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iDAREHANE: NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAGI 
SON POSTA Halkın gözüdür: Halk bununla görür. 
SON POSTA Halkın kulağıdm Halk bununla işidir. 
SON POSTA Halkın d i 1 idi r: Halk bununla sö ler. 

BU ÜN HAPİSANEYE Gİ İYORUM 1~;=:7 
Karileri;,,TzArasında·Kur'aAçtık son pos l A. 
Ayda 1000 Liradan Faz- ,Kimsenin Değil, 
J İk • V • / 116rkesin Malı 
~ ramıye enyoruz ... . lngilterede çıkaa "DAILY 

Hediyeyi Siz de Kazanabilirsiniz,· 
• 

Lôtfen Kur'amıza lştirakediniz .. 

nüshar.ıızdan 
karilerimiz arasında 
lence tertip ettik. 

MAİL ,, isminde bir gazete 
vardır. Bu gazete günde iki 
milyon nusha satar; ve dün
yanın en çok satan gazetesi 
olarak tanıwr. 

Bu gazetenin sahibi "NOR
THCLIF" ilci sene evel vefat 
etti. Bu adam son hastalık 

zamanlarında " AKDENiZ
DE " dolaşırken. gazetesinden 
kendisine gönderilen bir 
telgrafta, gazetenin o gün, 
iki milyon nusha bastığı bil-
dirilmişti. '' NORTHCLİF" 
hayatının en büyük muvaffa
kiyetini tepşir eden bu tel
grafa şu cevabı vermişti: 

"Dailg Mail,, in bu mu
vaf f akiyetini iki şeye med
yunum. Biri, hiç bir siyasi 
/ırkaga intisap efmigerek 
siyasi istikltilini muhafaza 
etmesi; ikincisi, hiç bir ma
li müesseseden para almı
yarak mali istiklalini feda 
etmemesi.,, 

• •• 
Am~rikanın meşhur gazete-

Bu eğlence bir tali oyunu
t&ur, ikramiyesi 1000 liradır. 

ler kıralı "Hearst" der ki: 
PARA NASIL VERiLECEK? 1 Kapitalist memleketle:'-f1e 

Tali oyununa siz de iştirak 
edebilirsiniz, hem bunun için 
herhangi bir masrafı ve zahmeti 
ihtiyar edecek değilsiniz, ba
kıJlıZ neden : 

J4üsabakamızın şartları 
1 - Bugünden itibaren ga

zeteınizin ilk sahifesinde bir 
kupon göreceksiniz, Jutfen bu 
kuponu kesip saklayınız. 

2 - Bu kuponların adedi 
3lJ tane olacaktu. 

3 - Bu otuz kuponu topla
clığı.nz zaman lutfen matbaa
oıııa r.e~iriniz veya gönderiniz, 
111ui<abilınde numaralı bir bilet 
a)g.caksıD&Z, bu biletin ayni 
QIJl1laraya yan iki kısmı 

v,rdır. biri · kısmım senet 

01arak !aidıyacak, ikinci kıs· 
a0ııı• da katibiaJil tarafından 
aııiihürlenmiş olan bir kutuya 
biızat atacal:sınız. 

4 - Numaralı biletleri . ih-

Bin lira kazananlar arasın
da şu suretle taksim edile
cektir: 

Birinciye 

ikinciye 
Üçiiı\Cüye 
Döı-düncüye 

Beşinciye 

URA -250 
150 
50 
25 
10 

Yetmiş kişiye 5 şer 
Yetmiş karie 2,5 
Bu ikramiyelerin yekunu 

olan ( 1000) :ira lstanbul'da 
Türkiye iş bankasma yatırıl
mıştır. ikramiyeler Cümhuri
yet albnı olcy-ak ven1ecektir. 

tiva eden kutu katibiadil tara
f mdan açılacak ve katibiadil 
tarafından kur'ası çekilecektir. 

Kur' amıza ad ah il olmayı 
ihmal etmeyiniz, hiç bir 
zahmete girmeden mühimce 

1 bir para kazanabilirsiniz. 

i gazeteler zenginlerin elinde, 1 
geri memleketlerde politikacı
ların elindedir. Bir gazete is
tiklalini koruyabilmek için bu 
iki kuvvetin tesir ve nüfuzun
dan kendisini kurtannak mec
buriyetindedir.,, 

* "'. 
Bize, gazetecilik mektebinde 

öğretmişlerdi ki~ eskiden ga
zeteler ya poletikacılar, ya si
yasi fırkalar, veyahut, muay-
yen bir maksat ile kapitalist
ler tarafından neşrolunurdu. 
Bu gazeteler, onları çıkararı- , 
ların fikirlerini neşreder, halka • 
ve karie ehemmiyet vermeı
lerdi. Halbuki bugün gazete
ler halkın ve kariin malıdır. 
Hakiki gazete halka tercüman 
olan gazetedir. 

• •• 
Bugün İstanbul' da çıkan 

gazetelerin hemen kiffeıi 
mebusların elindedir. 

_,,,.--~ - 1 

Şark'tcr Aşiretler Ta-
Binaenaleyh hepsi muayyen 

bir siyasi teşekkülün fik'irleri .. 
ni neşreder. Bu itibarla bu 
gazetelerin gözleri takma 
göz, kulakları takma kulak 
ve ağızlan takma ağızdır; mamen Liğvediliy;or · 

paşa oe mlrigdi, Ain eteklerinds 
Salih ( Yu .. , iç ••71fad.- J 

denebilir. 
* • • 

" SON POSTA ,, hiç bir. 
siyasi ve mali müessese ile 
alaka ve münasebettar değil
dir. 

" SON POSTA " lıalkın 
gözü~ halkın kulağı, lıalkm 
ağzı olacaktır. 1/alk, bu
nunla görecek, bı nunla 
işidecek., "e bunala sögli
gecektir. 

- Kuron: 1---
"SON POSTA 

11 
NIN "1000,, 

LİRALIK KUR' ASI 

Haydar Rifat Bey Mahkôm; 
"Fakat Mesele Henüz Bitmedi,, 
Demekte Israr Etmektedir. 

