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J REDDEDiYOR Şekeri Niçin Pahalı 
Hü~:r;- !o!! ... ~·>c::at: YemekMecburiyetinde 
bugün öğleden sonra Tahran 

sefirimize tevdi etti. Tahran Bu ı un u ? 
sefirimiz de notayı şıfreh tel- yor u z . .. 

1 

İranla Aramızda Paglaşılamıgan Koz NJdir? 

Bu Mesele, Yalnız Bir Hudut _İŞi 
Değil, Bir Memleket l\'leselesidir .. 
Şarkı İyi Bilen Bir Muharririmiz Vaziyeti Bildiriyor 

sizle saat "4,, te Hariciye Ve
kiletimize bildirdi, ve Çok 
uzun olduğundan gece geç 
vakta kadar deşifre edilmesi 
ile uğraşıldı. 

Bu dakikada nota Hariciye 
vekaletimizden Başvekil ismet 
paşa · hazretlerine bildir.ilmiş 
bulunmaktadır. · 

Cevabı nota Vekiller heyeti 
huzurunda okunmadığı ıçın 
aeşedilmemiştir. Fakat muhte
viyatının menfi olduğu söylen
mektedir. 

Erkanı Harbiye Reisi 
Şarka Gitti 

Ankara7, (Telefon)- Umumi 
Erkanı Harbiye Reisi Fevzi Pş. 
teftişatta bulunmak üzere bu 
gün şark vilayetlerine hareket 
edecektir. 

Harekatin Başlaması 
Yakındır 

~ Ankara, 8 (H.M) - Surye
den gelerek hududumuza giren 
Haço Habat köyünden kımıl
danmamıştır. Askerimiz bu 

Van, 3 (H.M) - lran'la ~a- iki büyük ana meseledir : sıralanmış dağlar parçaııctfr. adamı Suryeye kaçırtmamak 
lbııda son zamanlarda dikka- t - Ağrı dağımn vaziyeti. Buralarda bilhassa g8~ebe için icap eden tedbirleri ala-
te çok şayan bir safhaya gi- ·2 - İran'ın hudutlarımız aşiretler oturur. Bu köylerin rak ilerilemektedir. 
r~n bir hadise baş göstermiş· üzerindeki aşiretlerinin vaziyeti. içtimai vaziyetleri büsbütlln Ankara, 8 (H, M.) - Haco 
~~· ~u, henüz bir ihtilaf ma- Ağrı dağı hemen hemen bir başkadır. Bunlar, senenin he· vaktile Irakta aktedilen Kürt 
llllYetınde değildir. nısfı Türkiyede ve diğer kısmı men sekiz ayı şiddetli kış ya- kungresının kendisine verdiği 

Şekeri pahalı yiyişimizin sebebi memlekette yaşaması 
mümkün olmıyan şeker sanayiinin himayesine ehemmiyet 
verilmesidir. 

Dört senelik tecrübe bu memlekette şeker sanayiinin 
inkişaf edemiye~eğini göstermiştir. 

~lpullu .şeker fabrikası senede azami ikf ay, Uşak şeker 
fabnkası bır ay çalışm(l.ktadır, Bunun için .de bu fabrikaların 
yapbğı şeker ( 27 - 30) kuruşa malolmaktadır. Bu fabrikahırın 
zararını kapatmak için bir taraftan bunlara yardım edılme · .. e, 
bir taraftan da biz okka başına ( 30) kuruşa y ı'ruı fazla p.ıra 
ödemekleyiz. 

UŞAK FABRİKASININ ZARARI 

Uşak şeker fabrikası fena ve susuz bir yer~ kurulmuştur. 
Burada su bulunmadığı içJn pancar yetiştirileilltyor. Pancarın 
bir kısmı dağınık araziye, bir kısmı da Uşak - İzmir haltı bo
yuna ekilmektedir. Bu dağınık arazideki pancarların hasadı 
muhafazası, nakli hem güç, hem de pahalı oluyor. 

Bu yüzden Uşak Şeker fabrikası iki senede ( 400,()()() ) lira 
ziyan etmiştir. 

Bu fabrikayı yaşatmak için bir buçuk milyon lira yardımda 
bulunulmuştur. 

Fabrikanın sahipleri İs koda ismindeki Çekoslovak şirketile. 
Sanayi ve Maadin bankası ve Uşaklı Nuri Beyle arkadaşlarıdır. 

Şeker sanayiini himaye için bu müesseselere verecek, bir 
buçuk milyon lira fazla paramız var mıdır? 

ALPULLU FABRİKASININ ZiY ANI 
Alpullu Şeker fabrikasının ziyanı da bundan az değildir. 
Alpullu Şeker fabrikası evvela (500,000) lira sermaye ilı 

yapılmış, sonra bu para kafi gelmiyerek (250,000) lira daha 
ilave edilmiş ve 750,000 lira yardım görmüştür. 

Bu fabrika da üç sene kar etmemiş, yalnız bu sene hissedar
lara yüzde ~l~ nisbetinde bir kir dağıtmıştır, 

Senede iki ay çalışan ve harice sevkiyat yapamadıktan 
maada dahilin ihtiyacını bile temin edemiyen bu fabrikanın da 

[Devamı 2 inci sayfada) 
Aramızda yalnız bir hudut İran'da olmak üzere çok sarp pan buralardan İran'ın Makô talimata göre hareket etmek

llleselesi yoktur. Bu, herşeyden ve geçilmez tepeleri daimi ve Aybey dağı etekleri tara· tedir. 
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müfrezeleri tar81ından püskür
tülmüştür. 

Teşhir Ediliyor ' Haço Kaçamamal~dır 
b l Ankara, 8 (H.M) - Iranın 

t:.n B •• •• k Z k• K d 8 k k ·il · notası geldikten sonra Harici-u yu ev 1 3 illa a ma mIŞ l' · ye Vekiletimiz Irak sefa-

8., ~)evyork, Temmuz 20 (Hu-
'481 z Av Am . k - aro gnın en-
oİ~a gelişi mühim bir hadi* n. 
Re(üz ellilik ihtiyarı . buraya 
tad lte~ler Amerikalılardır. Bu
de akı hayatını tanzim eden 
A. (Calvin Harris) isminde bir 
rnerikalıdır. 

i d~aro ağayı (Komodor) otele 
s:bır~iler. Geldiğinin ertesi 
ot la kendisini görmek üzere 

ee "t• k ot 1. gı hm. Bir de baktım i 
a ~ e ın büylik holünde Zaro 
1 ganın et f b'' ··k b' .t(aj b ra ını uyu ır 
tı a alık sarmış, resim çıkar-

Yorlar N k' att:i~u ·. evyor un meşhur 
a ~ :) ennden biri kollarını 
Ranın b d v 

rafın oynuna olamış, fotog-
a.l karşısına geçmiş poz 

'Yarlar. 
1_ Zaro v 

aı:a.dın( aga memnun. Y almz 
herab ara bakıyor, ve onlarla 
iÖrUn~r bulunmaktan memnun 

.,. uyor. . 
<.a.ro ~ 

aga en ziyade doktor-

lar nezdinde alaka uyandırmıı
br. Beş on gündenberi klinik
ten kliniğe götürdüler. Bir
çok muayeneler, tetkikler. 

Neticeden herkes mütehay
yır. 

Fakat işin bir de fena tara .. 
fı var. Zaroyu Amerikalılar 
getirdikleri için hemterileri 
pek te üzerinde tesir yapamı
yorlar. Amerikalılar onu Ko
ney İland denilen yere götür· 
diller. Orada eski Türk kıya .. 
fetine sokarak ve eline bir 
kılıç vererek halka teşhir edi .. 
yorlar. Bu teşhir hepimizi, fa
kat bilhassa ağanın hemşeri-
lerini pek müteessir ediyor. 

Amerikan gazeteleri Zaro 
ağaya ait birçok şeyler yazı
yorlar. Yazdıkları şeyler içinde 
Zaro ağanın şu sözlerini de 
kaydediyorlar : 

Zaro Ağa demiş ki: 
" Ben on iki defa evlendim 

Fakat beni anlı yan bir kadın 

oldu. O aa üçllncil karım Hanife 
idi. O anlayııta bir kadn 
daha bulsam gene evlenirim· 
Fakat nerede o kai:lınlar 
simdi?.,, 

reti ile mükalemede bulun
muştur. Müzakere (Haço) nun 
Irak arazisine kaçamaması için 
alınacak tedbirlerle alakadardır. 

Şark meselesine ait 
haberlerimiz, burada 
bitmedi. Lutfen 3 üncü 
sayfaya bakınız. 

Müller Raporu 
Alman mütehassısmın yazdı

ğı rapor "7,, inci sayfamız
dadır. Okuyunuz. 

;-HUPUR: lQ-
" SON POSTA,, NIN ., 1000,, 

LİRALIK KUR'ASI 
Ahali - Aman yahu .. Arozözler geliyor .•• KOfUll; .• Kovala• 

nnuza biraz su alalım. 



Halkın Sesi DABILI BABBBLBB Günün Tarihı 

Kanalizasyonun 
Uzamasına Ne 

Dersiniz? 
lbun Filaet Bey ( l.tudıı 

liwi m•wm.ıerWea) 
- Bir memlekette kanıU.. 

zuyon t~ • kadar ml
kemmel ol--. heJlnn llhlaati 
o kadar ijl •u Zlll ..... 1.
tanbul' da r••• kıa•.., .. 
nan uzun ıiirmhft blMlck, .ı.
bat. lzerine aksitesir ,. ... .
tadır. 

Şimdiye kadar yapılan ka
nallann birçok defalar açdıp 
kapatılması ve bu yüzden yol
lann berbat bir hale getiril
mesi neticesi olarakl tehrin 
giizelliği kaybolmaktadır. Ge
len seyyahlar, yollann bozuk
luğundan fikiyet etmektedir
ler. 

Kanalizasyon lizımclır; fakat 
bu tekilde değil. 

* İbrahim Hilmi B. (Ziraat 
Bankuı memurlanndan) 

- Kanalizuyon belki birinci 
derecede l.Azım olan hir pydir. 
Hafriyat, gelip geçmeyi kliç
leştiriyona da temin edeceği 
menfaat giz 6ntbıe_ getirilerek 
bunlar, hot1&rillmelidir. 

* Celil B. (Gedikpap.da No. 
27) 

Kanalizasyon iyi bir 
-teydir, yalnız bunları daha 
çok zaman evel düşünmek icap 
ederdi. Temizliği temin ettiği 

için bu işten memnunum. 
Ancak işin biran evvel 

ikmali masraf ve memleket 
menfaati noktasından elzemdir. .. 

Vahdi B. ( Gaziayintap baş
muallimi) 

- Efendim, bu kanalizas
yon işi iyi ise de fazla mamam 
can Blkıyor. 

Kanallar kazıılırken yerden 
pkanlan topraklar rüzgirla 
•vrularak balkm llhhatine 
fena tesir ediyor. Bu işin 
çabukça yapılmua llzundır. 

* Behçet B. (Mefl'Utiyet ote-
linde misafir) 

- Kanalizuyoa yüzünden 
bir takını kazalar oluyor. 

Uzamaması icap eden b.ı 
if uzadıkça uzuyor. 

Hafriyat yapılan dar cadde
lerden geçmek kabil olmuyor. 
Bu faydalı iş daha uzun bir 
müddet devam ederse temin 

Bir Vak'a 
Bir Kadını 
Yumrukladılar 

-DUa elrp• imi Fermene
cilerde prip bir vak'a olawt
tur. Ortalığın ziyadeaile kalaba

hk olduju bir zamanda bir kadın 
feryadı yiikselmiş ve herku 
..U. geldiği tarafa koşunca 
.. manzaraya pbit olmuştur. 

Bir bahriye neferi, yanında 
bir Iİvil erkek bulunan bir 
hanımı yumnıklamaktacbr. 

Hadiseden zabıta haberdar 
olup ta memurlar ıelclikleri 

zaman hanıma yumruğu atan 
adam kaçmıya başlamışbr. 

Hadise tahkik edildiği za
man fU şekil öğrenilmiştir: 

Bu kadm, sivil erkekle be
raber ıeçiyormuş. Bahriye ne
feri tanımğım iddia ettiği ka
dım yabancı bir erkekle g6-

rlbace sinirlenmiş, kadına yum
rukları atmıfbr. 

İstanbul' da Bir 
Dilsiz Mektebi 

Dilsizler cemiyeti lstanbul' da 
bir dilsizler mektebi açacak
br. Cemiyet bu mabatla 
maarif idaresine müracaat et
tiği gibi Muallimler birliğine 

de müracaat ederek ilmi yar
dımda bulunulmasını rica et
miştir. 

Muallimler Kooperatifi 
lstanbul'da bir muallimler 

kooperatifi teşkil edilecektir. 
Kooperatifin nizamnamesi He
yeti vekilece tasdik olunmuş
tur. Asgari sermaye ( 2500 ) 
lira olacaktır. Hisse senetleri 
(5) liralık olacak ve ancak mu
allimler tarafından sabn alına
bilecektir. 

edeceği menfaat zararından 
daha az olacaktır. 

* M. Ekrem B. (talebe) 
- Sıhhi teaisabn en mü

himlerinden biri olan kanali
zasyon, İstanbul'un her tara
fında değilse bile mnhim kı
aımlannda ilerlemiştir. Daha 
ziyade ilerlemesi için de gay
ret edilıiıektedir. Bu hususta 
epey dedikodu oluyor. Ben bu
nu haksız görüyorum! işler 
mümkün süratle ilerliyor. 

Gece Bir Cinayet Oldu 
• 

. Beş Kişi Kadın için 
Bir Adam Kamaladılar 

Tophanede, Karabaş mahal
leainde otura Filibeli küçtık 

Ahmet, aıbcl.p Hiiseyinle 

lteraber JIİİllarıDa FJtanıi is
ininde bir kadın alarak dnn 
ıece rezn iye ~rdir • 

Bu arada, üç ahbaplar Sal
matomnık'ta, Ab<lurrahman'm 
kahveliııe de uğramıtlardır. 

Kahvede çalgı vardır. Ça
lınan havalar hoşuna gittiği 
için Ahmet, bir kaç kişi ile 

Geceki Cinayet · 
Dün gece, Sirkeci' de, Ana

dolu otelini tutan Bursalı 

Ahmeı Ef. ile gazete miivezzii 

Hiiseyin Ef. arasında bir mD· 
nakaşa çıkm•t. mesele hftytl
mfiştür. 

