalmadığım, berşeyin bittiğini çadırına çekilince bir asker - Bir hücum daha yapaca- Darüşşafakadan 96p9 ı!!i J· 
ve geri gelmelerini aöyle ! gelerek Serdarı çağırdı. Y c- ğız! dedi. Son ve kat'i bir 50~ğ:a~sut;~~~et B. ey e e 

Ali koşa, koşa gitti, biraz :ıidin kendisini beklediğini bil- hücum. Bakırköyü Kartaltepe'de A-
aonra yanında iki asker ve bir dirdi. Serdar yakup düşünmeden gih B. 
atla avdet etti. Serdar daha evvel Cafer mukabele etti. "8,, Suale Cevap Verenler: 

H ti E b b ta yu .. k veya digw er bir arkadaşı ile l Arkası var) 
azre yyu u u a - Oğuz bey, Mesnevi soka· 

lediler, Ali, Ayazmadan içeri D •• } f •• B • Ç .., ğında 43 numarada: Fatih. 
girdi. a f U U D U Il a 1 f 0 C U g 443 numaralı ismail Orhan 

Serdar Yakup ta başı bü- Mu··racaat Azaldı Bacag"' ı bey, Orta mektep talebesi: 
külmüş, omuzlan düşmüş, Vefa. 
kolunda Hazreti Eyyubu taşı- Darülfünuna talebe kabülüne Galata' da, Kalafat yeririle Kenan bey, Adalı sokağın-
yan ahn dizginleri, ordugaha başlandığı halde bu sene Nubar efendiye ait bir motfi- da No. 8: Amavutköy. 

rün P.rovası yapılırken patla- Mustafa Asım bey, Resimli 
doğru yürümiye başlamışb. Fakültelere pek az talebe mış, hıebolulu Mehmet ismip- Ay mürettiplerinden. 

Bu dönüşte Arap ordusunun müracaat etmiştir. de bir çocuğun bacağı kıiıl- Müceddet hanım, iş banka-
Bizans önlerinde alb sene uğ- Bu azlık lise mezunu olan mıştır. Çocuk hastaneye ya~- sında Muammer hanımın hem-. . 

şıresı. raşıp birşey yapamadan çeki- talebenin yansından fazlasının rılmıştır. 
lişinin bütün acılıkları gizli idi. ikmal imtihanlarile meşgul 

Serdar Y akubun, mağlübi- olmalarına atfedilmektedir. 
yetten, Hazreti Eyyubun yara
lanmasından, Evdoksiyanın aş
kından, yüreği eziliyordu. 

Birçok ümitler, hayaller ku
rark geldiği bizanstan, meyus, 
ümitsiz, sefil avdet ediyordu. 

lstanbulun fethi, bu muha
saradan senelerce sonra, ciha
nı zaman zaman kılıcının zo
rile titreten bir millete nasip 
olacaktı. Mukadderat böyle idi. 

Evdoksiya ile Cafer 
Y akubun ilk işi, hali gittik

çe ağırlaşan Eba Eyyubu, or
du doktoruna teslim etmek 
oldu. Hekim, mecruhu evirdi, 
çevirdi, çok dikkatli bir mua
yeneden reçirdi. Sonra yara
lanm sardı. Muayene netice
ainde fU da anlqJdı ki Haz
reti Eyyubun vaziyeti ağırdır. 
Fakat kurtulmak ihtimali de 
mevcuttur. 

Bütiln bu hadiseler,olup biten-
ler araaında muharebe de olanca 
fiddeti ile bevam ediyordu. 
Bizanslalar, mulıarebenin en na
zik bir d&kikumda meydana 
~kan esrarengiz atetle Arap 
ordu.unun maneviyetini adam 
akıllı ıarsmışta. 

Harp, öyle bir ıekil almıı
ti ki Arap ordusunun galebe 
etmesi imtimali yoktu. Serdar, 

kalbi yanarak,gözlerinden yaşlar 
boşanarak muhasaranın kal
dırılmasını, cenge nihayet ve
rilmesini emretti. 

Araplar, taraf ta.raf çekil
miye başlamış)l?rdı. 

Bu emir, münasip bir su
rette yerine Q'etiriliyor, miifre-

Pangaltı Ermeni Kilisesi 
Pangalb, Şişli, Ferlköy, Ta

tavla etrafmda mühim bir 
akalliyete malik olan Ermeni 
cemaati F eriköyündeki harap 
kiliseyi yıkbnp yerine bir ye
nisini yapbracaklardır. 

Tramvay Teli Koptu 
Evvelki akşam saat ( 19,30) 

da Divanyolunda bir tramvay 

arabasının bozuk olan arşı 

elektrik telini koparmış ve 
kırk dakikadan fazla o hatta 
sefer keşilmiştir. 

Postada 
Posta Ye telgraf umum mü

dtırlüjil bir aenedenberi mün
hal bulunan ve vekileten ida
re edilen hukuk müşavirliğine 
posta işleri ikinci kalem mü
dür muaYini Ahmet Avn\ Bey 
tayin edilmiştir. 