Bu İthamlar Ni-
A • 

çin Ali Divanda 
Tetkik Edilmiyor 
Eğer Bunlar Yalansa 
Yalancıyı Sorguya 

Çekmelidir. -Adliye Vekili Mahmut Esat 
Beyin Haydar Rifat B. aleyhine 
açtığı hakaret, iftira ve tehdit 
davası Haydar Rifat Beyin 
mahkiımiyetile neticelendi. 

Haydar Rifat Bey mahkü
miyet müddeti olan dokuz ayı 
geçirmek üzere bugün hapse
dilecektir. 

Bu suretle aylarca Türk 
efkarı umumiyesini işgal etmiı 
olan bu davanın birinci safhası 
bitmiş oldu. 

Fakat bu dava sadece 
Haydar Rifat Beyin Adliye 

I vekili hakkında hakaret, iftira Haydar Rilat B. 
ve tehditte bulunmasından J' 

·baret değildi. Haydar Rifat Yahut bu ithamlar doğru 
8. Mahmut Esat Beyi ağır idi ; bu takdirde ise mahke-
bir takım cümlelerle itham nıelerimizin istikliline el uza-
ediyordu. Bu ithamlar Türk tanlardan hesap istemek icap 
adliyesini temsil eden Adliye ederdi. 
vekilini hiç olmazsa zan al- Ankara asliye mahkemesi 
bnda bırakıyordu. Bu itibarla Haydar Rifat Bc.:y hakkında 
bu davanın bir de milli verdiği kararda bu ithamlar-
tarafı vardı. dan bahsederken diyor ki: 

Bizce asıl dave bu idi. "Haydar Rifat Beyin Adli-
y a bu ithamlar yalandı, ye vekilinin vazifei memure-
Adliye vekili mahkemelere sini sui istimal etHği hakkın-
tesir yapmnm'ş ; iddia edildiği da vaki olan ithamlarını tet-
gibi vazifesini sui istimal etme· kik ve tahkik mahkememizin 
miştir. salahiyeti haricindt,dir.

11 

Bu takdirde Haydar Rifat Gene muhakemenin cereya-
Bey bütün cihana karşı Türk nından biliyoruz ki Hayd:ır Ri-
mahkemelerine tesir yapıldığı- fat Bey müdafaasım yapma-
nı ilin ettiği için ayrıca sor- dığı için bu iddialarım ispa-
guya çekilmek ve cezalan- ta fırsat bulmamıştır. 
_dınlmak lazım gelirdi. (Devamı 2 incı ıayıfada) 
- -= -- -=- c===:==r.-==--== 

l _______ B_i_z_d_e_G __ a_ze_t_e_le_r _____ W] 

Tek pltiklı.bir gramofondw; saba.latan akşama kadu 
/tep aynı ıarkı.gı söglerler. 

Ben Hapiste Dur
dukça Davam A
laka Uyandıracak 
Mahmut Esat Beyin 
Yapbklan O Vakit 
Görülecektir 
• - Ben bapsedilmekledir 

ki mukaddes davam alaka 
uyandıracak ve gözler açdıp 
Mahmut Esat Beyin yapbk
lan nihayet görülecektir. 

Bu görülüı çok şeyleri 
halletmiye vefa edecektir. 11 

Dün, geç vakit kendisile 
evinde temaa eden muharriri
mize Haydar Rifat Bey, hapis 
kararını beklerken hissettiği
ni yukarıdaki cümle ile hüli
aa etmiş ve sözlerine şu su
retJe dev'!-m eylemiştir: 

- Görüyorsunuz ki sükun 
içinde hapis kararıi:m tebli
~ bekliyorum. Hapisten 
koa·lmıuyorum. Hapisane, bir 
kere, makamı Yusuftur. En 
şerefli bir yerdir; bir mek
teptir. 

Hapis ile alakadar olmıyan 
ve büyük denilen adamlardan 
şüphe edilse yeridir. Sonra 

Ben lıapsedilmekledir ki 
Mukaddes davam alaka 
ugandıracak ve gözler açı
lıp Mahmut Esat Beyin 
yaptıkları nihayet göriile
cektir. Bu görülüş çok şey
leri halletmiye vefa ede
cektir; "e çok şeylere rağ-
men: 

-DAVA BiTMEDİ. 
- Bir gazetede Mahmut 

Esat - Haydar Rifat davası 
bitmemiştir: dediğinizi okuduk. 
Bu ne demektir? Hüküm 
çıkmış; kat'iyet kespetmiş; siz 
de Mctkamı Yusuf talkip 
ettiğiniz yüksek makama ka-
vuşmuşsunuz. Şu halde tas
hihi karar mı edilecek; iti
raz mı edilecek; bu dava 
bitmemiştir ne demek? 

- Efendim, mukaddes da
vamız • yani Adliyeyi tahri
battan, müdahaleden; tesir
den kiırtarmak davası- bit
memiştir. Bu bitmemek iki 
vecihtendir : 

Biri şudur: Ilim; " bu da
vaya bakmağa Ankara mah
kemesi salahiyettar değildir!" 
derken mahkemelerin: ''hayır 
biz salahiyettarız 1,, demesi 
mevzuah tağyir edemez. Ken
dine kanunun sarahaten tclısis 
ettiği mehil talcbiue rağmen 
bu mehil verilmezse, o kims3 
01uhakenıe edilmiş olmaz. 

Şahitleri ben doğrudan doğ
ruya getirtmek istiyor .ım; 
derken; delillerim filan ve 
filan dairclerdcdir, getirtmeı:dzi 
isterim, derken; müdafaamı 
yapacağım, derken; muhakeme 
neticelenmiş olmaz .... 

[Devamı 2 inci aahifemizde) 



telial• 
Bey:. 

.. Bir .... :~-

Gazeteler 

ma il ha± l hı ,. 40,000 " 
ll:ruı ~ gitti demektir. 

Afij)J\?antia 
Tetkik Edilmiyor 

BBLBB 

--· 
Bulgaristan ve 
onıanga'IJOR2otJ 

Bin Mşi Geliyor -

A.YrUpa Birliii 
Halılanila Ne Dilşilniigora? 