Ahmet Ef. nç el silah atarak 
Hüseyin efendiyi vurmuştu. 

Hllseyin efendinin yaram 
ağır değildir. 

oyuna kalkmış, IOlll'a, ıeç va
kit d&m!Dflerdir. Yolda ge
lirken kadını ı6-.lne kesti
ren dört kişi, Osman, T alAt, 
Behçet lbaan, Ali bunlann pe
tino takılmıf, kadmı ellerin
den almak iatemitlerdir. 

Çıkan bvpcla Alamet kama 
ile kalbinden wralmat ve 
öhalftlr. 

Vak'aya 1ebep olanlar kaç
ımf)ana a. polit yakalamıfbr. 
Ahmed'" vana Osman' dır 

Yankesicilik 
1 - Tabim'de oturan ttıc

car V abram Ef. llİD tramvayla 
Klprüden ..... (10) lirua 

~-
2 - Sabıkalı Nadi Yenica· 

mide bir yolcamm cebinden 
para çalarken yakal•nmıfbr. 

İstanbul Mual
limler Birliği 

intihara teşebbüs Muallim teşkilAtlan için Fe- . 
Kumkapıda sakin makasçı derasyon şekli kabul edildi· 

E yibin zevcesi Nazlı Hanım . ğinden lstanbul Muallimler 
sinir buhranı tesirile kibrit Birliği meaaiainde serbest ola-
bqlannı ezerek içmişse caldır. 
de hayab kurtarılmışbr. .Jia maksatla ilk, Orta ve 

- Yii&ek zibnrelerden içer kişi 
çarpışma aynlmış; bunlar yeni bir yasa 

Bu sabah Karaköyde, Ban- haıırl~lardır. 
kalar bekleme yerinde ·•~· Ar.aya yelli Jditik yaprak~ 
tramvayın arasından geçmek lan tevzi edilmiştir. 500 mu
istiyen (176) numaralı kamyon alliıa Birliğe müracaat ederek 
hasara uğramışbr. kaydolunmuşlardır. 

Bugünün Me elesi 
Şekeri Niçin Pahalı Yemek 
Mecburiyetinde Bulunuyoruz 7 

[ 8q tarafı 1 ind •aylada ] 
diğer şeker fabrikası gı"bi hik
meti vücudu yoktur. 

Çünkü bu fabrika da Av
rupadan (10) kurup getirebi
leceğimiz şekeri otuz kuruşa 

maletınekte ve bu farkı bi

zim fakir kesemizden almak
tachr. 

Memlekette inkişafa müsait 
olan sanayün himayesi doğru-

dtD" • Fakat bu fakir milletin 
fakir kesesinden bükaç kişiyi 
zenaüı etmek .anayii himaye 
etmek değildir. 

Neteldm hnkUmet te bunu 
anlamıı ve bu 11e11e bir teker 
tröstü vücuda setirilmesine 
karar verilmiftir. Bu tröst Ada
na' da şeker kanupndan şeker 
yapmak üzere yeni bir fabrika 
kurmayı diiflbımektedir. 

• 

ihracat 
Yunanistan'a 
Koyun Gidiyor 

Y•mani.t•n'a bugllllercle 
tekrar koyun sevkine başlan
mlfbr. 

Bu l\afta zarfmda 2000 ko
yun gönderilecektir. Sevkiyat 
et fiatlannın fazlalaşmasına 
sebep olamıyacaktır, deniliyor. 
Sıcaklar et sarfiyabni dGfür
milşttir. 

Maslak Yolu 
Sui istimali 
Maslak yolunun inpabnda 

bir 8Uİ iltimaJ oJc:luimm JU• 
IDlfbk. 

Şehremaneti mlfettifleri ta
rafından yapılan tahkikat ra-
poru umumi mlfettif Teftik 
Beye verilmiştir. Sui istimalde 

alakadar olanların isimleri aıla 
illa ıizlenmektedir. 

Gene Mevhum 
Gezinti 

Ticaret pzete8İ diye her 
gBn çıktığı yalnız lzerinde 
yudı bir gazete var. Geçen 
cuma için bir gezinti tertip 
ebnİf. 

Fakat bu gezirti yapılma

ımş. Bilet alanlara da haber 

verilm~mit veya bir kısmına 
verilmiş. O cuma sabahı lföp
rüye gelen'er, gezinti vapurun
dan eser göremeyince ge~i 

dönmüşler. Bu yetişmiyormuş 

gibi Elektrik şirketine ba,
vurulmuş, yüz lira istenmiş, 

firket, yolsuzluk gördüğü bu 
işi polise vermiş. 

Bize yapılan şikayet üzerine 
bu meselenin ilk safhasını 
tahkik ettik ve yudık. Dün, 
bir sabah gazetesile haberimiz 
aJikadarlarca tekzip ettirilmİf. 

Bu tekzibin manası, doğru
su anlaşılmıyor. Tekrar edi
yoru ki b6yle bir tenezzlih 
bugüne kadar ilin edilmemiş-

tir. Y ahıız, Yalova posta va
pura ile · bir kome-dya tertip 
edilmek ~stenmiştir. Bir liraya 
gidip gelinebilecek bir yer 
ıçın tutturulabildiğine göre 

( 1-2-~5) lira toplanmış. 
İşte işin doğrusn. 

' 

Gazi Hazretleri 
Millet Çifliğini 
Tetkik Ettiler 
ReİIİdlmbur Hz. db saat 

on bette Y alovadaki klflderir 
den ayrılarak otomobil ile Millet 
çifliğine gitmişler ve sekiz met
re ile~{j alınacak oiaa k6şklll 
ilk n • ameliyeainde had 
buhmmuşlaniır. 
iHRACAT iLE ITHALA1 
ARASINDA M0vAZENS 
TEESSÜS EDiYOR 

istatistik llllldlblyetinba ..mtJil 
Wa&tile s8ıre 9SO •eaMhtlp l llk ldb •:tmd• lhracatmuz (70) itb....,_ (6# 
milyon ~....... Geçe. Mllt!Dı. 
ilk altı WWda lthalM u..ac.tta'I ss..,_ .. ,....ldL 

LlllAN ŞiRKETi llODORO - Halli"' 
dl S., A--..... plmif Ye !fınaa ffl'" 
ketiala Ilı'• edlleceil haberinin dojrll 
olaadıjuıi lllylemiftir. 

Jf.. Kaz1111 Ptqa - Biiyük 
Millet mecliai reisi din Y alo
vaya gitmiştir. 

Jf.. Y alonda - Seyrisefa• 
inin dtbı akpm verdiji balo 
çok 11qeli olmllfblr. 

lf. ldanbııl Polü lliidô'" 
rigetins - Miralay Demit 
Ali Beyin tayia edileceği .ar 
lenmcktedir. 

Jf. ldan/Jal Mecli6i _.. 
Azalığı için fimdiden 800 nalll'" 
zet vardır. * ltalya ile Anunızda _. 
lhtilifh balmam Kutel1orisO 
adası meselesi 20 Ağustosta LA
hey divamnda murahhaslanmd 
huzunmcla tetkik edilecektir. 

*Dariil/iinanda-YusufZiY' 
Beyin yeni eminliğe intihap 
edileceği söylenmektedir. 

*Hizmeti Malaıınliler-Sd 
sene silah altına çağırılır.ıya"' 
rak tecil edileceklerdir. * Dariü.beddJJi - Atina" 
ya Yunan hükümeti tarafındaJJ 
resmen çağrılırsa gidecektir. 

*Bedia MavalılıitHanım_,,, 
Aleyhinde yazdığı için Hüse
yin Suat beyden ( 10) bin lir' 
tazminat istemektedır. . * Muallimler Gazi Çif 
liğinde - Kongre münasebe
tile Ankarada bulunan 25' 
muallim dün Gazi çifliğioİ 
gezmişlerdir. 

'1-- Dün Gece - Bakırı& 
yünde Cümhuriyet caddesinde 
Hüsnil ve Cemal beylerfO 
mobilye mağazasile yanındaki 
ev ymmıtbr. 

il Dün - l.tanbul'ua -' 
ıncak günü idi. Hararet giinefl' 
(60) e gölgede (3 J) e çıkıyordd

)f. Şehrimizde - T event' 
dabn yüzde sekseni kız imit· 
~ Sabık Efgan Kıralı -"" 

Dün ltalyaya gitmiştir. 
'f.. Efganistanda - K~I~ 

ra vardU.. Günde 200 Kİi' 
ölmeldedir . İngiliz huducld 
üzerinde düşman vaziyeti a' 
lan kabileleri tayyare ile bmd' 
bardnıttan etmektedirler. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Pazarda •• 

1 : Hum Dey - Veli dayı.. Eteiini 
niçin sabyo11n1D? 

Kayltl - Ziraat bankasına borcwnu ve-

2 : Hasan Bey - Kezibaıı nine.. Keçini 3 : Hasan Bey - İbrahim ağa.. Şılteni 
niçin sah yonun? niçin sabyorsun? 

Kayın kadın - Bizim oğul hasta, ona 

4 : Hasan Bey - :&yefendi •• Ott!-!.tiobilini 
niçın sauyor.131? 

Be eif:ndi - Dua i.l~"ilnll alacağım 



9 Ağustos 

Hergüıı 
Halk -
Hakimiyetine 
Bir İki Misal 

M. Zekeriya 
Dnn Hakimiyeti Milliye gii

nü idi. Yani Milletin sultan ve 
?alifeden kurtulduğu, keneli 
ışlerini kendi eline aldığı gü-

n.tin senei devriyesine te
sadüf ediyordu. Fakat ne or
talıkta fazla bir tezahürat, ne 
de samimi bir heyecan gördfun. 

Sonra düşündüm ve şu 
vak' alan hatırladım. 

* Halk hikimdir, ve memle-
kette halk idaresi vardır. Fakat 
intihabat iki derecelidir. 

.. Halle namzetlikleri gösterilen 
ikinci müntehiplere rey verir, 
ve halkın hak ve vaZifesi 
buııuıııa biter. 

* Şehremini şehir işlerine bakar 
ve maaşını şehir halkının ver· 
diği paradan alır. Fakat halk 
tehrenıinini intihap hakkına 
Dıalik değildir. Şehremini hü· 
kümet tarafından tayin edilir. .. 

Esnaf cemiyetleri esnafın 
Verdiği para ile yaşar. Fakat 
hu cemiyetleri, katibi umumi 
idare eder. Katibi umumiyi de 
lıükUnıet tayin eder. 

* Bütün diğer hususi veya 
ticari cemiyetler, azasının 
\'erdiği aidat ile geçinir. Fa
kat bu cemiyetlerin idare 
heyetlerini ve reisleri başka
ları tayin eder. 

* Bana göre halk idaresi 
halka hakkım vermeli, ve 
halkın kendi işlerine kanşma
lllalıdır. 

Şark İşinde V azi
Yet Son Safhasına 

Girdi 
[ Baş tarafı 1 inci sayfada J 

Harekete Geçiyoruz 
Ankara, 8( H. M. )- Cenup 

hudutlarımıza yapılan müker-
rer taarruzlar üzerine hükü
bıetin seri ve kat'i şekilde ha· 
r~kete geçmesine lüzum gö
rtilnıüştür. 

Haçonun üzerine sevkedilen 
aslı kuvvetlerin bu herif ile 
~CUluıdaki eşkiyayı pek yakında 
lınha edeceği muhakkaktır. 

Ağrı dağında mahsur bulu· 
~ eşkiyaya kat'i darbenin 
Uıdirileceği gün gelmiştir. 
İsyan TaaS'subun Ta· 
rakkıye Karşı Cidalidir 

İngilizlerin maruf kadın 
gazetecisi Lecll Durumont 
1-Iey yazdığı bir yazıda: 

Kürt isyanı muhafazakar ve 
bılitaasıp Şarkın garbWqaıı 
~Urkiyeye karşı açbğı bir 
cıdaldir, demektedir. 
iki Ledi Drumon bu yazısında 
h sene evvel bir vapur seya-
atında ( Süreyya Bedirhan ) 

~dını taşıyan bir Kürt beyi 
be tanıştığını hatırlatmakta ve 
d'!-,. .a?aının şu sözlerini söyle· 
ıgını kaydetmektedir. 

d "Kürtler ile Türkler arasın
~ Kürtlerin emelleri tahak
~.dinceye kadar harp ola· 

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: ~ Zararlı Evler * 

1 - Evler vardır ki içinde 
güri\ltn hakimdir. Kim daha 
yüksek konuşursa daima o 

haklı çıkar. 

2 - Evler vardır ki ço .. 

cuklar günlerini kavga ederek, 
dayak yiyerek geçirirler. Bu 
çocuklar böyle bir evde bulun
dukları için bedbahttırlar. 

3 - Evler vardır ki bura
ya neşe ve saadet hiç girme
miştir. Suratları asık ve herkes 
sinirlidir. Burada yaşamak 
tahammülsüzdür. 

4 - Memlekette böyle yüz 
binlerce ev bulunduğunu dü
şünseniz, niçin bazı gençlerin 
evlenmekten korktuklaruu da
ha iyi anlarsınız. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Kuraklık Anamur'~a Fare istilası 1 Çinde 

T arialar istifade edil- Kargaşalık Son 
mez Bir Hale Geldi Dereceyi Buldu 

Mahsul Mahvol
muş Gibidir 
V aşington,6 {A.A)- Ziraat 

müsteşarı, memleketin garbinde 
ve bilhassa Virjinya ayaleti 
dahilinde, endişe verici kurak· 
lık mevcut olduğunu bildirmiştir. 
(80) gündenberi yağmur yağ-

mamaktadır. Bazı yerlerde 
su, yiyecek eşyası gibi satıl
maktadır. Bir kova su ( 6) 
kuruşa sablıyor. 

Anamur, 6 (Hususi) - A
namurda tarla mahsullerini 
birer sapan gibi alttist eden 
fareler peyda olmuştu. 

Bu yiizden süriilmüş arazi.
den hiçbir mahsul alınama
mış, bazı tarlalardan ise 
yiizde yirmi, yirmi beş llİsbe
tinde istifade erlilmiştir. Bir 

kilometre murabbaı yerde, 
binden fazla fare görülmek
tedir. Ve hu miktar günden 
güne artmaktadır. 