Yağmurun Zararlan 
Geçen gtın yağan yağmur

lardan dolayı kanalizasyon şir
ketinin evvelce yapbğı yer alb 
tesisab, bazı yerde yeniden ta
mire ihtiyaç gastcrir bir hale 
gelmiştir. Marpuççulardaki te
sisat bu cümledendir. 

Maarifte Bir Tayin 
Maarif vekileti ilk iıtatistik 

müdOıii Memduh bey Bursa 
lisesi tarih muallimlipe tayin 
edilmiftir. 

Müsabakamıza İş rak Eden Karilerimiz .• 

Peı·şembe Gününden 
• 
itibaren Kuponların 
Tebdil Edebilirler 
ldarehanemiz Sabah ve Akşam 

Emirlerine Muntazırdır 
Son Postanın karileri arasında bkl nlmış bir zarfa koyacaklardır. 

tali oyunu yapmak makaadile dercet• 2 - ldarehanemlz bu karllerimidn 
tlii kopunlar bitti ye •ıra kur'anna vulka makamında aaklıyacaklan nu• 
çekilmeılne geldi; blnaenaley •tatl· marayı kendilerine rönderecek. kutu-

• ya atılacak bileti de kltibl adile ve-
d~ki noktalan ~arilenmida nıasan ruek kltlbi adU tarahndaa kulaya 
dıkkatlerlne anechyoru'lt : 

1 - Kuponların numaralı biletler attıracaktır. 
Ue tebdiline Ajıatoaun 28incl perşembe 5 - Numarayı rlSndermeklijimlz 
pnü batlanacak ve EylGlün 11 lacl için adreal yenl11Uf Ye pWl&nlDl.f alel-
rünü nihayet verilecektir. ide bir urf kAfidlr. Fakat teud&fen 

2 - Bu müddet zarfında karilerimlx kaybolmaman için urfm taabbQtlll 
blrfJı.tfrdiklerf kupon)an matbaamıza mektuba r5re puJ)anMHlftl ff lçlae de 
retirerecekler, mukabillnde Ud tarafın- taahhllt llcretinin konulmuma tercllı 
da ayni numarayı taşıyan hlr bilet ederiL 
alacaklardır. ' - iki takım kupon rlndereaı-, 

5 - ldarehan~mtzde KAtlbl adle yanlıtlıia mahal kalmamak Gzere ken· 
di ıtarflannın ü:ı:erlne " Ud takım " lf a-

mllhilrleUlmit bir kutu vardır. •'-• k lıdırl 
4 - Karilerlml:ıı matbaamı'ltdan al· reua1 oyına ar. 

dıklan nuına.rah biletin blrkwmuu E K si K NÜ s H A LA R 1 
kendi ellerlle bu kutuya atacaklar, TAMAMLIYABİLIRLER 
ikinci luımını da vesika mukablllade 
aaklıyacaklardır. 

5 - Kur'amız kuponlann tebdil mu
amelealnl müteakip KAtlbl adil tara
fından anu eden karileriml:ı:ln huzu
runda çekilecektir. 

TAŞRA KARILERIMIZE 
GELiNCE .• 

latanbulda bulunmalanna ratılim 
herhanrl bir mazeretlerine mebni aat. 
baamıza relemlyecek olan karllerl•lz 
De tqrada bulunan karllerimlze gdm· 
ce ı bu karilerimlzln kur'amıza lşt&ak 

edebUmeled lçf a öDlerlade klft et.re
cede uman bıralolmıtbr. 

1 - Bu kıı1m kartlerimlz kupona.. 
nnı matbaamı•• bir mektup Ue g8-
derecekler ve mektuplannm lçlae k..
di adreslerine yuılmlf va pulu )'aplfb-

lataabul kanlerlmlz için ekılk aa.
halarlnı matbaamızda tamamlamak 
her an için mümkllndilr. Tqra kartle
rhahıin iae her ekılk kupoa için mat• 
baamıu rlSnderecekleri mektubun içine 
pul koymalan mabadı temine klfldir. 

a - EkJılk kupon r5nderenler ve 
adrealerlae yazılmıt pullu zarf koymayı 
unutanlar, üzerinde Soa Poıta damraıı 

bulunan kuponlar da kabul edllmiyecektlr. 

KURAMIZDA KAZANANLAR 
Plyankonun çekllmealnl mUteakip 

ikramiyeler derhal Yerilecek, lılmlerl 
yuılacak ve mllaaade ederlene resimleri 
de buıJacaktır. 

MÜRACAAT SAATLARI 
Sabah dokuzdaa oablre ajteyl mllte

aldp dörtten sekfae kadardır. 

Az Daha Yakalanıyorlardı 
Cici, Bici, Kuku o gün mekte- · onu almıtım. Şimdi, güzel güzel 

be erken gelmişlerdi. Hocalan oynarız. Dedi. 
Hipo Hanım denıe ırelinciye kadar Cici ile Bici buna çok sevindi· 
oynamak istiyorlardı ama ne oy• ler. Bici hemen treni eline aldı, 

nlyacakl k d·ı · d b"I . kurmıya başladı. Tam treni yere 
arını en ı en e ı mı- 1 . 