1-ea _,... Hz. ,.._ A.. 
kara hukuk mektebinde bir 
nutak .&ylJeeelrtir, b. uutka• 
claAYl'Upa birliğinden bahiset-
aeai ihtSaial ftl'CLio. IJlllve: 
ldlWr pazaitea· ..... w 
radaa larebt iden* ~ 
bal tarikle Yalova1a gidecek 
bir müddet orada kalclJrt.11 

R_....ada, Ba8ri Glbıtekin IODr& bet oa aı&a de tcıhri-
Beyle arldldaşlan R-..,a mizde ikamet edecektir. 
ve Balkanlardan memleketimi- ~ MluJı.denin yıl Dörıil-
ze ,.eıecek muhatjrleı:e 7ar- ,,..__ -taq,.. •ualaectıs·•a.,. 
dmı etmek nwkı•tlie "GÖÇ dlnlmit mlnwbeti ile Reisi-
BANKASI" isminde bir ban- ciimhur hazretleri ile J1aşve-

ka ı::tı ==~ :tiz d~i;Jr~a t~ar 
me'r~dir; -·· yakında faaliy~te )#. hlıran Elçimiz - Bir 
geçec~. aç glhıe ~dar lrana ~arer 

e..y., ~ut ~a ~ ~ecam. 
arazi sabn ar Romavya 
v! ~~ckıı.~a Bertin E~ipıiz - BqgibJ 
bmer 1rila8rj"ıiiufiJiıb1 ,· DAle- ~- tWhrilbize teli+ 
leri getiıifr yenetüsecekm ccktir. 
Bu q ıu suretle yapılacakhr: "l/; Af. Venezelos- Birinci 

llrinci sene biner nlfuslu-, teşrhle Anka.raya gidecek 
.. , o,, kay. An. M • VeneJreloaa frfarq 

ikinci sene biner ...m.ıu ~buila Mitlıat beyja e.j 
.. ~. ı,öy. aedilecektir. :v~ ~ 

Uçüncü ,fene "a.. itin• n~ unrimf b&- tekilde , M fuslu "4'(. ~· acakbr • 
U b t e} İt Orta Dördnncn sene "3,, biner V• bir ~lale -

nnfulu •·oo,. köy. ~ llllt6iueti ........ e 
mekteplere dogru" Bqiad ....... klJ. w.. ~ ._ ~ 

Bu IUl'etle banka bet aeae tir K__.. S.ail 
.Maarif vekAleti bu &elle içbK4e .. 20().000,. kit' ilkln TÖrk ~ Wll'b: 

Aksarayda bir orta mektep edecektir. mahreç olabileeeji "-e.ı .. 
~· Mektep nmhtelit Roınaya'claa memleketimize dadır. 
olacakbr. gelmek jativen "165,000", ~ * Hililidırı• • Y----

bk mekteplerden çıkıp ta gaıütandan1da "918,000" kiti Fahri Berlin konsolosuma 
mekt p, b\ıbnakfa ~ çeken vardll'. M. Şnour ile relikua llld-

bU .mektepten istifade! M&essese, ilk İf olarak alımere beşer bin lira hedi--
ı:.ı, ·•r. ltrrynı· za-=nda bu ye •-:·lerdir. esu Aı --~-- ~erkeskiy istuyonu yı_. ,..~ 

orta mektep muhtelit olacağı Beceler" ve "SUlıdere,. çift- ~ Su 6:ıinua- Klrçefaıe 
cihetle kız ve erkek diiıfiiDceei liklerini al rıış ve buraya 1000 !.:U b~=~~dfa~apıl.: 
01tniyacakbr. Bwıdan başka kişilik bir 1ralile getil'9ıit*. aena::ıyı • ,.ğ ... 'içİn 

·~ slrlildiiil t.kdir4e p lak ş ' .. buhranmm c:Wlalnmdan kor-
diger orta mekteplerde de ar ey. ~ 
~r_'A'l_,.il·!, wbt; ~br. * · · ...._ ı..-ay 

firJııfij ... bir ı.-ile ~ 
Ben Hapiste DUiQWiça Davam Bulpr Pancann- ~ tr&QW81; arabalanm-. 

Al k U ~ T içi'4eıı "tii~ ,...ktır .. a a ya.Daıracak dan ürk Şekeri yazıfı levhaıanJ;ilaıngja b-
N ~ rar vemıiştir. 

- Gerçi Temyiz Bqmüddei- Son gelen Bulgar gazeteleri * Bir istatistik- Emane-
'PB!Hm~ ve if emyiz dCSrdUncü ~k garip bir haber yazıyor- tin ~e '621 hUtit" ~ 
ceza ıUalikemesi ayın onunda lar: dttiii anhııJmıpar. 
aldıldan bayle bir dav.- Alpulludeki teker fab~ ~ a.ıade 6lr lh - N.-
~ d01Jelini yijnlidea idaresi Bulgaristandau mühim met ameleliDiıl $1 
eTel bitirmeleri biiyik bir miktarda teker pancan saba liradan 30 ~ • 
teıakkiye delilet ..ler.. almıy'a karar vermif. Fabrika ;lf. ilci llllilMr ~ ul 

& l\Q°et, ~ li- bu ~ ifliJeıek ..... 8-i talebellindeia se,fi Fl. 
~- yapecek-11. Hatla bu ip bi- Ada ~dua denize atlt-

Sonra Mahmet Eaat Beyin tirmek ifia falaika lllldftıl yarak, Feyzlatl talebesindea 
mllltantik Nlmn Beye, be- ,.1nnc1a Ba1priataaa seçecek- Ahmet El. de blbiııe llmı• 
nim al~e dava açtutıp • -ı.--ı. • a...~ -ı-:.t:..~ 
bii ay evvel bana yirmi gün DUfe ~...,.. muuar ~~.-:. 