Anamur belediyesi, bir ta
kını zehirli ilaçlarla bunun ö
nüne geçmiye çalışıyorsa da 
henD.z muvaffak olmut deni
lemez. 

1· 

İhtilas.. Eskişehit'den Mudan-
Bir İspanyol ya'ya Yürüyerek Gelen 
Paralan Kaçırdı Gencin Gördükleri 

Şaııghay. 6 (A.A) - Endo-
pasifik ajansının verdiği malü
mata göre Nankin hükiimeti 
ecnebilerin selim.etini temin 
etmekten aciz kaldığını Ame
rika bükUmetine bildirmiştir. 

Ve Vaşington hük\ımeti-
ne, Hanken şehrindeki A
merikalılan çıkarması lizım. 
geldiğini haber vermiştir. 

Çang-Şa şehrinin işgali sı
rasında ıehir halkı, komiiDist
lere 3 milyon dolar tediye 
etmiye mecbur kalmıtlardır. 

Bir Hırsız Yakalandı 
Dilıı gece Haydarpaşa' da 

bakkal Hilmi Efendinin dük· 
kinına girel'ek soymak istiym 

·Sayıla 3 

Dedikodu 
Dilencilik 
Ve 
Dalkavukluk .. 

Şarkta en çok ileri giden 
iki meslek hangisidir, biliyor 
musunuz? Dilencilik bir dal-

' kav\ıklnk iki. Cenubi Hindis-
tan şehirlerinde iki buçuk mil
yon dilenci varmış. Ben, bun
dan fazla dalkavuğu olan mem
leketler bilirim! 

Hem bu iki meslek birbi
rinin öz kardeşidirler : Dalka
vukluk hususi bir dilenciliktir, 
dilencilik te umumi bir dalkavuk. 

Dilenci ve dalkavuk, ikisi 
de gayet iyi bilirler ki, insan· 
lann keselerile gururlan ara
sında ince bir elektrik teli 
vardır. Gunırun üstünde bulu
nan düğmeye maharetle basar
sanız, kesenin ağzı açılır. 

Fakat bunun için de hüner 
ister, bir yankesici hüneri. 
Parmağınızın düğmeye doğru 
yürüdüğü görülmemelidir. Ba
sarken de ne kuvvetli, ne de 
zayıf bir tazYik üter: Zayıf ba
sarsanız, kesenin ağzı açJlmıya
bilir. Kuvvetli basarsanız, mak
sadınız biuedilebilir. 

Mealekten yetişme bir dal
kavuk, parmağını .gururunu .. 
mn düğmesi üstünde o kadar 
maharetle gezdirir ki, canmız

dan başka alamıyacağı fey 
yok gibidir. 

Dileoci.lerle dalkavuklar ara
sındaki farklardan biri şndur 
ki, dilenciler arasıııda mevki 
sahibi ve tahsil görmüş, mü
neVftl" adam pek bwmımaz. 
Şarktaki dalkavuklarm çoğu 
ise mevki sahibi ve tahsil gör· 
müş, münevver adamlarda'. 

Bunlar, hemen hemen bütün 
ilimlerini "methü sena,. da 'kul
lanırlar ve efendilerine mezi
yetlerini ispat için ilini deliller 
getirirler. 

Madrit, 71 (A.A) - Primo S h Yc 1 
da Rivera'nın diktatörlüğü za- ega ati apan Genç Spor ve idman sahasında 
manmda Tenerif şehrinin sivil \ ,Jençliğin teşebbüsleri her gihl 

iiç kişiden Ki.zım yakalan
Dllfhr. Diğerleri kaçmıştır. 

Adeta, denebilir ki, zavallı 
alimler, dalkavukların muvaffa

=--===-=---===---=====-===== ı kiyetlerini teminden başka bir 

valiliğini ifa eden ve elyevm. j bir az daha ileriliyor. Yer yer 
nafia nezareti emrinde çalışan koşular, turneler tertip edili-

Ayda Bin Lira 
Kazanabilirsiniz M. Domingo Villar petrol 

inhisarına ait (250)bin peçeta~ 
alarak ortadan kaybolmuştur. 

Fransa'daki Grev 
Lil 1 ( A. A. ) - Grevci 

Maden sanayi amelesi arasında 
tekrar işe başlamak cereyanı 
artmışbr. Diğer sanayi amele
sinin vaziyeti eskisi gibidir. 

Kanada Kabinesi 
Ottava 1 (A.A.) - Başvekil 

M. Makenzi King liberal 
bükfunetinİD istifaslDI resmen 
vermiştir. 

Bunun sebebi, liberal fırka .. 
aınm intihabatta mağltp ol
masıdır. 

Yeni başvekil muhafazakir-
lardan M. Bennettir. 

Kanton' da İdamlar 
Şanghay , 7 (A.A.) - Ko

mllnistlikle alikası ıllpbeli 
olanlar Kanton'da ıiddetll ta· 
kibata uj'ramaktadırlar. 

Ele geçenler, kısa bir mu· 
hakemeden sonra derhal kW"
şuna dizilmektedirler. 

Bugünkü At 
Yarışları 

Bugün Veli Ef. mahallinde 
at yarıılarının ikincisi yapda
cakbr. 

Bu yarişlara ( 25 ) hayvan 
yazılmışbr. 

yor. 
Resmini dercettiğimiz genç 

te tek başına böyle bir turne
den dönmüştür. 2 ağustosta 
saat üçte Eskişehirden kalkmı1, 
ayın albsmda İstanbul' a gel
mİ§tir. 

Takip ettiği yol şudur: 
2 - ·Ağustos saat 18 de 

Satılmıt k&yli. 
3 - Ağustos saat sekizde 

Çukurhisar. 
3 -Aiustoa saat (J0,45)de 

Liitf en gazetemizin ilk gü
nünden itibaren dağıtmağa 
baJladığı kuponları ehemmi· 
yetle saklayımzl 

Bu, sizin için hir tali 
tecrübesidir 

Bu milsabakaya İstanbul 
ve taşrada bulunan bütiiD 
karilerimiz iştirak edebilirler. 

Eksik Kuponlar 
İstediğiniz r.ama.u matba

anıızdan tamamlanır. 
6 ıncı aayıfad.a tafsilat varda. 

r Poyra köyii. 
1 3 - Ağustos aut (15,30) ta daida geceleme. 
:ı Boz6vflk. 5 - Ağustos salı saat (5) te 

4 - Ağustos saat (24,40)da Kurşunlu. 

f-/ster inan,]~ter inanma! l 1nef~ ~:~7::: 
- -- _ 6 - ,, (10,20) de Mu-

Yazın Bu Sıcağın- ~ya.: Aiutos <ıs) t• ı... 
tanbuL 

J B K / t[ Ne Gördüm? 
aQ U l g a 8 8. Yollar tamamile bomktv. 

Gezen insanlar 
Vardır. Bunlar 

Bosna Her,sek

t e Yaşıgan 
Boşnak Kadın-

1 arıdır. 

Otomobiller zorlukla sefer yap-: 
maktadırlar. 

SalıllDlf kö.Yü muhtannm 
Bekir isminde bir köyliiyü bir 
düven borcu için mükemmel 
surette dövdüğünü gördiim. 
Mahsul umumiyetle iyi idi. 

Karaköy, Tatarköy, Poyra 
ve Kurşunlu'da bir yudum ek-
mek, bir lokma su hile yOl
cuya fazla görülüyor. Halk, 
umumiyetle muhtarlardan şi
kayetçidir. İşlerinin görülme
diğini söylüyor. 

Ortalıkta tam bir emniyet 
vardır. 

teY için çalışmamışlardırA 
Dalkavuğu çok olaıı mem

leketlerin tenkidi az olur. Bu
nun için şarkta tenkit doğma
mıştır bile. Bizde bazı doğar, 
bazı da ölür. 

Eğer, Türkiyede hakiki 
tenkit yaşamazsa (işte, ef cn
diler, tarihi bir vecize yumurt
luyorum ~ ne salonlardan dal
kavukları, ne de sokaklardan 
dilencileri kaldırabilirsiniz. 

Lütfen bunu bir köşeciğe 
kaydediveriniz ! 

Hırsızlık 
Dün De Beş 
Vak'a Oldu .. 

1-Sirkeci' de §apkacı Y orgi 
efendinin diikkinına bir müş
teri gibi gelen (2) adam (7) 
şapka çalmışlardır. 

2 - Karagiimriik~te Derviş 
Ali mahallesinde 8 numa• 
ra'la ~den bir dikiı makinesi 
ve bir battaniye çalan sabıkalı 
:Şerif yakalanmıştır. 

3- Eminöniinde Mersin 
otelinde misafir Veli Remzi 
Efendinin içinde {10) 4ira bu
J.unan cüzdanı aşırılmıştır. 
. ~ - Y ~nicami'de, Hüseyin 
1sınmde hır çocuğun bir altın 
yüzüğile (50) kuruşu dolandı· 
rılınışhr. 

.5 - Mühendis Ali Bevin 
zevcesi Asiye H., Hay~a 
istasyonunda çantasını çarp
tırmıştır. 



KAÇAKÇllJK 

BU ISILSEY? 
Tutulan İpekli 
Sandığı Nasıl 
Aşırılabilir? 

bu aene evvel .. Suba Selim" 
B. namında bir tacir tarafın
dan Galata giimrügünden bir 
sandık ipekli kaçırılırken ya
kaJanmıf. 

Kaçak olarak yakalanan 
eşya gümrükçe tutulur; veril· 
mez. 

Bu sandık ta, içindeki ipek
liler satılmak üzre komisyona 
verilmiştir. Fakat gümrük 
resminin pek ziyade ~imasın

dan dolayı bu ipekliler, tran
sit suretile dışarı çıkanlmak 
üzre Tahtakale' de Camcı ha
mn 'da Abdullah Efendiye 
satılıyor. 

Abdullah efendi, bu mala 
sahip olabilmek için paraaım 
gümrük vemeaine yabnyor •. 
Muameleyi bitiriyor. 

Şimdi iş tamam olduğu için 
artık malı gümrükten almak 
lazımdır. Ve curcuna uıl o 
zaman kopuyor. Abdullah Ef. 
ambar memuru, ayni zamanda 
eatıı komisyonunda aza bulu
nan Selimi beye müracaat 
edip sandığı istiyor, alıyor. 
Fakat (67) kilo tutması lizım
gelen sandık; hamalın aırbnda 
bir mantar yükü kakar hafif 
göriinmüştür. 

Abdullah Ef., hamalın bu 
sandığı kolaylıkla kaldırmasına 
hayret etmiştir. Kendisi de san
dığı yakalayınca gayet hafif 
olduğunu görmüştür. Meğer 
sandık açılm111 içindeki ipekli
ler ahnmış ve tekrar ~ivilen
miştir. 

Bunun iizerine işi polis be-
şinci şube ele almıf, tahkike 
başlamıştır. ilk şüpheler bir 
hamal üzerinde toplanmıştır. 

Bu hamalın adı Yakup'tur. 
Y akup, o gün pay dağıtılırken 
bulunmamıştır. Ayni zamanda 
bir kahveciden de bir bavul 
aldığı anlaşılmıştır. 

Mesele bu şekli alınca ha
mal yakalanıyor, bavul bulu
nuyor ve üç top ta kumaş 
ele geçiyor. 

Yakup'un iki de. arkadaşı 
vardır. Bunlardan Halil adlısı 
da yakalanmıştır. Fakat öteki 
hala bulunamamıştır. 

Yakub, bu eşyayı kapılan 
kilitli, muhafaza albnda bir 
yerden aşınyor. Hayrete şayan 
değil midir? 

Eliza Binemeeyan H. 
Eliza Binemecyan Hanım

dan Raşit Rıza beye gelen 
son mektupta, esas itibarile 
şeraitini kabulettiğini ve kış 
temsillerine başlamak üzere 
eylül nihayetinde lstanbula 
hareket edeceğini bildirmiştir. 

-- - -=--

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

fa inir.e veya Lfinir.e giderken, sokak· 
ta ger.erken veya birisile g8rüşürken 
her hnngi bir vaka karşısında kalabi
lirsinlr. ... 

Havadis nedir blliyorsanır. o vakayı 

derhal görebilir11inl:ı. Bir yangın, bir 
katil, bir kar.a birer havadistir. Ras
grldiğinlr. vaknlardan ertesi günü ra· 

zetrlrrdc g8rmck ilitediğlr. biri olunca 
derhal telefonumr.u açınır. ve havadisi 

gar.etemlr.e haber verinir., isim ve ad
resinizi de bırakınır.. Verdiğiniz hava-

disin ehemmiyetine göre gar.etemiz 
mlikifatını vermeyi vazife bilir. 

Telefon numaramız: lstanbııl .. 203 n 

tÜJ'. 

c 

SQJlı • POSt:A 

EHREMİNİ , OLSANIZ 
NELER YAP ARSINIZ? 

Bir Kariimiz 
Şöyle Söylüyor: 
Evveli Herkese 
Kanunu Tanıtmak 

( Dünkü nmhamızdan mabaat ] 

26 - Darüliczeyi .. ıah e
derek biJültürdüm. 

27 - latanbul tarafında ar
sası mevcut olan hali her 
hangi bir tirkete vermei, der
hal Emanet tarafından yapb
nrdım. 

Zira halin ıetireceği para 
inşaat masrafını nihayet eekia 
senede kapatabilir, böylece 
bir salaş halinde olan Meyva
hoşu kaldınrdım. 

28 - Çubuklu' daki gaz ve 
benzin depolarını oradan kal-
dırır, Beykozun ilersindeki 
latandart depolan civanna 
naklederdim. 

29 - Kömür depolannı 
ıehir ve Boğaziçinden kaldı-

rarak üç mıntakaya ayınrdım. 
İstanbuJ için Y edikule - Ba

kırköy - Y eşilköy civar lannda 
münasip bir mıntakaya. 

Galata ve Beyoğlu için 
Boğazın Beykozdan sonra o
lan bir mevkiine. 

Adalar, Kadıköy, Üsküdar 
için F enerbahçe civarında mü
nasip bir yere. 

30 - Keresteciler çarfısı
nı Kiğıthaneye götürürdüm. 

31 - Saraybumu parkın
dan istifade edilebilmek için 
Sirkeci nhtımından bir geçit 
açar, civardaki ambarlan da 
kaldırırdım. 

32- Parkta bir çiçekçilik 
mektebi açardım. Bu suretle 
fidanlıklar yetiştirirdim. 