1 d bırakacağı sırada ncı koşarak yor ar ı. . . . 
ıçeri gırdı: 

•Çocuklar çabuk yerlerinize, ho
ca geliyor." diye batırdı. Üçü bir
den yerlerine koştular, treni de 

yalım. Benim trenim yanımda, aa• sıralarının iç.ine koydular. Hoca 
bahleyin kalem kutumu alacağıma geldi ve derse ba,ladı. 

Kuku durabilir mi? Hemen bir 
oyun buldu: 

-Çocuklar,haydi trencilik oynı-

j * Son Posta'nın Bilmecesi -ıc 1 

Halledilen Bilmecemiz Yeni 

ı 

11 
ı......ı....1 .............. .ı......ı.....~ 

SAGA, YUKARDAN 
1 - Garip (5) küfreden (5) 
2 - Dayak (5) 

3 - Akmak (5) 

4 - bükbal (3) isyan eden (3) 

5 - Kof (3) söyler (3) 

6 - iki viliyctimiz (9) 

Vilayetle Emanetin 
Birleşmesi Meselesi 
1 eylülde Vilayetle Emanet 

birlqtirilecektir. 
lstanbul dahilinde yeni bet 

kaymakamlık ihdu edilmiştir. 

Dahiliye vekileti kaymakam
lan intihap etmittir. Memuri· 
yetleri tudik edilmek üzere
dir. 

Maarifte İzin 
lstanbul Maarif emin mua

vini Fikir Beye bir ay, Kadıköy 
erkek orta mektebi mlldürD 
Niyazi Tevfik Beye iki ay 

mezuniyet verilmiştir. 

Polis Takımının .Maçı 
Polis futbol takımı bugün 

Taksim stadyomunda Kara
gümrük ( l) inci takımile bir 
maç yapacakbr. 

Sıhhiye Talimabıamesi 
Sıhhiye Vekileti tarafından 

hazırlanan tehirler sıhhiyesine 

ait talimatname Şehremanetine 
16nderilmiftir. 

7 - Dümdüz gemi (3) Romen 
parası (3) 

8 - ... beri (3) eziyet (3) 

9 - Et (5) 
10 - Kaybettijimiz bir Balkaa 

fehri (5) 
11 - Irmak (S) uyku yeri (S) 

Y alovaya Yeni Vapur 
Alınmıycak 

Seyrisefain, Yalova batb 
için yeni bir vapur alınmumın 
ltizuınlu olmadığına karar ver
mittir. 

Hakikat Kurbanlan 
Pekinde çıkan "Pekinı,. 

ıazeteai bininci intifar aene
aini idrak etmiştir. Bu mtbıa· 
aebetle umumi bir tarihçe 
yazan gazete, bu mllddet zar.. 

fında ve Iİyui deiifiklikler 
neticesinde ( 1500) muharririn 
idam edilmit oldujımu kay· 
dediyor. 

Avrupa lmtihanlan 
Hususi liselerden mezun 

olan gençlerin A vrupaya g&n
derilen talebe müsabaka imti-
hanlarına girebilmeleri karar 
altına alınmışbr. Vekilet ema
netlere bu hususu tamim et
miştir. 

Balıkçılık Mütehassısı 
Balıkçılık mütehassısı M. 

Veberman Y alovaya gitmiştir. 



71 Atustös 

İttilıatçılar Divanı Alide Hesap Verigorlİır .. 

Ecnebi Bir Devletle İttifak Edilir de 
Kabine Haberdar Olmaz Mı? 
Talat Paşa, Bu Suale Ne Cevap Vermişti? 

Almanya ile niçin. nuı1 ve 
hangi şerait albnda ittifak 
ettik? 

Sabık adliye nazın İbrahim 
Bey bu sualin cevabını ver
rnişü. Fakat bu ittifak mua
hedesinin bir tarihçesi olmak la· 
zuudı. Kendisine bunu sorduk. 
Anlatb: 

muahedesinin henilz milzakere 
aafhasında olduğunu zamıedi... 
yordum. Fakat T alit B. bir
denbire sözümü keserek: 

- ittifak aktedilmiftir. De
mez mi? 

Hayretim arttıkça arbyordu: 
- Ecnebi bir devlet ile bir 

ittifak muahedesi aktedilir de 
kabine azasının bundan naili 
haberi olmaz, dedim. 

Talat B, mukabele etti: 

O gün mil idi, ertesi gün 
mii idi, pek. iyi bilemiyorum. 
Bir aralık Cavit Beyi gör
müştüm. Yapılan muamelenin 
yolauz olduğunu ona da söy
ledim. Birlikte Sadrazam pa
şanın yalısına gittik. Noktai 
nazarımı orada da mildafaa 
ettim ve icap ederse istifa 
edeceğimi ıCSıyledim. 