L- • ol~ Memleket tarlamı l;qtan 
aapllD. De '-•• b d k L--ka .d:.; g.47Qlesi Ye miimarese -,- Of unır en -, bir 8a i'abatl % 

ettirmif olması keza tepkidir- memleketten iptidai madde L-1.Y ':"" ;d_ 

~~t~~$tll. Yani Mllhiuut Esat getirtmiye bir tDrln akıt eni- .a~ u- ... 
hayabnda bayle bir remedik. DQıiıtiiııl enfd Mr bomlmamııa c:l8 

-~ olcluğanu W. fikhı Bulgar pancllftlMhia kaybetmipir • 
... ·biı:t ~:~ _T_lık_tekeri __ · _yapmakl __ ......._....._ Bir Çoc\ii Ölü Buluııdıt 
~ edebilit? 111gılabüir. Ba luılci/c.at Don •kpıo &zeri ft.y~ 

lfQçmak istedi mi ? ögle emhı bir hak olarak P8P fakelesl ininde sekiz 
~ Kaçmak taanin'laft dd- tahakkuk edecektir ki bu-. yatlapııda bir ~ ceaecfi 

di ·c111 .fer iefset ~ ala•k ~Uflur:-Ôll,... ,.-W 
~ efendim;: .allfM 11ynlınak mevzu blhlbfmıfa- ., '"ılamumlJiu. 

lltlgenlb:da /c .. uılli "flolı, cakbr. Çinke ._ mutlak&, B çocuk Oaktidar gardi-
__ ..._'* wwwdwi V• -.,n taall etoıiel ... fWıi> ~urm.d81! A,.. efM<Jaia .. .,._.,ıık edeceli ...,.,_ ikbzasıchr! aı 
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• 

71 Ternll\z 

' Herrün 
t 

• Boğufugruz ... 

L Biraz 
Hava fiyoruz 

M. Z~riya 
. -
f stanbul' da azetesi sabl-

mıyan bir gazeci bir akşam 
arkadei§lariJe Lnuşayormuş . 
Her ö - d w . nunl? gene sor ugu 
gıbi bunlara d~rmuş: 
. -:. Bir gazetün yükselme· 

aı ıçın ne yap~ Wımdır?. 
D!_. 
~ .. 
- Makine, ~mişl 
Bir diğeri: 
- Tefrika ~-:-• 
O ' ~ 

çüncüsü: 
- Teknik, emişi 
Dördüncüsü: 
- Biraz hakat, demiş ve 

hatta .g:ızetenirsmini "BİRAZ 
HAKiKAT,, imasını tavsiye 
etmiş. 

• • 
istanbul'da Çan gazetelerin 

hepsinde son sem yüzer bin 
liralık nıakinelı heyecanlı ve 
sürükleyici tekalar, bazıla
rmda kuvvet bir teknik 
vaı · B~na rmen günden 
güne satışlanlkaybediyorlar. 

.. akat bunn birkaç ay 
evel onaya atn, düz maki
nede basılan,re bir vilayet 
g~L.etesi hali~ çıkan y.'!ni 
bır gazete, tiz hakikatten 

bahseder gibi gtindüğü müddet 
herkesin elinı ve herkesin 
dilinde dolaşt 

\ 

Halkın bu .zeteye göster
diği heyecanhalakanın yal
nız bir manasvardır : Haki
kat hası eti. 

1 

Geçen!erde sinemalardan 
birinde b r tahbahirin babşı
nı seyrebnişti Tahtelbahir 
denizin dibi oturduktan 
sonra su aıya başlıyor. 

Bütün müretttt su giremi
yecek bir küt odaya top
lanıyorlar. Bıda, heyecan 
ve teliş içind hariçten im
dat bekliyorh 

Fakat buluııkları dar ma
halde havasızl:an boğulacak 
hale geliyorl• Hepsi bitkin 
bir haldedir. tzlerde ve bo
yunlarda adler geriliyor, 
gözler hade'anndan fırlı
yor. Hepsi ~aya susamış
lardır. Biraz ~a istiyorlar. 

Kaptanı İmdın ne vakit 
gett::l1ileceğiııiilınediği için, 
elin~eki müvftülhumuza tüp-1 . . 
. erını ihtiyatlkullamyor, ve 
ef:rada katreatre hava ve
riyor. Müve\ilhumuza tü
pünün her lışmda başlar 
kalkıyor, g~Ier mümkün 
olduğu kadaıazla hava ala
bilmek hırsileeriliyor, fakat 
havaya doyrran tüp kapa
nıyor ve et yine bitap 
Yere düşüyoı 

işte biz J bu haldeyiz. 
Bütün gaze~rin sahipleri 
rneb'us. Hepayni şeyi söy
lüyorlar. 

. _Hükumet, li vaziyetimiz 
ıyıdir, diyor; ıtün gazeteler 
hep bir ağız<. 

"Mali vazi~izi fena gös
tern:.e k bir c d" ! diye b _ m ur " 
agınyorlar. 

b Eı-tl esi gü'iikômet harici 
orç. arını .• • k b" 

b 
0•emıyece ır 

elde bul d . 
B un 'nu ilin ediyor. 

u defa b .. tiL 
"Mal~ ~_-_-gazeteler: 

b ı vazıy<-!- h · 1 orçla "d :nz ance o an 
iild" n o eıe müsait de-
ets· ır, Avru bize yardım 

ın;,, diyor) 

Bu mutlalfru: birliği, bu 
blutJak teslı'n•t mleketi" 

·~ me ~ , 

SON POSTA 

1 Son Posta'nın Resimli Makalesi Eğlen~enin Sonu 

1 - Bu sırada dişili erkekli ' 

birçok gençlerin otomobillere 
· binerek kır eğlencelerine 

gittiklerini göriirsünüz. 

2 - Nihayet eğlence yerine 
varılır. Yemekler yenir, içki
ler içilir. 

3 - Sıçrayıp oynamalar, 
aanlıp sevişmeler, net'e ve 

şetaret diz boyu. 

4 - Fakat erlui aabah bu 
c~·lencenin acısı çıkar. Baş ağnsı, 
sinir yorgunluğu, ve tamiri müm• 
kün olmıyan acılar, ızbrapb.r, ba· 
zan da ~öz yaşlan. işte, bir gün• 
Wlk eğlencenin bilançosu. 

•• •• HABERLERİl 
MU N a+'"""'i!"'Z'• .,.,,_.,,,_,,,,,... &ı-g ffi tt _Jı 

BUGUiVUN TELGRAF 

Trabzonda 
Son Fırtına Kaça 

r.1al Oldu? 

Trabzon 26 ( Hususi ) 
Son zamanda, Trabzonda tu
fanı a::dmr surette ynğan 

va~uı-I~:ın arkası gelmiştir. 
Fakat z::ı/:>t mühim bir ye
kfıuu bub:ıuştur. Bir tayfun 
halinde kopan fırbna e.ı bü;;ük 
tesirini Maçka yolunda yap
ını ;k·. Bu cbarda, M?.tracı 
köyünde bir kaç ev yıkılmış, 
yumurta kamyonu denize sü
rüklenmiştir, Şoför Ali efendi 
kurtulmuştur. (Resmimiz Ali 
efe:ıdiyi, kazadan sonra 
arkadaşları arasında göster-
mektedir.) · 

Bu arada en çok zarar 
gören yerlerden biri de "Ah
laka,, köyüdür. Birçok tarla
lar, sürüklenip gelen taşlarla 
istifade edilmez bir hale gel
miştir. "Ahlaka., nın mahsu
lab mahvolmuştur. "Kıkanoy,, 
köyünden bir baba ile oğlu 
boğulmuştur. 