Hala Halledilmigen /şlerd~n: Süt işi 

Ayni zamanda, temiz hava 
temini için mahalle aralarında 

ufak parklar açmanın yolunu 
bulurdum. 

33 - Bunları yapabilmek 
için emanette, işimin başında 

oturur, bir Alman gibi ~ıır, 
bir lngiliz gibi tetkik ederdim. 
Bu ıuretle memleketi, dilştüğil 
bu ümitsiz, feci vaziyetten 
kurtarır dun. 

CakGdar: Aals ude 

Ahmet Galip 

• Şehremini Olsam 
Evveli: Şehremanetinin en 

bilyilk memurlarından en kil
çük hademesine kadar bütün 
mensuplanna kanunlara, nizam

lara, t.alimatlara, emirlere nok
tası noktasına riayet etmeyi 
öğretirim. Halka da "hükümet 
yasağı ilç gündür 1 ,, sözünü 
unuttururwıı. Her iki kısımdan 
yola gelmiyenleri, her kim 
olutıa olsun, kimsenin hatır 

ve gönlüne bakmıyarak ceza
lan~ nrım. Taki, Şehremaneti 
mensupları ve halk karşılıklı 

olar~ vazifelerini bilsinler. 
Mülkiye mütekaitlerinden 

Esat Rauf 

Bir 
Şu 

Diğeri ise 
Fikirdedir: 

Sorduğunuz Sual 
Şimdi Mevsimsizdir 

Sot, ekmek, 1U İf)eriDe ka

~· 
Şehrin güzelleşmesine ıe-

lince: Bu sualden, ıehrin umran 
noktasından giizellqmeai mi, 
yoksa zaten yapılmakta olduğu 
gibi mali imkin dairesinde bu
ailn burada, yarın diğer tarafta 
sırasile fay dalı eserler vücuda 
getirilmesi mi kastediliyor. 

Eğer birinci tık kastedili
yorsa bu mesele ıehremanetinin 
ve ayni zamanda bizlerin mali 
kuvvetine, yani milyonlarca 
altın aarfına bağlıdır. Binaen· 
aleyh bu hususta söylenecek 
mütalealar maddi birşey temin 
etmez. Esrarkeşane hayale 
kapılmak olur. ikinci şik kaste
diliyorsa bu şıkka göre de 
şehremini kendisini tarizlerden 
kurtaramıyacakbr. 

Faraza, bugün Şişli' de bir 
çocuk bahçesi yapmış olsa 
bu ihtiyaç şehrin her tarafın

da mevcut olduğu halde di
ğerlerini yapmayacaktır. Çünkü 
Emanet ayni zamanda başkaca 
birçok mübrem masraflar 
karşısındadır. 

Binaenaleyh bu para ile 
umumu birden memnun etmek 
hiçbir Şehreminine nasip ola
maz. Ben, bugün için l>u sua
linizi mevsimsiz görüyorum. 

Kemal 

TALEBE ÇILGINLIKLARI 
En Büyük Sahne\l~~~~-~-n_i_R_u_~_a_~~ı-~_A_a_~_a~~~~I 
Vazıı Kimdir? 
SİNEMA HAKKINDA 
FİKiRLERi NELERDİR 

Sinemada filim alınırken e• 1 

mühim rol sahne vazıınındır. 
Bütün sahne tertibabnı o tan

" zim eder. Dekorlan o düşünür. 
Filmin ne surette çekile-

ceğini o tertip eder! 
Sahne vazıı olarak meşhur 

olan pek az kimse vardır. 
Fakat bunlar içinde en mü':' 
himmi (Ayzenştayn) isminde 
genç bir Rus'tur. 

Bütün sinema i.lemi bu 
adamı en büyük sahne vazu 
olarak tanımıştır. (Ayzenş -
tayn) Rasya' da iken "Umumi 
hatlar,, isminde bir filim çe
virmiştir ki buna sinemanın 
şaheseri nazarile bakılabilir. 

Şimdi bu adam, Ameri
ka' da, Holivut'ta bulunuyor. 
Orada çalışması ve bir iki 
filim yapması muhtemeldir. 
Bu adamın kanaatine göre 
dünyada filim yapan iki mem
leket vardır. 

Rusya, ve Amerika ... İıigil
tere, Fransa ve Almanya'da 
yapılan filimler beş para et
mez. San'at noklasından Rus 
filimleri, zenginlikleri nokta
sında da Amerikan filimleri 
taklit dahi edilemiyecek kadar 
yüksektir. 

Şimdi Ayzenştayn'in Ame
rikada yapacağı filimlerin bu 
iki kemali bir araya getirmesi 
ve çok mükemmel olması 
bekleniyor. 

Amerikada'ki darülfünun talebe hayatını gösteren bu filim çok me· 
rakh ve çok heyecanlıdr. 

Bu filim, Amerika'da darülfünun muhitlerinde çok büyük bir alaka 
uyandarmıttır. Buradaki resme ba•karak bu filmin tasvir etmek iate
diti talebe hayatını bir parça olsun kavramak mümkGndür. 

Sesli Filimler 
İlerliyemiyor 

ŞİMDİYE KADAR PEK 
AZ ESER YAPILDI 

Birkaç senedenberi sesli 
sinema uğrunda pek çok emek 

sarf edildi , gayret gösterildi. 
Fakat san'atkarlann umumi fi-
kirleri şudur ki, bu yolda ancak 
iyi denilebilecek birkaç eser 
vücuda getirilebildi. Bunlar 
"Gece bizimdir,,, "Yersiz, 
gurtsuz kadınlar,, kurdeleleri 
ile "Halleluga,, gibi nefis 
ıeylerdir. 

Bir Fransız gazetesine gare, 
bu kurdelelere Röne Klerin 
vücuda getirdiği "Paris Çatı
ları Altında,, atlı eseri de 
ilave etmek lazımdır. 

Buna mukabil, Amerika' da 
yapılan filimlerden, Avrupa 
halkınca rağbet görenleri, da-
ha ziyade orta ayarda bulu
nanlardır. Bu, aiçin böyledir? 

Bu suale cevap vermek 
biraz güçtür. ----

LON ŞANEY'iN SESi 
Lon Şaney iki sene bekle

dikten sonra nihayet 11Mukad
des olmıyan ağaç,, isminde 
bir sesli filim çevirmiş ve bu 
filimde harikalar yapmıştır. 

Şan ey, bu filimde beş ses 
taklit etmiştir. Bazan da papa
ian sesi. 

ZiRAAT 

İYİ DlAHSUL 
Gönen, Ziraat 

• 
Yolunda Çok iyi 

Çalışıyor 
Gazetemize yazıhyor: Gönen, 

ziraatinin iyiliği, çiftçisinin 
ralııkantıj- ile tölıiet almış 

bir memleket parçasıdır. 
Resmini gönderdiğim ıu 
patlıcan Gönen çiftçisinin 
dikkatle, şefkatle yetiştirdiği 
bir mahsuldür. Cüssesinin aza
metine rağmen içi çekirdek
sizdir. 

Lezzeti çok nefistir. Ağırlı
( 150) dirhem kadar bir şey 
tutuyor. Bu cüsseye göre bu 
ağırlık azsa da, bunun sebebi. 
mahsulün çekirdeksiz olması
dır. Bu gayretli, dikkatli çiftçi
ler ne kadar teşvik görseler 
gene azdır. 

A. Ziya 
·- _._ -

Hayatınızı 
Bize Anlatınız 

Karilerimiz, bize hatlarından 
geçen mühim bir vak'ayı yaza
caklar, biz de bunu hikaye haline 
koyarak neşredeceğiz. Fakat, 
baza karilerimiz bu ilanımızı yan
ı., anlamışlardır. Gönderdikleri 
yazılar, hakiki hayattan alınmış 

vak'a)ardan ziyade birer his, 
birer intiba mahiyetindedir ve 
kuvvetli bir hakiki hayat vak'ası 
addedilemez. Binaenaleyh, kari
lerimize tasrih edelim: 

1 - Başlarından geçen MÜHf M 
VE MÜSTESNA vak'aları bize 
hikaye halinde değil, not halinde 
göndersinler. Bunu hikaye haline 
biz koyacağız. Onlar kısaca 
vak'a yazsınlar. 

2 - Bu vak'alar, HARP, 
ÖLÜM, HASTALIK, AŞK, İZDi
VAÇ, büyük bir KORKU, HAY
RET, KİN ••• gibi, kuvvetli unsur
ları ihtiva eden MÜESSiR hadi
seler olmalıdır. 

~ - - ·--

., 

Kokmuş Meyvalar 
Gedikpaşa ve diğer taraf

larda günlerce güneşin altında 
kalarak ekşimiş, çürümüş ve 
kokmuş meyvalar satılmak
tadır. Halk bu alakasızlıktan 
şikayetçidir. 

-======"'=====-========___,,, 

SON POSTA 
IY evmi, Siyasi, Havadis ve HaJk ıazetetl 

. -
idare ı lstanbul, Nuruoımanlye 

Şeref aokaiı 35 - 37 -Telefon ı lstanbul - 203 

Poıta kutwıu: l.tanbul • 741 

Tela-raf : Lıtanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÔRKIYE - ECNEBi 

1400 kr. 
750 n 
4tO .. 
150 " 

l Sene 
6 Ay 
3 ti 

1 " 

2700 kr. 
1400 " 
800 " 300 ,, 

Gelen evrak ıeri verilmes. 
lllolardan mesullyet alınmu. 
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ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar .• 

Seferberlik Emrini Veren 
HükUmetin Maksadı Ne . İdi? .• 

• 
Padişah iradesi İse Daha Sonra Al111:mışhr. 

Çiiriiksulu Mahmut Paşa 
anlatınıya devam etti: 

Nezaretten çıkarken Harbi-
1e nezaretinin ser yaveri ile 
kartılaşbm. Bana bir mazbata k:tb, baktım seferberlik bak-
b. dadır ve arkadaşlardan 
ırkaçı tarafmdan imzalan

llUfh, yavere: 

- Meseleyi öğreneyim. Son
ra düıiinüriiz. Dedim. 

Sait Hallın Paşa Sadarete 
~aıemişti. Yalısına gitmyic 
p ar .verdim ve gittim. Enver 
le -,a ile Talat ve Halil Bey-

110 orada bulmıyayım mı? 
erbal: 

- Seferberlik hakkın' dr\ 
ineci' · • .1111 vtikeli karar verme- ı 
ıııışti, malum, bu gibi şeyler 
~~chlis1? ~aran ve iradei seniye 

salı ıle yapılır, dedim. 
" Sözüme Enver Paşa ile Talat 
Se Halil Beylerden evvel 
adraıam Sait Halim Paşa 

tevap verdi : 

harb ~usya Almanyaya ilanı 
sa • ettı. Avnıpada vaziyet her ı 

1 
nıye değişmektedir. Binaen-

h e~h ihtiyatlı bulunmak ıne ::-.
il urı_yet~ndeyiz. Bu düşünce 

dedır kı sef erberlig-i ilin ettik, 
ed' ı. 

Sadrazam Sait Halim Paşa 
Nni zamanda da Hariciye 
l azırı idi. Vaziyetten haberdar 

~ fası lazımdı. Binaenaleyh mü
a easını kabul ettim. 

1 ~Ürüksulu Mahmut paşa söy
erk t:n az kaldı sözünü kese

ce : 

Divanda İfadeleri Zapta j ka hazırlıklı bulunmak arzusu, 

Memur N. · ~ahir B. J Balkan muharebesindel:' M>nra 
- bir ihtiyat tedbiri olarak ltabw 

:-mlatmış oldum, zanneder· 
'Timdi müsade ederseniz Ş<!L. 
bir iki söz iiave ec! cccğim: 

Ben vakıa sP.f erberliğin ilan 
edilmesine muhaliftim, fakat 
seferberliğin ilam mutlaka za
rarh değildir, filhakika mutla-

1 edilebilirdi. 

Çürüksulu Mahmut pafa bir 
s.aniye durarak sözleri için 
yeni bir silsile aradı ve IOllra 
devam etti: 

- Seferberliği takip eden 
vak'alara gelince: Sefirler ile 
cereyan eden müzakerelerin 

neticeleri vükela meclisine bil
dirilmiyordu. 

Binaenaleyh mahdut birkaç 
kişi müstesna olarak hiçbirimiz 

olup bitenden haberdar 

değildik. 

Ben şahsan bütün bildikle

rimi gazetelerin neşriyatma 
nazaran yaptığım tahminlerle 
dostlarımdan işittiğim hikaye
lerden anhyordum. 

Bununla beraber ahvalin gi
dişinden baıı arkadaşlarımızın 
muharebeye taraf tar oldukla
rını hissediyordum. 

Bu arkadaşların birincisi 
Enver Paşadır, ikincisi de 
Talat Paşa! 

Üç Mahpus~ Y akal~ndı 
Kaçarlarken Eve Yaban~ı 
Yakalandılar Misafir Alını§ .• 

d' - Mcc1isin kararını ve pa- Bursa, 5 (Hususi) - Bugün İ · vermiye lüzum yok. 
•şahın iradesini almadıklarını Faksannt vak'anın B v ıu•.:..· ..ı ned adliye binasının önünde, müc- eyog oua 

t . en sormadınız ? diyecE" '~- · l · d geçtı'gıv 'nı' kaydede'"ı"Hrız' . zrarla-ırn F k b rım ere aıt eşyanın müzaye e- o • a 
de~·. a. at u suale tamamen si yapılırken, hazır bulunanlan başında komisyoncu N. bey 

k gıl ıse de kısmen lüzum • ı isminde birisi oturmaktadır. 
Malnıadı, filhakika Çürüksulu heyecana veren bir vak a o - Evlidir. 

8 
.. a~ınut paşa Talat Beyin bir muştur. Geçen gün haremi izin a-
Ozunü nakletti. Talat B. Hırsızhktan dolayı biri dört rak bir kaç gün için Biiy k-

tif .. h _ Padişahın iradesini buçuk, diğer ikisi üçer sene ada'ya, arkadaşlarına gitm jr. 
Ya~ en aldım,, demişti. Evet, hapse mahküm olan üç mnh- Fakat gittiği evde kimseyi 
inı nıı ~azbata henüz tamamen pus, mahkemede hüküm tebliğ bulamayınca dönmiye mecbur 

za edılmiş değildi. edilip te hapisaneye götürü- olmuştur. 
d Sait Halim Paşanın yalısın- lürlerken kaçmıya teşebbüs Akşam geç vakit eve gelen 
ı:n hep birlikte çıkarak mec- etmişlerdir. hamın, vaziyette bir tuhaflık 
d.ae. geldik ve mazbatayı ora- O sırada, hükümet bahçe- görmüştür. Çünkü yaz olma
il" •tnıa ettik. Yalnız derhal sini sulıyan bahçıvan elindeki 1 sına rağmen perdeler kapalıdır. 