Paşa teliş etti: 

1 - BORSA-' 
HAKiKi HAYAT HİKAYELERİNDEN: 9 

- Kırılmış Bir Ömür 
latanbul 25 Aguatos um 

- Kapanan fiatlar -
NUKUT 

1 Altın 911,-
l MecldlJe 57,59 
1 Bankonot M0,50 
1 lsterlln 1035,25 

20 Len 31,25 
1 Flotfm 82,50 

20 Ktll'On US,-
1AYUatmya ti 31,-

Bostancıya Sinirli Bir 
Macar Kadını Gelmişti 

ı Dolar ns,so 
20 Fr .... &. 1'7,n 

1 Peset. 24,.50 
t llark 50,50 
ı Zloti ıs,-

20 Liret 225,- ı Peoro 57
1
-

20 Belçika fr. 117,.50 20 Ley B.25 
20 Dralıml SS,25 20 Dinar 16ı7S 
20 fmçre fr. 111,- l ÇenıOYef 

ÇEK 

-1-
"M. Ferhat. lmzah karlimiz anlabyor: 

.. Geçen hafta bir iş için 
l.partaya gitmiştim. Habnma 
orada, Cezmi Salimi bulmak 

Kunlf - Adet Sa geldi. Mektep arkadaşımdı. 
ı lateriı. 1050,- 1 TJ.. Florint,17,50 Bir aralık tıbbiyede beraber 
1 Çemov~ç l088,- bulunduk. Sonralari birbirimizi 28 ı..,. 79.Jt 1 ,, " 

Adet Sa. 1 ,, ŞilinA•.3,35,SO. kaybettik. Onun İzmirden İs-
1 T.L.Dolar0,47 ıss 1 ,, ,, Pezeta 4,40.- parlaya aittim kulag-ıma çalın-
ı ,, ,, Fr.fr. tı,91,SO e- e-
l " ,, Uret 9,05,- t " " Mark ı:n,75 mıştı. Evini sora sora buldum, 
1 " 11 B.fr. !,38,40 t Zlott A .,.. -" " ~&· kapıyı çaldım. 1 " " ~ahmi 30,50 p 2 70 50 ı • L. 2 43 1 " " engo t ' ki k b "" • .... ' ,- 2 •• n Va 't gece, apıyı ana 
1 ,, ,, Leva fiS,20 ı " " Dinar ..,.,., ___ .....__________ elinde şamdan, üstünde entari, 

w - Ben doktor olunca 
evveli, lstanbulda, Cağa1oğ
lunda bir muayenehane açbm.. 
Oldukça zengin bir annem de 
olduğu için rahat yaşıyordum. 
Benim de kazancım iyi idi. 

- Bir gün dahiliye nazın 
1' alit B. beni davet etti, gittim, 
da.ireıinde tamirat bulunduğu 
İçin Hariciye nazırının odasın
da oturuyordu. 

Kaptya: 
-ŞeyhillialA mefendiden baş

kl kimseyi kabul etmiyeceğim, 
~lklriııi verdikten sonra beni 
IÇtri aldı. Yalnız kaldık. O 
'-nıan hiçbir mukaddimeye 
lfb:um görmeden : 

- Sizi haberdar etmek 
vazifesini Sadrazam paşa bana 
vermişti. Bu dakikada ben de 
o vazifeyi ifa etmiş bulunu
yorum •• 

- Canim mesele izam edi
lecek şekilde değildir. Mesele 
ile pbıen birkaç aydan beri 

VAPURLAR] meşgul oluyordum, neticelen- r 
meıinden evvel ~aasım ıpah- _ 

zurlu görüyordum.ittifakın esa- .. ----------• 

sakallı, zayıf bir adam açh. 
Şamdandan gelen titrek ve 
soluk ışık arasında görünen 
bu san ytızde, gözlerden başka 
tanıdığım hiçbir uzuv yoktu. 
Onun Cezmi Salim olduğunu 

Annem beni evlendirmek 
istedi. Razı oldum. Kız aradı 
ve Kızıltoprakta bir paşa kın 
buldu. Güzelôi, beğendim, ev
lendik. Zevccmle çok ıyı 
anlaşmışbk. İki sene beraber 
yaşadık. Bir de kızım oldu, 
fakat sekiz ay sonra kızamık
tan öldü. Çok müteessir ol
duk. Zevcem hergün ağlıyor
du. Onu teselli için elimden 
geleni yapbm, faK.at ince, na
rin, çok hassas bir kadındı. 

- Biz Almanya ile ittifak 
ediyoruz, dedi. 

Şaşırdım, çok taşırdım: 
- Nasıl olur, dedim. Biz 

ltniş sahillere malik olan bir 
devletiz. İtilif blikiımetleriıün 
•leyhinde bulunan bir man• 
IUnıeye girersek bu sahilleri 
llası] nıuhafua edebiliriz. Son
ra da Almanya ile aramızda 
~?krafya itibarile en küçiik 
ır münasebet bile yok. 

Ben sözleri söylerken ittifak 

lbrahim B. in istediği bu 
df'jildi, o, kendisinin teşebbüs
ten vaktile haberdar edil
memiş olmasina müteessirdi. 
Onu proteıto ediyordu. Fakat 
T allt B. işi yllksekten almış : 

- İşte timdi söylllyorum. 
demişti. 