Bütün zararlar "50,. bin 
liradan aşağı değildir. 

lltll.sır'ın Vaziyeti Ne Olacak ? Toptan Hal 
• 
ngilizler, er ~a:r""' fı 
b uka Altına Al a:r 

Paris 26 (Hususi) - l\~ısır' da 
milliyetçiler tarafından lngiliz
ler aleyhine haşlıyan isyan 
hareketi İngiltereyi endişeye 
düşürecek bir şekil almıştır. 

Milliyetçiler hükfıınet tara
fından kapablan Millet Mec
lisinin kapısını kırarak cehren 
içeriye girmeğe ve içtima 
akdine karar vermişlerdir. 

İngilizler, dakikadan daki
kaya zuhur edebilecek karga~ 

Iraktan Gelen· 
Hududumuzu 

şalığın onune geçebilmek 
ıçın Filistindeki askerlerini 
ve tayyarelerini Mısır'a gön
dermişlerdir. 

Kahire ve İskenderiyede 
istasyonlar, köprüler ve hü
küınet daireleri askerin hi
mayesi albna alınmıştır. 

Milliyetçiler, şimdi Mısır as
ker ve polisleri arasında tah
rikat yapmakta ve onları da 
ısyana teşvik etmektedirler 

Beş Yüz 
Tecavüz 

Atlı 
Etti 

Şarkta Aşiretler 
Lağvediliyor 

Ankm·a, 26( Hususi > 
Şar!daki hadise ve askeri ha
rc!:etler hakkında gayet sa
lahiyettar bii- zat bana ati
deki beyanatta bulunmuştur: 

- Şark hadisesine artık 
bitmiş nazarile bakılabilir. 
Şimdi askeri hareketlerimiz 
Ağn dağı etrafına inhisar 
etmektedir . Burada yapılan 
harekat ise alelade dağlara 
çekilen şakileri tenkilden iba
rettir. 

Zaten, ctedenberi bu dağ 
bir şekavet merkezidir. Ve 
hükumet buradaki şakilerle 
daima meşgul olmuştur. 

Şakilerin buradaki tenkili 
uzun sürebilir. Fakat bu hal 
şark hadisesinin bitmesine 

Beyazıt, 25-(H.M.)Musul mıntakasında oturan Harzan aşire- mani teşkil edemez. 
tine mensup 500 süvari hududumuzu geçerek Hakirioin H adut M ese/esi 
Oratan nahiyesine hücum .ümişlene de püskürtülmüflerdir. Şark hadisesi bu gün artık 
Anlaşıldıgına göre haydutlann maksatları, kuvvetlerimizi bir hudut meselesinden iba-
cenuba çekerek Ağn dağından mahsur bulunan arkadaşlarım rettir. İran hükumetinin bu 
lrurtarmakh, fakat bu maksatlarında "muvaffak olamamışlardır. hususta bizin.!e bh-likte çalı-

r
T eşekkür Ederiz-ı Haydar Rifat Bey Hapse Sevİcedildi ~:"t.:!aı;o~~~:,k et:;,~!~ 

Matbuat hayabna atılma- dumuz geniş ve boş olduğu 
mızı haber veren, hakkımız- Bu sabah bir sivil türmüş, oradan da ha- ıçın bu hududun tahdidi 
da dostluk gösteren büt~n polis memuru Haydar pisaneye sevkedil _ işi birkaç ay sürebilir. 

aredkearız~aş. lanmıza teşekkur Rifat Be .. yi ... evinde .. n mi.ştir. H ... Rifat B. dün İran hükumetinin b~ hu-
susta bize yardım edece-

'----------J alarak mudurıyete go- evınde ıstırahatetmişt:r.ı ğinden eminiz. 
ı • • · f 1 İki tarafın hüsnü niyetile 

Hanımefendi, 
İstanbul Havagazı Elek

trik ve Teşebbüsab smaiye 
Türk Anonim Şirketi, BEY A 
ZITT A ELEKTRİK EVİNDE 
5 temmuz 1930 GÜNÜ, 
SAAT 15,30 DA verilecek 
ameli aşçılık dersinde liitfen 
hazır bulunmanızı rica ile 
kesbi şeref e ler. 

ayni suretle düşünen bir 
mektep haline getirdi. Bu 
durgunluk ve bu rükfıdet 
gazetelerin kredisini bozdu. 
Mathuat muhitini teneffüs 
edilemez hale getirdi. Herkeste 
biraz hava ihtiyacı çoğaldı. 
İşte tam bu zamanda müret
tebattan biri tesadüfen kolunu 
müvellidülhumuza tiipüne iliş
tiriyor? Ortaya yayılan mü• 
vellidülhuınuza, havaya susa
mış ciğerlere b~z huzur 
venyor. Fakat tüpün yanlıı
hkla açıldığı anlaşılıyor, ve 
derhal müvellidülhumuza kesi
liyor. Yine her~es • ?iraz 
hava, ve biraz hakikat ihtiyaca 
içinde çırpınıyor. 

* • • 
BOGULUYORUZ: Biraz 

Hava I steriz. 

l ister inan, ister inanma hudut meselesi halledildikien 

~---------~--------------! ! ~~ Şark h~~~ de b~ 

Borusundan 60,000 Lira Akan Bir Çeşme 
Bu çeşmeden bataklağa dökülen, su değil, milletin " 60,000 ,, 

lirasıdır. 
Emin Bey zamanında bu suyun Kayışdağın' dan Kurbağalı 

dereye kadar getirilmesi için "60,000,, lira sarfedilmiştir. 
Şimdi bu sudan istifade edenler ise, derenin içindeki kurbağa
larla civardaki pmaşırcıl ardu. 

daha tekerrür etmemek üzere 
kapanmış olacaktır, 

Yeni Tedbirler 
Şimdi hükfımetin en ziya· 

de meşgul olduğu iş şark 
vilayetlerimizde aşiret mese-
lelerinin kati surette hallidir. 
Bunun için aldığımız ve al
makta olduğumuz . tedbirler 
şunlardır: 

1 - Aşiretler lağvedilmiş
tir. Bütün aşiret reislerinin 
ellerinden kuvvetleri ve teş· 
kilatlan alınmıştır. Bugün ar
bk şark vilayetlerimizde hiç 
bir aşiret kalmamıştır. 