Cl\le edeyim: Kapıcıyı yanına alarak üst 
P su kovası ile mahkum Mercana k 

l·ık .a~işahın iradesi seferber- ata çıkınca, kocasını yabancı 
1- bir iki defa vurmuş, o sırada b' k d ı k k 

80 
ı an ve tebliğ edildikten ır a ın a arşı arşıya eğ-

o nra. alındı, ben de mazbatayı jandarmalar A yetişerek firar lenir görmez mi ? 
"akıt imza ettim. eden mahkumları yakalamış- Hadisenin bundan sonrası 
Bu sözlerimle seferberliğin !ardır. .. malum. Gürültü, kıyamet. Ve 

ııasıl ilan edilmiş olduğunu O. Cemal yabancı kadının pataklanması. 

Çiirüksulu Mahmut Paşa Yarın Dercedilecek KısımdaJ 
Cavit Beyin Yaptığı Muhalefetleri Anlatacaktır. 

STA 

Bir Tezat 
BU FARKA HAYRET 

ETMEZ MİSİNİZ? 

Maddi ıervetJmirin kadrini bllmedl
tfmls gibJ r,,-an~vt HnetimW de dilşün
A'llyoruz. l,tıı: btt miıal ı 

Geçen gün ıazetelerden birinde 
ıördüm ı lstanbuJ belediyesi, ıs gün 
mewoiyet müddetini geçirdiii için 7.aro 1 
ağanın SO lira ma1t4ını kumlf. 

Buna mukabil 3 - 6 • 930 tarihli 
Yann ıueteainde de aUdeki maliimat 
vardı ı 

"Bugün Amerik.ada en çol& kendisin-
den bahsedilen tahıalarclan lklndai 1S6 
aenelik bir yat• malik ola• Zuo afadır. 
Zaro ağayı g&mek için herkes heye
canla Nevyork'a geliyor. Zaro atanın 
dişlerini bedava yapmak i~ (l) bin 
dişçi hücum ediyor. Dünya güzelini in
tihap etmesi için kendiılae binlerce 
dolar te)(lif ediliyor. "işte, bu Ud zıt ya-
11ya ne diyelim : 

Koca Amuikada lurk milletinin 
bünyevi kudretini iapat eden bu lhtiya
nn PKD&up olduğu cemaat SO lira 
maa9ını keserken, öte taraftan milletler 
kendi halkının, heyeti içtimaiyesinin 
aclAmeti için kendialne binlerce Ura 
aarfetmel<ten çekinmiyorlar. Bunlan bil· 
melde bernber ıamanımız:ın taıarruf 
zamana olduğunu hepimiz ayni surette 
biliyoruz. Fal<at taııarruf edecek nokta
larda aynlıyoruz.. Bu birinci mi1aldir. 
ikinci misnl de 1S6 aeneJlk ihtiyann 
aylığı keııılirken öbür tarafta Avrupaya 
gidilmesi avuç, doluau para harcedil· 
meıidir. 

Mektupçuude: Cemil 

SiTRAK Ef. CiDDEN MÜTEESSiR 
Bir kariimb: anlatıyor : 
Beyoilunda ( Duvarcılarda ) on fiin· 

denberi garip bir vak'a cereyan etmek
tedir. M. Karabet Ef. ile 1evce1l Aznif 
ve kızı Dikranik Hanımlarla damadı Sit
rak Efendi ' ayni evde yaşamaktadırlar. 
Sitrak Ef. ka:ı:anctnın tamamını evine 
sarfetmekte ve arlan kJJ1mını da kayın 
valde1ine ' 'ermektedir. Fakat piyasanın 
fena gitmes'nden dolayı Stirak işten 
çıkmış ve daha aı maaşlı batka bir işe 
girmiş, fakat bu ader eve fazla para 
getiremediği için kaym valdcsl bağıra 

çağıra damadını kızile beraber evden 
kovmuş. Sitrak Sultançeşme ıokağında 
bir oda tutmuş ve aileıile oraya taşın
mış. Fakat kayın valde1i bunu da u 
görerek kızını kandırmıt kız evden 
kaçmıf, aktam kocaıı eve ıelince kan
ımı bulamamış. Kayın vııldesine gitmit 
eve almamışlar, kovmuşlar, aonra da 
Sltraki tamamile baştaa ıavmak için 
garip bir çare bulmuşlar. Evelce Ka
rabet efendi kızını evlendirmek için 
Sitrakın yaşını 1aklamıt ve a1kerlikteıı 
aradıkJan zaman ıöylememlştir. 

Şimdi başlanndan ıavm;k me'll%Uu· 
bııhı olunca a1kerlik 9ubeslne müracaat 
etmit ve inemwlar Sitrakl 9ubeye 
götürmüştür. Şimdi Sitrak Uç ıene 
a1kerlik edecek. Bu tabii onun kababab 
değil, fakat ne yapıın. Şubede ifade• 
ıini aldıktan sonra serbest bırakmışlar. 
Fakat ertesi günü Karabet efendiyi 
poıta etmitler.. Sitrak kapının önünden 
geçerken kain valdeal onu içeriye 
almış ve bir güzel dövmüf. Sitrak 
bayılmış ve iki ıaat lıendine gelememlf. 
Sonra bundan mütee1air olmuş bUtün 
~şyalarını ıatmıt bu para ile Tentür
diyot tedarik ederken bir komşusu 
takip etmiş ve Sltrakın intihar etmesine 
mani olmuştur. Şimdi Sitrak çok hasta
dır. -
BİR ZiHNlYET NÜMUNESİ 

Geçenlerde orta tabıil görmlif bir 
memur Beyefendlle görüştüm. Bu :ıat 
bana mekteplerin ehemmiyeti olmadı-
iından bahsederek dedi ki: - On, on 
beş ıene eHlkl mektepler ile bu 
devrin mektepleri arasında çok fark 
vardır. Bizim gördüğümüz tahıili yeni 
nesil h içbir zamnn göremez, çünkü 
bizim okuduğumuz Arabi ve Farisi ders-
leri maarifin programından çıkanlmıştır. 
Eaaıen mekteplerin ne ehemmiyeti var
dır. Mektepler için 1arfedilen para ordu· 
ya verilse d aha iyi olmaz mı ? 

. işte size, bereket vcrain azalan, eski 
:ııhnl)etlcn bir nümunC"~ 

Kırklareli Üç }"Ildız müskirat fabri· 
kasında : M. Uluğ. 

6ayifa 5 

Kalp 
• 
işleri Kadın Ve 

1 

Hangi Kadına İnanılabilir? 

Erkeğe Ar~adaş Gözile 
Bakabilen Kadına 

inanılacak Kadın 
Bedbin bir genç, bana bir · 

mektup yazarak kadınlara · 
inanılamıyacağını, binaenaleyh · 
aşkın tehlikeli ve manasız 

olduğunu söylemiye çalışıyor. 
Bu gence hak verdim. Bizde 

şark edebiyab, kadın için 
öyle bir kanaat neşretmiş ki 
gençlerin, kadına inanılır bir 
arkadaş gibi bakmasına imkan 
görmedim. 

Şarkın kadınına inanmak 
hakikaten çok güçtür. Çünkü 
Şark, kadına dişi nazarile bakar. 

Kadının dütün meziyeti ve 
bütün hususiyeti bu noktada 
toplanınca tabii bütün hare
ketleri de bu merkez etrafın
da toplanır. Onun için Şark 
kadını şahsiyetsiz, ve kıymet
siz bir et parçasından ibarettir. 
Bu et parçasına kim en çok 
bedelini verirse o onun malı 
olur. 

Şark kadını arkadaşlık bil
mez. O, bütün cihana etinin 
çerçevesinden bakar. Herşey 
ve her insan onun için, niha
yet cinsi ihtiyacım tatmin e
den veya etmiyen bir vasıta
dan başka birşey değildir. 

Fakat bugünün kızlan 
dünkü Şark kadınlarına hiç 
benzemez. Genç kızlarımız 
az çok hayat içinde yetişmiye 
başladıklan için erkeğe bir 
arkadaş nazarile bakabiliyorlar. 
Onun için bugünkü kızlanını
zın sözlerine, arkadaşlıklanna 
inanabilirsiniz. 

HANIM TEYZE 

Reşit Saffet 
B.in Konferansı 

1 Genç Kız Elbisesi 1 

Krep dö şinden yapılmış 

hafif zarif kısa kollu bir 
yaz elbisesi. 

Bu elbise daha ziyade zayıf 

kızlara yaraşır. Boynu kapalı

dır fakst vücudun bütün güzel
liğinimeydana çıkanr. 

Niğde' de Spor 
Canlandı 

Seyahatte bulunan Turing Niğde muhabirimiz yazıyor: 
kulübü reisi Reşit Saffet Bey Şimdiye kadar Niğde'de, bir 
geçenlerde Kolonya Ticaret spor varlığı yaratmak için bir 
ve Sanayi odasında fransızca kaç teşebbüs yapılmıştı. Mu
olarak turizm hakkında bir vaffak olunamadı. Bundan bir 
konferans vermiştir. kaç ay evvel Ulukışla-Kayseri 

Kolonya Ticaret ve Sanayi hatbnda fen memuru M. Büh-
müdürlüğü tarafından tertip j ner'in fedakarlığı ile bir fut
edilen bu konferans çok büyük [ bol takımı yapıldı. Bor kaza
bir alaka ile takip edilmiştir. sından gele.~ sporcularla kar-

R 't S ff t B b d b k şılaşıldı. Nıgde takımı ( 1-4 ) 
eşı a e ey un an aş a r ld. 

İstokholm'de, Lehistanda Poz- ga ıp ge ı. 
===================:.=-

an' da toplanacak olan bey- = TAKVİM = 
nelmilel Turing ve nakliyat GUn 31 8-Agustos - 1930 Hızır 9S 
kongrelerine de iştirak edecek 
ve dönüşte Bükreş, Belgrat Arabi Rumi 

) 
13-Rebiülevel -1348 26 T ve Sofya'ya uğrıyarak ( 1930 • emmuz-1346 

t Vakıt·Eznni-Vnsatt V kıt E • v ıstanbul beynelmilel turizm n - zanı- asati 

kongresinin esaslan hakkında Güneş 9.43 s. 2 

h k 
. Öğle S. 1 12.19 

iza at verece br. IHndi s.S3 t6.t3 

Akşam 12.- 19.18 

Yataı 1.46 ~1. 6 
lauak 7.4s I 3. 4 ......_::::::'."---------....:::.-________ ...,;:_ __ ,:;;."""'.::::================================::::::::::::~~""':::= 
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I• N G ı• L ı• Z c A S LJ S L A R J ~~:ı:~.kabil taarruz.unuz mev- lük hu kadar. Biraz istirahat vdeavekt aedtıti~ı. kendi masalarına 
yordu. İhsan ciddi ve düşün
celi görünüyordu. 

ediniz, Romayı gezınız; bu 
• - Anlıyorum. Hatta, Nev- koca şehirde dinlenmiye, eğ- İspanyol kadını daveti ka-J L E K A R Ş } K A R Ş 1 Y A yorkta çalınan evrak için ol- lenmiye sızın kadar hakkı bul ederek masalarına gelip 

it ~inaenaleyh, size yeni bir 
avale etmek arzu olunu-

Yor. Art k d" t • 
n ı uşmanı anıyorsu-
llı· b lıi ' undan sonra daha em-
ele~e çalışabileceğinizi ümit 

erırn. 

de ·:Al li Şakir, lstanbuldan gön-
tı en kı k d Al' evra o udu. Bun a: 

lh 1 Şakir Bey ve arkadaşı 
lin~n Beyin yeni, talimat ge
lb cıye kakar Romadan ayrıl-
arnaı 

t~ arı ve sef aretane ile 
ınasıarı kit nı muhafaza etmeleri 
Umu b•td' ·ı· Al " ı ırı ıyordu. 

illan dedi ki: 
- Demin ·· l d'v• itle · . şoy e ıgım me-

~r •çın Enver Paşa ile muha
~ ed' ıyoruz. Bu sefer size 

verilecek iş son derece mü

himdir. 
Alman, Ali Şakire bakarak 

dedi ki: 
- Bilhassa sizin zeka ve 

meharetinizden çok şeyler ü
mit ediyoruz. 

Ali Şakir bu iltifata teşek
kür etti ve dedi ki: 

Ben İngilterede uzun 
müddet bulundum ve bu mil
letin mücadele tarzını iyi öğ
rendim; fazla olarak, istanbul
da Emniyeti Umumiye hizme
tinde de çalışırken bu adam
larla karşılaştım. Bir kaçını 

iyi tanırım. 
Alman gülümsedi : 

duğunu da biliyorum. Bu ev- olan pek az adam vardır. Müt- oturdu. 
rakı bulacağımı çok ümit ede- tefiklere yaptığınız büyük hiz- - Ben he rr,ün lJurada ye
rım. metten dolayı sıze tekrar mek yiyorum. Büyilk şehirlerde 

- Y almz bu kadar değil. teşekkür ederim. iyi bir lokanta bulmak zan· 
Çünkü bu evrakı tekrar ele Ali Şakir, ayni :ıamanda nedildiğinden daha güçtür. 
geçirmenin hiç faydası yoktur. kendi davasına da hizmet etmiş Dedi. 
Birçok kopyaları yapılmış ol- olmakla iftihar ettiğini söyli- Sonra manalı bir gülümse-
duğu gibi, evrakın aslının yerek arkadaşile beraber sefa- yiıle ilAve etti. 
Londraya gönderildigvi de mu- retan d ıkb Ya · B f t d" e en ç • - nı... u se er esa u-
hakkaktır. * fen karşılaşıyoruz. 