Sabık Adliye nazırı İbrahim 
B. anlatmakta devam ediyordu: 

-O sırada Şeyhillislim Hayri 
Efendi içeri girdi. T alit Bey 
ona da ayni şeyi haber verdi. 
Ben çok müteheyyiç ve mü
teessirdim, düşüncemi Hayri 
Efendiye de söyledim. Ve ayni 
teessürle sokağa çıktım. 

sma gelince: Tamamile tedafüi-
dir. içinde İngiltere hakkında 
ihtirazı kayıt bile mevcuttur. 

Diğer taraftan düşününüz 
ki bu ün ittif aki müsellese dahil 
olan ftaıyanın, Fransa, İngiltere 
ile itilifnameleri mevcuttur. 
Biz de ayni devletlerle itilifna
meler yapmak için miizake
reye girişeceğiz. Bu ife Cavit 
Beyi memur ediyorum. 

Sadrazamın cevabı bana 
sükilııet verdi. Alelhusus Ca
vit Beyin itilaf devletleri ile 
miizakereye girişecek olması hu 
sükfuıetin derecesini arttırdı.. 
btifadan vaz geçtim. 

Enver Paşa Bir Defa Daha Sahneye Çıkıyor. 
Tafsilatı Yarınki Nüshamızda Görülecektir. 
Ziraat Mi, Sanayi Mi ? Aslı Çıkmıyan 

[ Baş tarafı ı inci sayfada ) bekliyerek asl!'larca yağmur 
duasma çıkılan ve iptidai çift· 

Meseli sebzecilik, meyvacı· çilikten kurtulmamış bir mem-
hk, fidancılık, çiçekçilik gibi lekete ziraat memleketi deni
doğrudan doğruya topraktan lebilir mi 1 
elınan mahsullerle bal, yumurta Halbuki bili istisna her ne
lihi hayvani maddelerin maki- vi mahsul yetiştirmek kabili
ile ile mamul bir şekle ifrağ yetini gösteren ıklimlerle arazi 
edilmesine veya şekillerinin teşekkülatına malik olan memle
tehdmne ihtiyaç olmıyan mad- ketimize bugtın ancak: [Ziraa
delerin sanayi ile biç alakası te elverişli bir memlekettir. ) 
Joktur. Bununla beraber una- diyebiliriz. 
1İ, ziraat ıan'atlan halinde i Hülisa: Tür~e . !çin • her
~~unan şekil ve veziyeti ile şeyden evvel • bılgıli zır~at, 
lstihsal aahasının daimi orta- sonra kazançlı zıraat ve daıma 
Ildır. Değirmencilik konserve- ziraat lazımdır. Kurtuluş ve 
cilik lık ~ ık pey- refah düsturu işte budur. Bun-
. .'. şarap~ı ' .y:gcı 1 

' dan sonradır ki i sanayi, tam 
llirtllik vesaıre rıhı. ve şümullü manasile inkişaf 
h' Şunu ilave edeyim ki: Adeta edebilir. 
~ düstur şekline konulmuş Memlekette fabrika yapmak . 

lcıc an ~ Türkiye bir ziraat mem- meselesine gelince: Bu, sermaye 
it ~.tıdir - mütaleasına ben ve sermayeyi doyurabilecek 

13~t ıyen . işW:ak etmiyo~: ~~z~nca ait ibti.sas ve h~esap 
0 Yle hır miıtalea kendimizi ışıdir. Bunun zıraatle alakası 

lbenıleketin zaranna olarak yoktur. Her bilgili sermaye 
i':lanıaktan ibarettir. Türkiye sahipleri şeraiti ikbsadiyeye 
-~t ve ziraat ilimlerinin ka- muvafık gördükleri işe serma-
\taıt v · ı · l · · k k k. h. . e prensıp enne nazaran ye erını oyma tan çe mm.ez-. 
lr ~ıraat memleketi değildir ler. Aslen korkak olan seJ"-

le hır · l k • l b"I . . zıraat mem e eti o a ı - maye, emin bir melce buldukça 
lbesuu d b · kr · · t ili'k ~ • e üro ası zıraa ~ oraya yerleımek için teşvike 
~~eruun devamı müddetince bile muhtaç değildir. Binaena
ltn ansızdır. Ben bu kanaatimi Jeyh Türkiyede fabrika yap
bll~l~enberi söylemekteyim. mak hususunda mtıtalea der
lt .. nıır ıkbsat kongresinde de bin meyanını mütehassıslanna bırak
tollaur çiftçi murahhasının hu- mak daha doinıdur. 

tunda llyledim ve ispat " 
~· Hisardaki fik Mektep 
~Dar lo~m .. yiyeceğini hariç- Ana.~olu Hisarındaki Klçl)r 

ıetiren4 lstihul teklini au sahilmde yapılmatnw karar 
•e kudretini teabit etmemif nrilen ilk mektep binasının 
le hlahaul bereketini Allahtan inşasına başlanmışbr. 