2 - Aşiret reislerinin elle
rindeld arazı alınarak köy
lere dağıtılmıştır. Reisler 
beşyüz dönümden fazla ara
ziye sahip olmıyacaklar ve 
.maiyetlerinde; eskisi gibi; 
köleler kullanamıyacaklardır. 

3 - Şimdiye kadar reisle
lerin köleleri gibi çalı.şan 
köylülere uzun vade ile 
ve ucuz fiatle tohumluk 
veriyoruz. Bu suretle bütün 
aşiret efradı yerleşmiş ola· 
caktır. 

-·-----
Dt:~ıii.vGU 

Kundura Borıacısı 
Gazeteci , 
Olmak istiyor 1 .... 

-
Dnu " SON POSTA " 

idarehanesine bir genç geldL 
- Ben gazeied olmak isti

yorum, cf endim, dedi. 
Kendisine sormağa başladık: 
- Bundan evel ne işler 

yapbnız? 

- Kundura boyacısı idim, 
biraz da garsonluğum var. 

- Gazete müvezziliği mi 
yapmak istiyorsunuz? 

- Hayır ••• Muharrirlik. 

- İyi yazı yazar mısın? 
- Hayır efendim ben oku· 

wak bilmem! 
- Peki ... Nasıl muharrirlik 

yapacaksınız. 

- Ben söyliyeceğim, siz 
yazacaksınız. 

- Ne söyleyeceksin? 
- Efendim, ben mükemmel 

yalan söylerim; herkesi yü
züne karşı metederim; fena 
haber vermekten hoşlanmam; 
kimsenin kusurunu yuzune 
vurmam; benden büyük biri. 
siyaha beyaz derse: 

" - Hayır, bu siyahbr, a!da-

myorsunuz ,, demem; kimsenin 
aleyhinde bulunmam; beğen

mediğim şey, ayıpladığım şey 
yoktur. Bu tabiabmı bilenler, 
bana: 

" - Sen mükemmel gaze
teci olursun! dediler; yeni 
çıkbğınız için evveli size 
geldim. 

Biz kendisine şu cevabı 
verdik: 

- Okuma yazma bilseydin, 
bazı gazetelere başmuharrir 
olabilirdin ama... l:er:ı.alde 

" SON POSTA " ya değil. 
Yanlış geldin! 

Kulağını Kesti 
Burgazlı Emin, nüfus tes

keresini vermiyen Mehmet 
Ali Efendi ismindeki tam
dığmın kulağını kesmiştir. 

" REf sicOmHUR Hl. 
Bulgaristan Hakkında 

söyledikleri 
Reisicümhur, Bulgar gaze

teciler cemiyetinin Türk mat- f 
buatını Sofyaya daveti rr: ü
naı;:ebetile Bulgarlar hal.
kında şu mütaleada buluu
muşlardır: 

"Ben Balkan muharcbes~n

den sonra Sofyaya at-şe
militer olarak gitmiştim. 

Orada en aşağı bir yıl ka~
dım. Bulgarlarla çok ve 
ailevi denilecek kadar ya\iı -ı 
temasta bulundum. Bu te
maslar bende dikkate layık 
intibalar uyandırdı. 

O günden bugüne ka
dar bu ciddi, samimi kar
deş yakınlı~nın sebep ve 
manası da büyük bir vuzuh 
ve serahat almışbr. 

Şüphesiz Türklerde, belki 
Bulgarlarda, dil ve din ihti
laflarını yapan amiller olmuş
tur. Fakat artık bugün 
1930 senesinde, hala bu amil
lere; masallardan, hurafeler-

den, adi politika cereyan
larından ibaret bu amillere 
ne Türklerin, ne de Türkler!e 
ayni kandan olan Bu!gar
lann ehemmiyet vereceği • 
zamıetmiyorum. 
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Münür Nurettin vveli Belediye 
Beyitt '1_ildandır Hür Olmalıdır Cemil 

Bu &ütüncla, m ltiifta mun
tauman lstanbul'da muhtelif 
kumpaay.W- .t.,.m.,Ju sab-
bp çakanlaıt ~-i pWdarın 
listesini nep-edeceiiz. Bu su-
retle gramofonu ofaıalar, sev· 
dikleri pllklann çtlop çık-

madığmı kolaylıkla lalop 
edeb· e eklerdit. 

\:OK SATILANLAR 
Her sene halkın rağbet 

gösterdiği muayyen plaklar 
ve muayyen tah•lar vardır. 
Evelki sene en ziyade .. A :şe 

Opereti" pliklan revaçta idi. 
Geçen sene " Ninni plAkı " 
yüz binden faı.la satılmışb. 

Bu sene de en çok beğenilen 
plikJar " Münür Nurettin " 
Beyin pllkJand.11'. 

Sahibinin 5esi gramofon 
kumpanyası .. Münür Nurettin" 
beye yeni birkaç plak dol
durtmllflur. 

Bunlardan bir kısmı yola 
çıkmıştır. Yakında sablığa çı-
karılacaktır. Bu plaklar ara
limda şu şarkılar vardır: 
Aşkın bana ; Kürdili 

Hicazkir şarkı. 
Durmadan Aşkın; Hüzam 

ıarkı. 
Sahibinin Sesi, Belkia Ha

nıma da yeni pliklar dol
duıtmuştur. Bunlardan birkaç 
tanesinin bilhassa çok güzel 
olduğu söylenmektedir. 

SEVİLEN ŞARKILAR 
l.stanbul' da en çok sahlan 

plikJar hafif ve oynak hava
lardır. Halk ağır bestelere 
o kadar iltifat et•iJor. Bu 
sebepten gramofon kumpan
yalan kli.lik şarkılara ehem
mi_ ~t vermiyorlar. 