Fakat, şu var ki Nevyorkta Vakit tam öğle idi. İki ar- Ali Şakir, hafifçe omuzla-
memurumuz, öldürülmeden kadaş bir lokantaya girdiler. rını silkerek: 
evvel, tehlikeyi anlıyarak ev- Yemeğe henüz başlamamış- - Bence ikisi de müsavi, 
rakın bir kısmını imha etmiş. lardı. Lokantaya bir kadın Madam, dedi ; her iki tUrlü de 
Biz, imha edilen evrakın ban- ~rirdi ve onlara doğru gülerek sizinle k&rşılaştığım için bah-
gileri olduğunu öğrenmek yaklaştı. tiyarım. 
mecburiyetindeyiz. Esasen on- Ali Şakir ve İhsan trende Havai konuşmıya başladı-
ların bugün aradıkları da o gördükleri İspanyol kadınım Jar. Ali Şakir birçok fıkralar 
inaha edı le:ı eua< ıı pı·p" oi- tanıdılar. anlatıyor ve kadını güldürü-

Her kahkahasında, kadının 

bütün vücudu bir kurdele gibi 
dalgalanıyordu. EHerinin en 

ince kemiklerinden, kalçalan
nın en kalın kemiklerine vann
cıya kadar bu kadının macun-

dan bir iskeleti vardı. Siyah 
ve parlak gôzleri, her baktığı 
ıeyın manasını aksettiren 
garip bir karanlık içinde par
byordu. 

Ali Şakir, bu kadınlara ve
rilen vazife ile, bunların bir 
erkek üstündeki tesirleri ara
sındaki mükemmel münasebe
te hayran oldu. 

Yemeği büyük bir neşe ile 
yediler ve lokantadan beraaeı 
çıkblar. Kadın bwmkile.rden 
ayrıldı ve bir otomobile atlbdı. 

(ArJıuı nr} 
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l~EYIP SULTAN B.IMDIB~-
74. "Odanıza Girmek/iğim Ne Malınıza, Ne De 

·Namusunuza Göz Ko duğumdan De ~ildir .. ,, 
"Evdoksiya,, ayni zamanda lJ 

sıçram11, odamn ortuına kaç:- . 
mıŞtı. 

Hiddet ve korkudan açılan 
götleri, nefes alırken kabarıp 
inen göğsile, Serdara Manastır
daki acı sahneyi hatırlatıyordu. 

Fak.at Manastırdaki korku
nun yerine şimdi bir azamet 
ve gurur yerleşmişti. Bu mağrur 
eda; çelik zırhlı Bizans askerleri 
karşısında bile titremiyen, ken
dini kaybetmiyen Serdarı titre
tiyor ve ne yapmak lazım gel
diğini tayin edemiyen bir şas
kına döndürüyordu. Kadın: 

- Burada ne arıyorsun? 
diye haykırmıştı. 

Serdar, gördüğü kabul şek-
linden şaşırmış ve gururu kı
nlmışb. Dedi ki: 

- Sizi ~örmiye gelmiştim! 
Sesi, bu suali sorarken tit

remekle buaber lüzumu kadar 
da kuvvetli idi. Gözlerinde 
ani bir yangın tutuştu. Fakat 
tekrar söndü. 

Yerine biraz evvelki aza
met ve gurur geçti. 

Genç kız sordu: 

Dutunyadis'ten Şüpheleniyord1'_· ___ : 1 

ışıkları yüzüne vuruyor, altın ' 3ine inanmak için kendimi 
gibi saçlanm yaldızlıyordu: f aldatmak istedim. 

- Buraya geJ.miyecektiniz!. Serdar Y akubun yüzü sap-
Birbirimizi görmiyecektik!... san kesilm~. 

Bunu niçin yapbnız? Hürmetle eğildi: . . 
k - Affınızı rica ederım, bil-y a up, onu gene gogsune . d f B'I · Is 'd' . d mıyor um. ı mış o a ı ım, 

aldı, kuvvetli kolları arasın a b' . t · · sevm k 
sık D d' k' ır ımpera orıçeyı e 

b. De 
1 ı: d d ld' f felaketinde bulunduğm ıçın 

- ayanama un a ge ım k lb' . çal odanıza 
E w b' - l • 1 k .. a mıı par ar, ve 

ger ır guze e esır o ma gu- girmezdim! 
nahsa ben bu günaha katlanı- - f ı ? f f - Beni görmek ıçıa ben

den müsaade almak lazım 
olduğunu öğrenemediniz mi? 

Böyle adi bir hırsız gibi 
gizli olarak buraya nasal gi
rersiniz? 

yorum! Biraz evvel hırçın hırçın söy· 
Gözleri, gözlerinde, sıra ile lenen " Evdoksiya şimdi hiçbir 

söyliyerek, birbirlerini dinliyerek cevap vermiyor, daha doğrusu 
böylece saatler geçirdiler. veremiyordu. 

Serdarın eğilen başı doğ
ruldu, iki adım geriledi, hür
metle eğildi: 

- Affınızı rica ederim, 
odanıza girmekliğim ne ma
lınıza, ne de ırzınıza göz 
koyduğumdan değildir. 

Sadece sizi görmek, nıçın 
bizi görmek ~emediğinizi ve 
şehri hemen terketmekı:ğimizi 
niçin bu kacaar fazla arzu etti
ğinizi sormak içindir. Yoksa, 
başka bir maksadım olsa idi, 
onu burada değil, manastırda 

}a;ardım! 

* Serdar Yakup ağlar gibi 
Evdoksiyanın birkaç saat- devam etti. 

tenberi şen görünen çehresi 
birdenbire ·değişmişti. Serdar 
endişe ile sordu; 

- Fakat, ne oluyorsun? 
- Hayatımızda ya.şıyacağı-

cnz şu m'ahdut dakikalann 
geçip gittiğini düşünüyorum. 

- Bunun sebebi? 

- Çünkü ayrılacağız! 
- Ayrılmak mı? Niçin? 
- Çünkü siz bayrağınızı 

ve vazifenizi benden fazla se
viyorsunuz ! Bana mütemadi-

yen Rum ateşinin terkibini, 
Kalinikosun bunu imperatora 
verip vermediğini soruyor-

( Arkası var ) 
========-========-

Maiyet Memurlannın 
Stajı 

Mülkie mektebinden mezun 
olup dahiliye mesleğ'ne giren
ler Vilayet merkezlerinde mai
yet memuru olarak bir sene 
staj görürler. Dahiliye Vekaleti 
bu staj müddetini iki buçuk 
seneye çıkarmıştır. 

Kamil Rıza Bey 
Uzun zamandanberi İstan

bul sahnelerinden uzaklaşmış 
olan kıymetli san'atkar Kamil 
Rıza Bey Dariilbedayi'e ın-

on osta'nın 
Bilmecesi 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10t1 

Soldan Sağa, Yukardan 
Aşağı: 

1 - Seda ( 3) lezzet ( 3) kış 
futbol maçlan ( 3) 

2 - Çocuk alan ( 3) başörtüsü 
süsü (3) 

3 - Me,hur bir isim ( 5) dur-
gun (5) 

4 - Karadenizde bir şehir ( 7) 
5 - Esas ( 5) ekin sapı ( 5) 
6 - •••••••. 
7 - Meşhur bir dağ ( 5) belli (5) 
8 - Büyük balıkçı kayığı ( 7 ) 
9 - Yumuıak ıeker (5) ışık 

veren (5) 
10 - Fena değil (3) tatlı (3) 
11 - Derece (3)ıslaklık (3) erkek 

ismi (3) 
1 

Sofya' da Yangın 
Sofya, 7 (Hususi) - Maliye 

nezaretinin alt katından yan
gın çıkmış, fakat söndürül
müştiir. Yangının sebebi he
nüz anlaşılmamıştır. 

Acaba Ne Oldu ? 
Konya, 4 Konyanın 

Çamurlu İret köyünden Mus
tafa i-,minde bir köylü ortadan 
kaybolmuştur. 

Bir vergi kaçakçılığı haber 
verdiği için düşmanlıkla öl
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Çocuk 

İyi Şey Daima Zor Yapılır 
• 

Buna Dair işte Size 
Küçük Bir Misal. .. 

Serçe İle Karga j Yazısız Hikô.ge J 
Bir vakitler bir serçe ile 

bir karga ahbap olmuşlar. 
Birlikte bir yemek pişirmişler. 
Sonra yemeğe oturmutlar. 
Serçe bakmış ki karga sim
siyah, kirli, pis birşey. 

· - Karga kardeş, demiş. 
Baksana, her tarafın kapkara 
Burnun kara, ayakların kara, 
üstün kara. Yemeğe böyle 
oturamazsın. Şurada küçük 
bir çay var. Oraya git te bir 
yıkanıver. 

Karga temiz olmak isterdi. 
Ona başkalarının kirli demesi 
hoşuna gitmedi. 

Karga İle Çay 
Kalktı çaya gitti : 
- Kuzum çay, dedi ; ben 

kargayım, bana biraz su ver. 
Şu üstümü, başımı yıkayıvere-. 
yım 

Çay kargaya dedi ki : 
- Pekala. Ben sana su 

veririm. Fakat sen evvela 
geyiğe git, bir boynuz iste. 
O boynuzla bir de çukur aç. 
Ben oraya su dökeyim, sen de 
yıkanasın. 

Karga ile Geyik .• 
Karga geyiğe gitti : 
- Geyik kardeş, dedi. Ba- ı 

na bir boynuz versene.. Bak 
üstüm başım kapkara. Boy
nuzla bir çukur kazacağım, 

çay bu çukura su dolduracak, 
ben de onunla yıkana.cağım. 
Bilirsinya ben temizim. 

Geyik cevap verdi: 

- Karga kardeş, ben sana 
bir boynuz veririm. Fakat ben 
süt isterim. İneğe git, sana 
biraz süt versin. Sütü bana 
getir, ben de sana boynuzumu . 
vereyım ... 

~ . 

. ....... . ... .. .... ,..., 

? 

' . 

Cörüyorsunuz ki düşündü
günüz gibi "adi bir hırsız,, de
giliz ve eğer bir kadın olma
mış olsa idiniz bu sözünüzü 
bövle uzun uzadıya delillerle 
değil, hançerimlc cerhederdim. 

Şimdi müsaadenizle, arka
daşlarımı almıya ve arzunuz 
üzere evinizi terketmiye gi
diyorum! 

sunuz. tisap etmiştir. 

-~db~~~~a~~~-~-----~-o••~~~~~~---·r . . . 
alakası ne? Son Posta Karilerine A}rda Bin , __ c_i_C_I ,_B_I _C_I_, -------"'"'.' 

- Pek çok! Bu hareketle- • _._ 

rinizıe birbirimize düşman 01- Lira Ik ramiye Da g ı tı yor. 

dürüldüğü zannolunuyor. 

Serdar geri döndü, kalben 
yaralı ve meyus olmasına 

rağmen yüzü bir granit gibi 
sert ve hissiz görünüyordu. 

Bir atlayışta geldiği pence
renin önüne sıçradı. 

Fakat, onun acı söilcrini, 
güzel gözlerini kırpmadan ve 
ufak bir harekette bulunmadan 
dinliyeo "Evdoksiya" derhal 
atıldı: 

- Ne yapıyorsunuz ?I Ve 
pencereden qağı atlamak 
Uzere olan Serdarı tuttu. 

- Nereye gidiyorsunuz, 
çıldırdımz mı? 

- Geldiğim yere! 
- Fak at, şimdi arkadaşınızı 

kaçırdığınızı duymuşlar, her 
tarafı sarmışlardır 1 

- Daha iyi ya, yakalayıp, 
parçalarlar! 

- içeri giriniz! 
Serdar ile "Evdoksiya,, göz 

göze geldiler. 
Güzel Rum kızımn yanak

lanna doğru iki yaş dam1ası 

yuvarlanmış, yanaklarında ku
nıyordu. 

Yavaş, yavaş doğ "'n güneşin 

duğumuzu daima hatırlıyacağız! 
Siz nasıl " Rum ateşini ,, ele 
geçirmek için beni feda edi
yorsanız, ben de ... 

Serdar onun sözünü kesti, 
heyecanla dedi ki: 

- Fakat ben " Rum ateşi ,, 
ni vazifem olduğu için ele 
geçirmekte, sizi de kalbimin 
eşi olduğunuz için sevmekte 
devam edemez miyim? 

"Evdoksiya,, doğruldu, saç
Jan diken diken olmuş, göz
leri dönmüştü: 

- O halde benim de va
zifem Rum ateşini muhafaza 
etmek ve sizi yakalatmakbr! 

- Fakat ben bir serdarım, 

siz ise bir kadınsınız. 
- Aldanıyorsunuz, bir kadın 

değil memleketin akıbetinden 
mes'ul bir .... 

Evdoksiya sustu. 
Serdar israr etti: 
- Bir?! 
- Bir V asilisayıml 
- Aldanmıyorsam "Vasilisa 

Evdoksiya,, imperator Kostan
tinin kızıdır 1 

- Çok iyi tahmin ettiniz ! 

TALiinizi ftlUTLAKA DE UEYiniz 1 
İlk nüshamızdan itibaren karilcrimiz 

arasında bir eğlence tertip ettik. 
Bu eglencc bir tali oyunudur; 

ikramiyesi 1000 liradır. 
TaJi ovwıuna siz de iştirak edebtlir· 

•iniz, hem bunun için herhangi bir 
nıurafı ve zahmeti ihtiyar edetek 
dcğil&inlz, bakımı neden: 

MÜSABAKAM!ZIN ŞARTI.ARI 
1 - Hergiin razetemlıdn ilk sahife

sJnde bir kupon ırörcceksiniz, lutfen 
bu kuponu lıı.uip sakJayınız. 

2 - Bu kupoalann adedJ 30 tane 
olacaktır. 

3 - Bu otuz kuponu topJadıtınıı 
umaa lütfen matbaamıza gcUrlal& veya 
glSnderinlz, mukabilinde numaralı bir 
bilet alacaksınız, bu biletin, ayni numa
nt.)'l t ... yan Ud kıanu vardır, birinci 
kısm1n1 senet olarak nklıyacak, ikinci 
kısmını da kltibiadil tar:ıfından mühiir
lenmiı olan bir kutuya blııat atac:aluı
nı:ı. 

4 - Numaralı biletleri ihtiva eden 
kutu kltlbiadil tarafından açılacak ve 
kltibiadil tarafından kur'a çekilecekti:" 

"1000,, 
LiRA NASIL VERİLECEK?., 
Bin lira, kazananlar arasında 

şu suretle taksim edilecektir. 
LİRA 

Birinciye 250 
ikinciye 150 
Üçüncüye 50 
Dördüncüye 25 
Beşinciye 1 O 
Yetmiş karie 5 şer 
,yetmiş karie 2,5 

Bu ikr.amiyelerin yekunu olan 
(1000) lira lstanbul'da Türkiye iş 
bankasına yahrılmıştır. İkrami
yeler Cümhuriyet altını olarak 
verilecektir. 