Bir Haber 
[Baş tarafı 1 inci aayfada) 

Paşaya bir ihbar yapmış. 
O da polisi ikaz etmiş. Po

lis taharriyat yapmış, bazı 
kimseleri tevkif etmiş. Tahki
kat devam ediyormuş. Polisin 
verdiği sarih cevap şudur ki, 
bu haber, tamamen uydur
madır. 

Kaçakçılığın yapıldığı bildi
rilen Kabataş, Fındıklı, Unka· 
panı ve Lileli taraflarında hiç 
bir kaçakçıhk vak'ası olma
mışbr. 

Galatada, Karaköyde basit 
bir harsızhk vak' ası olmuş, kah
veci Sırrı efendinin evi aran• 
mıştır. 

Ayrıca bir ihbar üzerine 
yirmi gün evel silahçi Arif 
efendi isminde birinin evi 
aranmış, fakat hiçbir şey ele 
geçmemiştir. 

Amerika Kütü
panesine Rağbet 

Divanyolunda'ki Amerikan 
kütüpanesi çok raibet kazan
maktadır. Okuyuculara iskem· 
le ve kitap bulunamamaktadır. 
Son zamanlarda hanımlar da 
kıraataneye gelmiye başla
mışlarsa da lciitüpane müdürü 
bunlan kabul etmemektedir. 
Zira küttıpane muhtelit kıraati 
kabul etmiyor. 8\ı raiJ>et 
karşısmda o civarda bir ko-
1;1ak iaticar etmiye karar ver
mişlerdir. 

Seyrisefain 
._ ___ ..._ ______ ... . anlamak için fazla bir dikkat 

Merkez acenteai: Galata köp· sarfettim ve bana gösterdiği 
ril batında Beyotlu 2362. Şube dı ki 
acenteıi: Mühürdar zade bam allkanın azlığından anla m • 
albnda Tel. i.t. 2740 onda, insanlardan bıkmış bir 

Trabzon ikinci dervif, bir keşiı, bir münzevi 
postası phsiyeti peyda olmuş. 

( Ankara ) Vapuru 28 A- Onun başından geçenleri 
ğustos perşembe akşamı Ga- bilmediğim için, bir insanı bu 
lata rıhbmından kalkarak kadar değiştiren şeyiıi ne ola-
Zonguldak, İnebolu, Sinop, bileceğini merak etmiştim. 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu. Kendisine memleket haber-
Gireson, Trabzon, Rize, Ho- lerinden bahsettim, yeni çıkan 
pa'ya gidecek ve dönüşte Pa- " Son Posta ,, yı gösterdim, 
zar iskelesile Rize, Of, Sür- hepsine hafifçe omuzlarını silk-
mene, Trabzon, Polathane, ti. Fakat " Son Posta " nın 
Görele Gireson, Ordu, F at-

ı hakiki hayat hikayelerini kari-
sa, Samsun, Sinop, nebolu'ya lerinden dinliyerek yazdığım 
uğrıyarak gelecektir. anlattım. Evvela buna da pek 

Mersin sürat postası ehemmiyet vermedi, fakat ısra-
( İnebolu ) vapuru 27 A- nm üzerine, neşredilmek üzere 

ğustos çarşamba 1 1 de hayabm bana anlatmıya rau 
Galata Rıhtımından kal- oldu. 
karak Çanakkale , lı:mir , 
Küllük, Fethiye, Finik~ 
Antalya, Alaiye, Mersin'e 
gidecek ve dönüşte Taşucu, 
Anamur, Alaiye, Antalya, 
Finike, Fethiye, Küllük, İz
mire uğrıyarak gelecektir. 

Çanakkale' de yalnız yol
cu verilir yolcu almll'. 

• 
Iskenderiye sürat 

postası 
(Cumhuriyet) vapuru 29 A

ğustos cuma 13 te Galata 
rıhtımından kalkarak cu
martesi sabahı hmir' e ve 
akşamı İzmir' den kalkarak 
pazartesi İskenderiye'Y.e va
racak ve çarşamba lsken-
deriye' den kalkarak lzmir'e 
uğnyarak istanbul'a gele
cektir. 

27 Ağustos 
Mudanya postası 
yacaktır. 

çarşamba 
yapılmı-

Yelkenci Vapurları 
Karadeniz Postası 

S vapuru 
amSUD 27 Ağustos 

Çarşamba 
Günü akşamı 6 da Sirkeci 
rıhbmmdan hareketle doğru 
(Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Sürmene ve Rize)ye gide
cektir. 

Tafsilat ı~ Sirkecide 
Yelkenci hanında kiin acea-
teaine müracaat. 

Tel. İatanbul 1515 

Hayatmi 
dinleyiniz: 

kendi 

1 Şehremaneti lliinab il 
Şehremanetinden: Fatih yan

gın yerinde 147 Adada 2707, 
2876, 2822, 2821, 2820 harita 
numaralı arsalar arasında 172, 
48 metre murabbaı arsanın 
metre murabbaı 120 kurut be
delle talibı üzerinde olup iha-
le müddeti 3 eylül 9JO tari
hine müsadif edilmiş olduğun-
dan taliplerin mezkllr tarihte 
levazım müdürlüğüne gelmeleri .. 