Taşra halkının beğendiği 
Fliklar da daha ziyade ma-
halli havalar •e Konaevatu

••ar11a .Anadolu'dan topladığı 
halk havalandır. 

Teşbihte hata 
olmaz amma.. 
Geçenlerde ölen meşhur 

Klemanso son zamanlarında hiç 
bir davete gitmiyordu. Otur
dugu V ande Şehri halkı bir 
mei'kcp koşusu tertip etmiş
ti. Klemanso bu koşunun ha
kemligini kabul edince her
kes hayret etti. lııbyar kaplan 
bu hayret karşısında fU ceva
bı verdi: 

Sıyasi hayabmda bu hay
vanlardan o kadar çogunu 
idare ettim ki dillerinden bir 
az anlanml.. 

Yorulmaksızın 
Para Kdzanmak 
istemez misiniz? 

EYinize Yeya lfhabe plerken, llOkak· 
ta ırezerken •eya blriaUe ır8rllfGrk
her hanıl bir vaka k-.ımnda kalahi
linbm... 

ffaftdla Dedir bUiyonamı O YÜAJI 

clerbal ırhbUlnlnla. Bir Jlllllflllt bir 
katli, hlr kasa birer havadlatlr. Ru
pldftbds YakaJardaa ..t•l ailnll Jr8-
..w.rde ı&melı lstedlibı biri olunca 
41.laal telefolnaua açum · ye buaclhıi 
, ............... ...ws, lala .. ad
.... ı .. de blralamL Verdljtala han-
..._ ....... ı,.a111e ... , ........ 

HOKÜMET BUNA 
KARIŞMAMALIDIR Paşa Su -- Şehremini olsanız ne 
yaparsmız? 

Bu suali ilk defa sebık 
şehr eminlerimizden Cemil pa
pya sorJuk. 

Cemil paşa hiç tereddüt 
etmeden cevap verdi: 

BELEDİYE ısrlKLALI 

" - Bu takdirde ilk iş ola
rak şehir belediyesinin tama-
men müstakil olmasmı iste
rim. Bunu temin için de yeni 
kabul edilen kanunun degiş
tirilmesine çalışırım. 

Fikrime göre belediye mec
lisi azalarını, tam bir hürri
yet içinde, halk intihap et-

Neler Temiz 

istiyor Hava 

melidir. \ Bu meclis te kendi 
azalanndan birini Şehremini 
yapmalıdır. Diğer memleket-

1 lerde olduğu gibi bu işe hü
kumetin en küçük bir müda
hale hakkı bile kalmamalıdır. 

Siz Olsanız ne Yapa.rdınız? 

Şehrin imar ve ıslahı ancak 
bu suretle kabil olabilir. 

iLK YAPILACAK iş? 

- imar ıçın yapılacak 
ilk İf, tebrin sokakla nm. 
yazın tozdan. kıtm da ça
murdan kurtarmak için, fen 
dahilinde yapmak olmalıdır. 

Aynı zamanda da açık la-
ğımlan kat~:U pilalik-
leri ortadan .il llmnclır. 

ikinci derecede yapılacak 
İf, Menba aulanm mikropsuı 
bir hale retirdiktea llODra 
ıeliriıa her tarafına dağıtmak 
olmalıcbr. 

Sabık Selıremini Emin beyin 
bu sahada büytlk hJztnetleri 
clokmmllflur. 

Son Filimler 
Mevsimin filim faaliyeti 

ne haldedir? -
Bu sene Holivut'ta yapılan 

en büyük filimlerden biri de 
.. Caz Kralı" ismindeki filim
dir. Bu filim için tam iki 
milyon dolar, yani d6rt mil
yon lira sarf edilmiştir. 

Bu filmin en büytık huauai
yeti birçok yenilikleri havi 
olmasındadır. Filmi idare eden 

sahne memuru .. Con Müray" 

sahnede fimdiye kadar aine
macılığm bilmediği yenilikler 
yaplDlfbr. Bu filim bir re
vildür. Şarlolan çok pzeldir. 
Bilhassa "Şafak Şarkm" çok 
metedilmektedir. 

Filimde oynayan artistler 
fUDlarclır: Janet Loff, Con 
Boles, Vilyam Kent. 

SEV AHA TIN SONU 

Bu filim büttın dünya ti
yatrolannda oynanmlf bir pi
yesten aluıımştır. fimdiye ka
dar misli röriilmemİf bir harp 
filmidir. 

Bu sene yapılan filimlerin 
en çok beğenilenlerinden bi-
"d' • n il'. 

V aka, harp sahnesinde ge
çiyor. içinde imanın nefesini 
kesecek heyecanh ubneler 
.... dır • 

Bu tehir aiziadlr. Şeluin aahhab, 
sGzzelliti ve ibtiyaçlarile • siya
de onun içinde yqıyanlar al&b· 
clarclar. Fakat fimdiye kadar hi~ 
kimse size, fehrinbi ıilzelleftlr

mek ve tehir dahllinde medeıd 

bir iman fibi yqıyabilmt:çia 
ne dGtGncjljilnGzG sorma • 

itte biz size bu imkinı o-
1 

nız. Ve içinde yqadıtuuz •• ller 
derdine ortak oldutunuz ha te· 

EmİD Bey, Kaylfdaiı su
JUDu KurbataJadere•ye bdar 

re~ bunclaa da &eakaı 

l 
ve G6ztepe semti istifade 

ebniye batla*; fakat, mul
eaef, hu sayan blyOk bir 
kısım Kurbağhdere'ye akarak 1 

imde bir an için: .. Şehremini olsa· 
_.. ae yapanmıa?" Sualiai soru
yoruz. 

Mabat, Şehremaaetine ptmak, 
veya tuna. buna tariz etmek de
tlldlr. Sadece tehir halkının, ken
di tehirleri lçia ne dqilndütiinü 
uılamak '9e hu auretle tehrin 
deıtleriai rakından ~örüp anbya
nk oaJann çarelerini arama,ktır. 

Şehriaizin filzellqmesinl lati· 
yonanız bu lıuale cevap veriniz. 

iV• almaktadır. Bu işin 
bilihara takip edilmemif ol-
ID&llDdan pek milteeulrim. 

KadıkBy, Osldldar. latanbul 
ve Beyoğlu taraflanna felince: 
maalesef. bu aemtlerelkının 
~ug&n içtikleri su fennen 
ı~emez. 