Kur' anııza dahil olmagı ihmal etmeginiz, hiçbir 
zahmete girmeden mühimce bir para kazanabilirsiniz 

Kupon 
Toplamadısanız Eksikle ı i 
Şimdiye Kadar 

Matbaadan Tamamlayabilirsiniz. 
- Tahmin ettim, fakat ak-'----------------------• 

ı 
1 

Külahtan G e.I en Ses 
Bir gün Cici, Bici, İnci. ı Bici arkasına döndO, elini u~ 

Kulru me~ebe • gittikleri za- tı, ta~ külahı . çek_cce~ sıra b" 
r.ıan ince hır sesm: Papagan fır dıye onlenne, JI 

- İki kere iki dört, ilci canın da ayaklanmn içine "' 
kere üç altı! diye kereleri tu. 
söyJediğini duydular. Hipo hanım, ayaklar1°' 

inci başını çevirince Papa- arasında birşey yuvarlandı~ 
ğan'ı gördü. Başında da koca- nı görünce ödü patladı. I< I 
man bir külah vardı. mıya başladı. O, kapıdan 

Ha.. Sesin nerden gel- şan çıkınca Kı.:ku: ,.J 
diğini bu~dum. Papağa~ .. bun- -Oh, diye bağırdı. ~ 
ları. ne bile~~k. ses kwalılan teşekkür ederiz Papağancı~ 
gelıyor .. derı. 

1
• Artık Hipo hanım bugün d-J 

Hocal rı ı .ıpo hcmım da h d' 'd-'!- ffef" 
d ·d· . yapamaz; ay ı gı C&WL ~ ora a ı ı. ldılar . ,.. 
-Hayır, kUiafihtsn gelmiyor, çantalarım a , sevme 

İsterseniz külahı çıkarın! dedi. vine evlerine gittiler. 
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Üç .Büyük Spor Hadisesi 

Futbol, Tenis, Boks 
Şampiyonaları 

. Cenubi Amerilra'cla (Monte- ayni spor muharrirleri .. N ,.. 
vıdeo) tehrinde iki haftadan pahm; bizim f&Dlpİyoa meğer-
beri baılamıt olan dünya ku- .e vakti geçmiş bir bok.sar
.,... aıaçl:ın hitam buldu. Bu milfl" diyerek teselli bulmak 
111~ lcupa maçında, b&tlD istiyorlar. 
rakiplerini yeıımis olan Orugu- Maç a\.lk havada yapildığı 
~hlar ile, Arjantinliler flna- halde birçok seyirciler aimokin-

0larak kalmıftılar. le felmİf Ye kadınlar da balo 
d Geçen gün bu iki takım, tuvaletleri giymiılerdir. 

ünya kupası maçlan için bil- Maçı tertip eden, maç ha-
iıaaSa yaptmlmıt olan muazzam aılab ha.ldcmdaki suallere: 
ltadyomda yüz yirmi bin kişi "Y rJnız beş milyon küsur 
htııında final maçlariıu oyna- demİf. Bu bOyük yekWıa hay-
blıflardır. ı ret edenlere de: 

Bu nıaç, oraya iltmİf olan " Hayret etmeyin, yakında 
Avııap. ıuetecilerinin yazdık- ( Berlin ) de tertip edece
ta......; fire, fimdiye bdar ğim dünya pmpiyonluğu 
AYl'upa ve lngilterede görü- maçında daha büyük bir ye
leaa bütnn futbol maçlanna kUnu limit etmekteyim " de
iter ıurcUe faik ve her cihet- miftir. 
tea daha muntazam cereyan * 
etna· ti lf r. Fransa Turu 
ltibOyun~n. i~ dakikalarından Paris'te yevmi olarak nqre-
L--'area iklııcı devrenin sonuna dilen " Oto ., ıpor gazetesinin 
-.a&r •na.baka bq d6nd6- tertip ettiği Fransa bisiklet 
rGcG bir ıliratle devam etmiştir. turunu Amire Ledük ismindeki 

Birüıci haftaymde Arjantin Fransız bisikletçisi kazanmıştır. 
;:-:. ( .2-1 ) ıalip vaziyette Ledük 4,818 kilometrelik 

llOllca dnre bq1ar bqla- bu mesafeyi 172 -t 12 claki
~ Oruıuvayhlar harikulade ka 16 aaniyede katetmiftir. 
ır ıGntle hi b. ---1--da Umumi tunife nazaran mil-tö • ' Ç lr UUWD 
r&lemıyecek bir incelik ve letlerin dereceleri şunlardır: 

llaahareUe oynamıya ve rakip Birinci Fransa, ikinci Belçi
~1'11aculan fqlltmıya bql•m•t- ka, üçtlııc6 Almanya, dirdüncil 
..,dar. ltalya, befİDci ispanya. 

Mütehaaular Onıguvay takı- • 
~ bu devredeki gayreti için Balkan Olempiyadı 
h.aı lllın hatlan bir alev gibi Geçen hafta Balkan Olem• 
cliy 111 miıdafaasını yalıyordu." piyatlarma iştirak etmek üzere 

0 rlar. olduğumuzu ve bu seyahate 
İşte b&yle fevkalade heye- ait atletizm heyetinin noktal 

~h bir hava içinde ve ahali- nazanm bilmek iate~ğimizi O çtlgınca alkışlan arasında yaznuşhk. 
li~iUvaylılar evveli beraber- Henüz bir cevap verilmedi-

&•, sonra da iki gol daha ğine nazaran gitmekten vu 
)'•.Parak aalibiyeti temin et- geçilmiş olmasa ihtimali pek 
bıi .. l • kuvvetlidir. çn.-1..n. gı"dildiği .. ~ erdir. W1&u 

li takdirde hiçbir menfaat temiD 
Lal allc ıtadyomdan çıkarken edilemiyeceği gibi birçok ta 

ecandan ve oyunun verdiii mahzurlara sebep olacap kanaati 
&tvJrten atlıyormuş. ıpor efkin umumiyaiade bu-

Davis Kupqı gün bakim bir kaaattir. Bis 

il F-11aa1e kalan F ransu: ekip1 bu milhim meaele latllDde 
e Aıııerikalılaruı ovnaclığı bu tahkikatımm tamik ederek 
~ ~- karilerimW tenvir edecek ma-
(4- F raıısızlar Amerikahlan faaal maHkınab yakında v.-. 
" 1). nıailflp ederek bu sene de .. · ua 1_ cep. 

9ia ıqpUllll kazaıumşlardır. ~ 
liai Bu lllaçlarm en ehemm.iyet
)'ıl Anıerikalılann (genç tenis 
il dıı.) İsmini verdikleri (Lot) 
, t F raııaız (Borotra) ve F ran
ı:, (lianri Koşe) ile eski tenis 

1 
du Amerikalı (Tilden) ara-

U:ıda icra dil · tir' F e mıı . 
~ .ranaz şampiyonu, genç A-
~ rikaJı rakibini ( 6-8, 2-6, 
.' 3-6, 5-7 ) (arklarla yen· 
~ kote de (filden) i (5-7, 

' 3-6, 4-6) kazanmışbr. 
lier iki maç ta rok hara-reu· ~ 

del 1 d ve çok ııkı bir milca-
Ja..~-~ aonra Franus flllllpİ· 
~ tarafından mnşkilatla 

daılftır. 

* ~~ fanıpiyonası 
. lilizlerin ağar mklet pm-
f~~ (Fil Skot) la Amerikalı 
Pİ) lbıı) arumda cihan pm
~Uia u•zetliji için ya
lu boka •açmda Amerikalı, ed8:1 Uonci dnrede (aabn) 
hı~ kazandı. Bmm biz de 

nıe J.t.çtan evvel bnttbı Lı,mz 
'lllı leleri kendi tampiyonlan
'-d.. aalebeainj tahmin ediyor-

t.faÇlll aeticeainden soma 

Hayırlı Bir Teşebbüs 
lstanbul atletizm heyeti at

letimıin terakkisi için çok gilzel 
bir programla tekrar ortaya 
çıkıyor. Avrupayı bili lüzum 
dolqmaktan çok daha faydah 
olan bu tetvik müaabakalan 
teşebbtistınden dolayı heyetin 
faal azalanm ve reİ8İnİ can
dan tebrik ederi&. 

Türk Spor 
451NCI SAYISI DON ÇDrn 

A. Şerafettin Beyin futbo
lwnuzdaki bugiinktl durgmı
lukla alikaclar kıymetli bir 
yaDSile beraber son ytlzme, 
at ve bisiklet yanşlan biltiin 
tafsillt ve reaimlerile. Futbol
cu Niyui'nin hayab. Dtlııya
dald 90D spor hareketleri. 
Urugavay-Arjantin maçı V. S. 
T8rk Spor TlrkiyeniD munta-
DID çıkan yegbe laaftahk 
pzetesidir. ---Arap Memleketleri 

Ve içki lnhisan 
Mnakirat inhisar idareli 

pek yakında Halep, Suriye 
ve Mısıra rakı çıkarmıya bq
byacakbr. 

'" SON PO~TA ·s.,.ı. 7 -
5 

14 Ağusıos ._._
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_in_e_m-al_a __ ~-da---- Müller'in Raporu DfJfJtlm Ediyo; 

Devlet Bankası Şimdi
lik Niçin Yapılamaz? 

Bu tarihi unutmayın 
Mlaabakalı, mGklfath hiklye 

aeriaiae ait cevaplar "14,, ajuatoa 
ıtıaG ~mına kadar kabul edi
lecektir. Ertesi gün, dotru neti
celer netredileceti için aonra 
sel ... k eeYaplar DUUI itibara 
alumu,aeaktlr. l>afarda ltulunan 
lwilerimidn de iftirakiai temin 
içindir ki cevap bbul müddeti 
biraz uzunca tutulmuttur. 

Edime' de 
Zarar (200) Bin 
Lirayı Buluyor 
Edirne hadisesinde yıkılan 

minarelerin ve kurşunları par-
çalanan kubbelerin keşfi yapd
mıtbr. 

Mimar Vasfi B. kurşuncu 

ustalarile yapbğl bir keşifte 

(100,000) liralık zarar ıöster
miştir. Bundan başka bat ve 
bahçe sahiplerinin ıararJan 

da (30,000) liradan fazladır. 

İkbaat vek&leti fırbnadan 
zarar gören ve Ziraat Baaka
sma borcu olanlana borçlarnun 
tecilini emretmiştir. 

Ayni zamanda yine bu kabil 
halka tohumluk verilmesi İçin 

Edirne viliyetine teblipt ya
pılmııbr. 

Daha ziyade yardım edile
bilmek için hakiki ba.Clar mikta

nnın bildirilmt"sİ q.yrıca ıeblif 
edilmiştir. ı 

Diğer köylerdeki hasaF'nıik

tannın tayini için, memurlar 
bütün köylerde tetkikat yapa
caklardır. 

Majik - M6cr.im 
Elhamara - Aşk geceleri 
Ehlval - Kadmın harlte 

fidiıi 
Ekler - Beyaz kartal 
Aikaur - Ziaeto uker 

ve kara l1lftl'İIİ 
Opera - Buhranlı geceler 
Şık - Kanlı denizler 
Framm - Yedi sha)ıkirlar 
r aksim bahçesi - Barbet. 

Açh~ Çölünün 
ihyası 

Moskova' elan yazılıyor: Sn
yet hükümeti Orta Asyada 
açlık çölil ismi verilen genİf 
araziyi sulamak suretile ihya 
ve ziraate elverişli bir hale 
koymak istemektedir. Buna dair 
bir proje yapdlDlfbr. 

Siriderya nehrinde pek bü
yük bir set yapılacak ve pek 
çok kanallar vilcuda ptiri
lerek bittlln bu çorak havali 
ıulanacakbr. herde fabrika
lar ve bir timendifer de İnfa 
edileceii bydeclilmektedir. 115 
milyon rubleye malolacak bu 
plb iç buçuk lellede bite
cekmif. 

Devrilen Araba 
Balıkesir' e gönderilmek üı.e

re birçok otomobil lastiği bir 
arabaya ylikletbmiş, fakat 
çOr6k olan tekerlekler ağır
hia tahammül edemiyerek 
evelki akfam saat 6,5 ta köp
rOden geçerken kınlmıt, araba 
çökmlltttir. -Eski Köprü Müdürü 

Sabık köprüler müdürü Ca
bir Bey mezbaha idare meclisi 
azalığına tayin edilmiştir. 

Çinde Bolşeviklerin 
Muharebeleri ••. 

Çinde kommibıiat ukerile 
yerli ukerler arumdaki muba· 
rebe ehemmiyet bum.P 
başlamıştır. Çtbıkn çin kommil
aistlen bu defa muntazam 
ordular halinde laarp etmek· 
tedirler. Son zamanda çinin 
bilyOk ıehirlerinden biri olan 
Şank - p phrini zaptetmeleri 
tızerine İngilizler de harekete 
geçmif ve lngiJiz donanmaaı 
denizden kwJ ordulan llzerine 
atef etmiftir. 

Alman aoa •aJOmıq pre 

kommtbüstlerin 50,000 kifiUk 
kuvvetleri vardır. Bu kuvveti. 
14 kıtal askeriye halinde _._ 
lif istikametlerde harp etmek
tedirler. 

Bu ramimil çini kommft
nist ordularına kup g6nderi
len hllk6met ukerlerinin harbe 
ridiılerini •a.termelrteclir. Yal
nız askerlerin tren therinde 
harbe aiderken temsiye kul
lanmalan tuhaftır. Çinde as
kerlerin harbe felD8İYe ile 
aitmeleri eaki bir adertir. 

Tilrk liraslDID geçea sene
lerde asgari rayici olan 1000 
kuruş bu senenin Mayısmdua 
beri devamlı surette teca'Vliz 
edilmiıtir. Ahvali adi yede İz
mir mıntakasmda vaki olan 
ihracat bu mevsimde piyasayı 
tahfif ederken bu sene İngiliz 
lirasının vasati rayici muntaza
man 1000 kuruşu teca.UZ 
etmiJ 1025 kuruşa vasıl ol
muıtur. 