Şebremanetinden: Haseki 
hastanesi için lüzumu olan 30 
adet karyola kapab münaka-
saya konmuştur. Taliplerin 
prtname alınak için her gün 
levazım müdürlüğüne gelmeleri 
teklif mektuplarını da ihale 
günü olan 17 eylül 930 çar
şamba günü saat on beşe ka
dar mezkUr müdtirlüğe ver
meleri. 

l(ı. 
Şehremanetinden: Tentene, 

kurdele, şerit ve emsali şeyler 
satan esnafın bunlan behemme
bal arşın ve metre gibi muayyen 

ve damgalı ölçüleri aynen kullan· 
maları lazımdl!'. Camekin, do
lap ve tezgih gibi ıeyler üze
rine işaretler yapılarak bu gi
bi ıeylerle ölçmek memnudur. 
Ancak esasen tahta, demir ve 
saireden ölçü olarak mahsuaen 
imal edilmiş metre, &rflD ve 
emsalini tezıih üzerine tesbit 

ederek bunlarla ölçmek caizdir. 1 

Bu ölümün hatırasını unutamı
yor ve taşımaktan yoruluyor
du. İki ay sonra hastalandı. 
İsviçre ıenatoryomlarmdan bi
rine gitmeyi icap ettiren hasta
lık. .. 

Tabü derhal lsviçreye gittik. 
Fakat bu seyahat, onu İsviçre
topraklannda bırakmak için
miş. Bir ay sonra tek başıma 
kederli, meyus. bitik bir halde 
lstanbula döndüm. Çok sev
diğim bu kadını ooulmıya 
muktedir olmadığımı anladım. 

Üç sene kanını unutamadım. 
Muayenehanemi kapatbm. Bez
gin bir halde idim. 

Suadiyedeld köşkümüze çe
kiJmiıtim. 

Bir gün, kolDfU köşklerden 
birinden bana hasta bir kadm 
getirdiler. Bu kadın Bcrta Ra
di isminde bir Macardı. Bir 
sinir hastası imit ve ailesinden 
kaçarak lstanbula gelmiş. 

(Arkuı var] 

~ Sair markalann 
rekabetine rağmen 

P O K E R 
Tıraş bıçakları daima terci
hen aranmaktadır. Her yer
de sablır. 

Umumi acenteleri: lstanbul Tah 
takale 8 No ak Dekalo ve 'ki 

ŞiŞLİ 

TERAKKİ USESi 
Müdürlüğünden: 
1 - Mezuniyet imtihanla

rına Eylülün birinde, diğer 
sınıflar imtibanlanna yedi
sinde, tedrisata da on beşin
de bqlanacaktır. 

2 - Eski talebenin t Ey
lüle kadar kayitlerini tecdit 
ettirmeleri. 

3 - Yuva ve ilk sınıflar
la im leyli dairesi tramvay 
caddesindeki eski (15 inci 
mektep) binuma naldedil
miftir. 

Seker hastalarına müjde TAZE HASAN GLUTEN EKMEG" ı· 
'yerli mamulatı halis ve 

25 KURUŞ 
Hasan ecza 
deposunda 



YAKLAŞIYOR 
Bu münasebetle Galatada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinin 

BtlYÜK ELBiSE F ABBİKASI 
En Mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak 

imal edilmiş zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntehap elbiseler 
muhterem müşterilerinin enzan istifadelerine arzetmektedir .. 

ERKEKLERE MAHSUS 
Liradan 
itibaren 

lngiliz muşambaları 9 112 

Kabili tebdil muşambalar 14 1/2 
Muşambalar bivertin astarlı 19 1/2 
~~balar lngiliz 17 112 bıçımı kumaşlardan 

Gabardin pardesüler n:ıuflon ile 
Methur Mandelberg marka empermeabilize 

Gabardin pardesüler 
Mandelberg pardesüler 

muflon ile 
lngiliz biçimi kumaşlardan 

Pardesüler 
Trençkotlar 
• 
iyi cins yünlü paltolar 

Kostümler lngiliz biçi~i 
spor ve saıre 

Liciv~rt siyah Kostu·· mler 
ve aaıre renklede 

25112 
29112 

37112 

22112 

17 1/2 

13 1/2 

14 1/2 

18 1/2 

HANIMLARA MAHSUS 

Deri taklidi mulı- M bal 
telif renklerde uşam ar 

Soa moda biçimde Muşambalar 
ve kabili tebdil 

Muhtelif re~erde Trençkotlar 
gabardm 

Liradan 
itibaren 

13112 

14112 

17112 

ÇOCUKLARA MAHSUS 
Kauçuk muşambalar 
Bivertin muşambalar 
Trençkotlar 
Trençkotlar muflon ile 
Yünlü paltolar 

41/2 

7112 

9 112 

13 1/2 

9 1/2 

Ayni zamanda erkeklere mahsus ga
yet şık pardesüler, paltolar, kostümler, 
ve muşambaların müntehap çeşitleri ve 
hanımlara mahsus mantolar ve ipekli 
muşambaların mütenevvi çeşitleri mev

cuttur. 