Resmt istatistik malfımabna 
nazaran hayat pahalılığı müş'i
resi de döviz kurlaruwı tema-
yülünU takip etmittir. 

Bir kişinin mütevazı ihtiya
cah için bir ay zarfında İstan
buldaki sarfiyah. 

(1914 temmuz 100 addolun-
duğu halde). 
1923 aeneainde 1211 
1924 .. 1283 
1925 .. 1360 ı 
1926 • 1387 
1927 ,, 14S8 
1921 • 1580 
1'l0 ,, 1745 e baUf olmuttur. 

Burada para kıymetinin bi
dayeten tedrici ve devamlı 
tenezzülunu, fakat son za-

manlarda da ani ve seri su
kutünü müşahede ediyoruz. Ha
yatın pahalılaşması nisbeti 
döviz kurlarının inkitafı nia
betinden daha kuvvetlidir. De
mek ki iktısadi hayabn vergi 
mükellefiyeti, paranın tedenni 
kıymetine tevafuk edecek 
miktardan fazladır. Hayat pa
halılığının son senelerde te
zayüdü, bu mükellefiyetlerin 
kısmen iktısadi varidat şube
sini tncavüı ederek kifi <le
recede sermaye teşkiline mani 
olduğu ve iıtibsal maaarifini 
de tezyit etmek suretile Tü.ı
kiyenin beynelmilel piyasada 
nkabet kabiliyetini iskat et
tiği endifesini tevlit etmekte
dir. 

Döviz kurlannm ve hayat 
pahalilığı müş'irlerinin bilhassa 
IOn zamanlardaki inkişaf te
mayiilleri, girilmiş olan yolun 
btlkiimetçe haldı olarak istih
daf edilen nakit iatikran 

gayesile taaruı ettiğine beliğ 
bir ihtar ve delildir. 

Bilhassa bu aencden itiba
ren başhyan ft karnen kısa, 

büyük bir kısmı itibarile de 
uzun vadelere fUDil döviz ta
ahhütleri halen mevcut olan 

gayri müsait ~ karşı 
koyacak Enetjerik tedbirlere 
tevessül olunmasına saik olacak 
mahiyettedir. 

Zira Türk lirasının su
kutta devamı halinde Devlet 
varidabmn altın kıymeti tena-
kus edecek ve masraf fasılla
rında albn taahhütleri bulunan 

devlet bütçesinin müvazeneti 
de tehlikeye girmiş olacaktır. 
Bu takdirde devlette milli ik
tısadiyahmn inkişafına hizmet 
imkinlarına daha az malik 
olacak ve binnetfce milli iktısat, 
bütçe taahhütlerini taşıyamı
yacak hale gelecektir. 

NETiCE 
Buraya kadar olan tetkika

tımız nakit istikranıun ve 
bu gayenin tahakkukuna yar
dım edecek bir merkezi teda-
vtil Bankasının teesstıs ve faa
liyetine devam edebilmesinin 
mütevakkıf olduğu iptidai 
ve zaruri şartların Türkiyede 
mevcut olup olmadığım tahar
riye matuftur. 

Ba tartlan f6yle imi• 
edebiliriz: 

1 - Hasılası mebzul bir 
istihsal. 

2 - Tediye bilinçosunaa 
tevazününü temin edecek aktif 
harici bir ticar4;t 'bilançosu. 

3 - Sarsıntılara mukaYim 
ve sağlam bir devlet maliyesi. 

Yukardaki izahata gire 
hüküm, bu tptidai ve zana1 
prtlarm Tlrkiyede henüz mn
cut olmadığı merkezindedir. 

Bu sebeple ikinci vazifem, 
bu f&rllarm ne gibi tedbirlerle 
temin edileceibıi taharri etmek 
olda. 

( Arkası Yar ) 

lran'la Aramızda Paylaşılamıyan 
Nelerdir? Kozlar 

[Bat tarafı 1 inci •Jfada] yeJdina balit olan bu qairetler 
fma giderler ve yazı da hu- kendilerine mensup ve Türkiye 
clutlanmız içinde geçirirler. dahilinde bulunan aşiretlere 
itleri daha fazla tekavettir. · istinaden emel ve gayeleriııin 
Yazın köylerden hayvan Ye husulüne Türkiye'Ji müsait 
..,a gasbetmek ve bunları bulmaktadırlar. 
lran .. daki aşiretlere satmakbr. 

Bu kabil Kürt'ler cina
yet işlemekten de çekinmezler 
ft herhangi bir takibat netice-
llİnde Ağn dağının lran hududu 
dahilinde kalan lmu111na aeçe
rek takibattan kurtulurlar. 

Bittabi bu vaziyet, Ağn'yı 
takilerin tahassün ettiii çok 
emin bir mıntaka haline •etir
miştir. Ağn bu vaziyetini mu
hafaza ettikçe hemen her a
man askeri tenkil barekAtmı 
icap ettirecektir. 

ikinci çok mühim cihet te 
lran'm garbine yayılan ve 
azılı sergerdeler idaresinde 
bulanan Ktlrt qiretlerinia lran 
tuafmdaa himaye sfinnllş 
olmalarıdır. 

Bu Kiirt aşiretleri lran'1n 
hudut emniyeti için istismar 
olunur ve hatta tahrire geç
memek Ye asker yapılmamak 
suretile Devama bir mümtazi
yeti de haizdir. Büyük bir 

Şarkta istihsali durduran ve 
daimi bir asayişsizlik mevcut 
imiş gibi hükümetin buralarda 
müteyakkız bulnnmasım icap 
ettiren bu vaziyetin artık bir 

emin tekil ••ma• zarureti 
vardır. 

Herhaqi bir laareket tenkil 
olunabilir, fakat daima tahad. 
düs edebilme.si ihtimali me-.. 
cuttur. 

iman için yapılacak İflerden 
biri Ağn'mn Türkiye hududu 
dahilinde bırakılmasıdır ; ve 

dijer ea mühimmi de göçe
beliğe mani olarak hudutla
nmız üzerinde daima bir fe
sat menbaı olarak yayılu 
Kürt aşairini askeri vesait 
ile çapulculuktan menetme le 
ve mtıtemeldön kılmaktır. 

Bu takdirde lranla aramızda 
ihtilafı mucip bir nokta bittabi 
kaJmamq olacaktır. 



9 Ağustos 

(11 AGUSTUS 

GALATASARAY 
TÜRKİYE 

SON ·posT~ 

930) MiLLi SANA YI SERGİSİNDE : 

BAHÇESİNDE 
SANAYİ VE 

SURETİ 
MAADIN 

MAHSUSA.DA 
BANKASINA 

Sayıfa 8 

YAPTIRILAN PAVYONDA 
\Ai:r FABRİKALAR 

BAKIRKÖY, BEYKOZ, ·FESHANE, DEREKE 
Ve bu fabrikalnn toptan ve perakende sabş mahalli olan (YER L f MALLAR PAZAR 1) bütün teşkilatile ve Tuhafiye, ipekli, yünlü 

kostümlükler, battaniyeler kadın iskarpini, erkek kundura dairesi, saraciyA bavullar, ~ntalar, seyahat eşyası, eger takımlan, Bakırköy bez 
fabrikası patiska.. cadırlık bez, perdelik pijamalık daireleri, halilar, ipekliler, şapkalar, kadın şapkaları hasır takımları, çini işleri ile 

EN UCUZ, EN iYİ, EN TEMİZ 
MUHTEREM HALKIN EMRİNE AMADE BULUNACAKTIR 

Salnsun viliyeti dai~i 
encümeninden: 

İdarei Hus~e devairi ile ilk ve ana mektepleri ve 

memleket ve Zühreviye hastaneleri ve San'at yuvasına muktazı 

447 dört yüz kirk yedi bin kilo odun Encümen kaleminde 

mevcut şartnamesine tevfikan ağustosun'. on sekizinci pazartesi 

günü saat on altıda ihale edilmek üzre kapalı zarf usulile 

münakasaya konulmuş olduğundan talip olanların ve şartna

mesini anlamak isteyenlerin Vilayet encümeni kalemine ve mez

kW- gün ve saatte daimi encümenine müracaat eylemeleri 

ilin olunur. 

Dünyanın en uzak köşesi 

bile elinizin albndadır 

Markoni 

Telsiz makineleri bunu • 
sıze 

temin ediyor 

Yakında şehrimize 

külliyetli miktarda 

gelecektiı 

Ankara Nafia başmü
hendisliğinden : 

10875G lira 49 kuruş bedeli keşifli (43) adet ayakları 

ka: gir köşeleri yono tabliyesi ahşap olmak üzere kızılca

hamam - Gerede yolu üzerindeki köprüler kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Yevmi ihale 17 Ağustos 930 

pazar günü saat on beşte Ankara encümeni daimisindedir. 

Talipler keşifname ve şartnameyi görmek üzere Ankara ve 
İ3tanbul bq mübendisiiklerhıe mıiracaatlan ve yevmi ihaleden 

evvel teklif mektuplannm encümen riyasetinde bulundurulması 

ve teklif varakalarile yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat 

mektuplarının aynca bir zarfla ıönderilmcsi ilan olunur. 

mciLERE MÜJDE 
"Egofan,, El Sabunu 

Şaşırbci surette çabuk kirli 
yağlı elleri temizler ! 
Tecrübe Nüınuneleri Bedava 

Y alntz "GRAFİK,, mllesse~ 
sesinde satılır. 
· Adres: Ankara caddesi No. 111 
(V akıt gazetesi yantnda) 

~, . ..... 
Nevra JI 

Aspir ·io. 
k P('\nıeleri · . 
oın l dav\ o\u"ut. • 

•avc~ındc süı' otle t: ttu b&kikl .. ..-_ 
' b41ndd"O 1DOlllT-

Yo\ftll. kU'lll•Z ~e ~ .,.rk~Y' 
embolAtano dl"-""' , . 
talep edln\ı 

Büyük Tayyare Piyangosu 

9 uncu Tertip 1 inci keşide 11 

Ağustos 1930 dadır .• 
Keıidcler, Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İt, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları muraktpleti 

ve halle huzurunda yapıhr. 

BÜYÜK İKRAMİYE 30000 LİRADIR 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz 

1 . \ 

lstanbul ·Posta Telgraf 
Başmüdürlüğünden: 

İstanbul Telsiz telefo~ şirketi Tenf!uzun yirmisinden itibaren 

tekrar netriyata başlamıştır. Bu?çlan sonra şirketin tahsilatı 
• l ' ' 

eskisi gibi kendi acentaları vasıtasile yapılacakbt. 

Böbrek hastalığınız varsa 
• 

·vıTEL 
Suyu içiniz, tesirini \derhal 

•• •• •• gorursunuz 

f VAPURLAR 
Seyrisefain 

Merkez acentesi Galata köp
rü bqında Beyoğlu 2362 
Şube acentesi Mahmudiye 

haD1 altında İstanbul 2740 

Bozcaada Postası' 

(Gelibolu) vapuru 9 Ağus
tos Cumartesi 17 de idare 
Rıhtamandan kalkarak Geli
bolu, Lapseki, Çanakkale, 
İmroz, Bozcaada'ya gidecek 
ve d6nüşte Çanakkale, LaP,
seki, Geliboluya uğrayarak 

gelir. 

Antalya Postası 
(Anafarta) Vapuru 10 A

ğustos pazar 11 de Galata 
rıhtımından kalkarak İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalya'ya gi
der ve dönüşte mezkur is
kelelerle birlikte andifili 
Kalkan, Dalyan, Marmaris 
Kuşadası, Çanakkale, Geli
bo}u'ya uğrıyarak gelir. 

Trabzon Birinci 
Postası 

( Reşitpaşa ) vapuru 1 1 
Ağustos Pazartesi 12 de 
Galata Rıhtımından kalka
rak İnebolu, Samsun, Gire· 
son, Trabzon, Rize'ye gide
cek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, Tirebolu, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, İne
bolu, Zongulda'ğa uğrayarak 
gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

İzmir sürat postası 
• 

( Gülcemal ) vapuru 11 
Ağustos Pazartesi 14,30 da 
Galata Rıhtımından kalka
rak Salı sabahı İzmire varır. 
Ve Çarşamba 14,30 da İz
mirden kalkarak Perşembe 
Sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant m~v

' cuttur. 

10 Ağustos i,azar İzmit 
postuı yapılmıyacaktır. 

BEŞiKTAŞ 

Dikiş yurdu 
Talebe kaydına başladı. Gayr' 
müslimler de ahnır. Hususi 
derste verilir. Akaretler 62 

Sablık Ve Kiralık Hane 
Divanyolun' da Diyarıbekiı 

l.ıraatanesi sokağında 16 No. 
1 kargir hane: Altı oda terkos 

1 
ve sarnıç ve elektrik ve ha

) mam ve bahçe, görmek ve gez-
mek istiyenler her zaman Ev
kaf müdüriyetinde odacı Salim 
efendiye müracaat edebilirler. 

Profesör Doktor 

M. Lutfi 
GUlba"e ve cerrahpafa hastaneleri 

Marazi teşrih muallimi 

Dahili ve intani hastalarını 
cuma ve pazardan mada her 
gün ikiden sonra Divanyolu 
Şekerci sokak No. 7 de 

kabul etmektenir. 
Telefon : lst. 2236 

Feyzi Ahmet 
Zührevi hastalıklar mütehassısı 
Cumadan maada her gün An
kara caddesi N. 43 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

Doktor 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hilaliahmer binası 
No. 10 Telefon İst. 2622 

YUNANİST ANDAKİ .EMLA1' 

SAHİPLERİ 

İstanbul Vilayetinden: 
1- Yunanistanda kain ola

rak 1-8-929 tarihine kadar sa"' 
hiplerinin yeddi tasarruf ve is'"' 
tifadesinde kalıp Yunan hükii ... 
metince vazıyet edilmemiş olaJI 
emlak sahiplerinin, 

2 - Ve bir de sahiplerinİll 
hakkı tasarrufları nezolunaralı 
Yunan hükumetine intikal edeO 
Yunaniıtanda kain emvali gaf,"' 
ri menkule derununda kalııııf 
olan emvali menkule sahiP"' 
lerinin. Muhtelit Mübadele ko" 

misyonu Türk heyeti murahhasa" 
riyasetine mliracaatları llb:uroaJ 
~~n olunur. , ./ 

Mes'ul mftdür: Selim Raıı1 