TOPTAN FIATINA PERAKENDE SATIŞ 

üstünde 

AMELİ HAY AT KIZ ERKEK 
TİCARET VE LİSAN MEKTEPLERİ 

Sahibinin Sesi baş muganniyesi 

lstanbul vilayeti umumi meclisi tarafından tesis edilen kız 
ve erkek Ameli Hayat mektepleri bu defa yeniden ıslah ve 
tevsi edilmiştir. Tahsil müddeti dört senedir ve tedrisat 
F ranS1Zcadır. 

F eyziy Lisesi 
Kız fstanbul - NİŞANT AŞI Leyli 
ve ve 

FİKRİYE HANIM 
Ay:~~ :~::! ~e~:e Çiftlik Parkında 

Talebeyi ecnebi mekteplerinden vareste kılmak ve en ucuz 
şeraitle en kısa zamanda hem orta tahsil vermek ve hem 
ecnebi lisanı öjreterek ticaret hayatına atılabilecek malumatı 
vermek makaadile açılan işbu mekteplerde Türkçe ve Fransızca 
lisaıılarile beraber lngilizce ve Almanca lisanlaondan biri de 
mecbmiclir. Tahsil 6creti (50) liradır. Mektebe girebilmek için 
ilk mektebi bitirmit olmak lizımdır. 

Erkek ( Telef on: Beyoğlu 4039 ) Nehari 
Tam deHeli Lisedir - İlk kısmı ve çocuk yuvası vardır. 

Talebe kaydına başlanmıştır 
Her gün saat 10 dan 17 ye kadar, Nişantaşında, Karakol 
karşısında bulunan mektebimizde ziyaret kabul olunur. 

1 -93c}kın;:;~;icekb;d;:i·· yol 

Kayt muamelesi 20-3-930 da batlu ve cumartesJ, pazarteıi, çarşamha giinleri 
mektepte iaa 9hmur. Kız mektebi: Düyunu umumiye karfısında eski 
mülkiye mektebi Wnua Tel, lat. 2731 Erkek ınetebi: Cağ:.ıloğlu'nda Tel. 1630 

Vahan M. Koçyan 
Her nevi mahrukat depoan, odun, manga kö
mürü, Kardif, antrasit, kok, maden kömürer 

Tophane, Kılıç Ali paşa Çıracı sokağı N. 22 - 30 
Tel. Beyoğlu 1751 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Fatma Berkemal Hanımla Hiileyin Fehmi Beyin ( t 7 488) ikraz 

numaralı deyn senedi mucibince Emniyet sandığından istikraz 
eyledikleri mebliğ mukabilinde Sandık namına merhun bulunan 
Kasımpqa.da Camiikebir mahallesinde cedit Çöpçüler sokağında 
eski 28 ve yeni 16 numaralı otuz beş arşın arsa üzerinde v~ 
fevkinde bir odayı havi bir dükkanın tamamı vadesi hitamında 
borcun &denmemesi hasebile müzayedeye çıkarılarak 

TL. 400,-(dört yüz lira) bedel 
mukabilinde müşterisi Adem Sabri B. namına kat'i karan 
çekilmif ise de mumaileyh teferruğden imtina eylediğinden 
tekrar yirmi rün müddetle müzayedeye çıkarılarak 17 Eylül 
930 tarihine müsadif çarıamba (ilnU saat on altıda kat'i kararı 
çekileceğinden talip olanların yevmi mezkurde Sandık idaresine 
müracaat eylemeleri ltizumu ilin olunur. 

POSTA İLE MÜRACAAT 
edenlere tahriren izahat verilir. 

411 metre mikabı 
kereste: 

Tütün inhisarı umumi müdür
lüğünden: 

İzmir fabrikası için 411 metre mikabı muhtelif eb'atta 
kereste kapalı zarfla alınacağından taliplerin her gün gelip 
şartnameyi almaları ve zarflarını 3-9-930 çarşamba günü saat 
10,30 a kadar Galatada Mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

• lf. 1f. . 

64.500 kilo mangal 
kömürü mübayaası: 
Tütün inhisarı uraum müdür

lüğünden: ... 
İdare için mübayaa olunacak 64.500 kilo mangal kömürü 

kapalı zarfla mübayaa edılecektir. Taliplerin her gün gelip 
şartnameyi almaları ve 1-9-930 pazartesi günü saat 10,30 a 
kadar zarflarını Galatada Miibayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

mükelleflerine 
Istanbul Nafıa Başmühendis~ 

fiğinden: 

930 senesi bedeni yol mükellef-
lerinin hangi yolda ifayı mükellefiyet 

etmek Üzere ne tarihte ve nerede 
bulunacaklarını mübeyyin tertip 
edilen cetvelleri ait olduğu bilii
mum heyeti ihtiyariyelere peyder-

pey gönderilmekte olduğundan 

mükellefiyni mephusenin heyeti 
• 

mezkôreye müracaatla keyfiyeti 
öğrenerek ona göre hareket eyle
meleri alakadarana tebliğ ve ilaJJ 
olunur. 

--~..--~~~~~--~~~~~-~ 
Mes'ul mildftr · Selim Ragıp 