ı=---S_lN_E_M_~_..ıı.....-fl ...... ~ ,A~~-E......,_J,R_L_E_R_l ....... J 

CON KRA VFORD DENiZ ELBISF..SILE 

Con Krn/ortl size 11Jzel lrir li•niz el6besi niimıınni 
ıösterigor. llıı ilci mim de ua aittir. 

Jon Kravforcl'u hiç bu kadar Glizel rarmemipinızdır. Se.ıi 
sinemama en parlak ydclızlanbclan biri olan Jon Kravforcl 
IOD zamanda birbiri ardinca tlç lelli filim çevinüftir. Bu filim-
lerin her birinde Kravford lanaebniftir. Filimler twalardır: 
Asri kızlan1111Z " , .. Danseden lmlanmız" , Mahcup r~erimiz". 

ESKi ZAMANLAR 

..akllabm .....,. ...... blllr. 

T...,_ _..aw a.ta.-ı • • • ... Bu filmi de oynıyan ar
tiatlef pnlardır: Kolin Klive, 

ı Antoay But.ı. 

lleali bir fllim çevirmlftlr. Dourlu, bu filminde bir ta· 
.. Dourlu F erbanb" yeni , ı "Lola Montez" oyn&llllfbr • 

Filinin adı .. Eelô Zamanlar., ki, ve tarihi bir kalıraman 
tLr. Birinci kadın roJIDI. ıolu o~. 

SOT VE HAVAMIZ 
ÇOK MIKROPıLUDUR -Terkps sugu gibi, Ema· 
nete tleoredilen bndlerin 
suları da i~lecek halde 
değildir. 
Şu lıalde ElltflMb t~ret

tüp eden vazife, Emin Be
gin proJesini takip ederek 
şehrin her tarafına Menba 
sagu gelirtmektir. 

SÜT ve EKMEK . 
- Şehrimizin sütleri mik-

ropludur; bunun önline geç
mek ancak fenni ahır tesisi 
ile mümkündür. Halbuki silt
çüler fakır olduklhından bu
nu yapamazlar. 
Şu halde bu ahırlan Ema

net yaparak sütçülere kiraya 
vermelidir. Yahut taksitle sat
malıdır. Purunlann Avrupa
dakilere benzetilıneleri ıçm 
de bir koopratif vücuda ge
tirmelidir. 

SiHHAT lşLERi DE .. 

Cemil paşa, şehrimizin sıh
hatini de fena bulmakta ve 
bu tozlu ve çamurlu sokak
larla, bunu, tabii görmektedir. 

Cemil Paşanın latanbul 
aibi kalabalık bir şehirde en 
ziyade ehemmiyet verdiği 
nokta, umumi bahçe ve park
lann fazlalqbnlmas1cLr. Bu
nun için de felıir civannda 
bulunan bostanlann ucuz 
fiatla istimlik edilip ileride 
park yapilmasım. Maçka, 
cıvanndaki Yusuf İzzettin 
efendiye ait arazinin de orman 
haline retirilmeaini faydalı 
görmektedir. 

Sihirli El 
Holivut'ta en çok kim 

para kazanıyor? -
Mtıbeccel Hanımın zayıfla

masmı doğru bhlmıyanlar oku
sunlar: 

Holivut'ta en çok para 
kazanan adam, artiatler de
ğildir ; onlara sahnedeki gü

zelliği temin eden kadındır. 

Bu kadının adı .. Sylvia 'dır" 
ve işi artistlerin v6cutlanm 
rüzelleştirmektir. 

Holivut'un en mqhur ve 
çok rağbet g6ren kadım 
odur. Sinemada v6cutlanm 
seyredip güzelliğine hayran 
oldujunuı; biltün arti3tlere, o 

güzelliği temin eden bu ka
dındır. Artistler onu paylap
mazlar. Gihılerce evelden ran
devu alırlar. 

Sylvia'nm sihirbaz bir eli 
vardır. Değdiği vilcut ve 
çehreyi istediji kalıba aokar. 

LORA LA PLANT 

Lora la Plant bu sene "Caz 
Kralın ve " Muhafız Kaptan., 

iaminde iki filim vicuda re
tinniftir. Şimdi Paris'teclir. 

ALEKSANDR GAREY 

Holivud'un en çalışkan 

artisti olmakla maruf Arek

aandr Garey bu sene .. Viyana 

Güzelleri., isminde bir filim 
yapmış,ır. 

Jlı 

SPIBIEllEJi 
BttllF 6ÖllE 

Biz Sporda 
He1 Suretle 
Bitaraf Olaec'lğız -•·SON P.>ST A., mn soor 
1~ l&a havale eU ler. 
lfİR gue~itine bı ı lama
dan evel, por. dtwıJanmız-
d;. takip eeceğimiz mesleği 
anlatayım. 

Bu, iki kelimede 1 u asa 
edilebilir: 
Tam bitiuf lık ... 

ihtimal, bı sporcular, va
dimizin cid«yetine inanmıya
caklardır. 'akia bir kuJübü 
ve bir spoıtengi olan insanın 
her yerde ~ her şeyde bi
taraf kalallmesi güç gıbi 
görünür. lkat bu güçlük, 
kulüp IDUlbbetini anlayıı 
tanına gör•tamamen değişir. 

Bence «irı umumiyeye 
hitap ed~ bir sporcunun, 
yanlış veyaJoğru, behemehal 
kulübünü ndaf aa etmesi çok 
yanlıştır. 

Bizler küp rabıtala.rı~ız
da, renk ~metlerinde baş
kah~nnı nahuz etme 'nek 
tartil~, maassıp olabmriz. 
Sevgimizi zden ohr.ıya•1la
nn teslim Gıeleri için ya:>a
cağımız ga~tler, bayağı bir 
kulüp çıttkanlığı şeklini 
aldığı gün. hem kulübü nüz, 
hem kendiz için fena bir 
yola sapm oluruz. 

Hakiki vgilerimizi bağır
madan anc yakın dosthrla 
aöyleşebileqimizi kabuJ et
meliyiz. Al halde mensup 
olduğumuz ulübün kıymetini 
iptizale uğralamak içL-ı umum 
müvacehesi~ takip edecegi
miz bitaraftn sıhhatine inan
mamak ic. eder. 

Hem beanlamıyorum ; bir 
insanm icaıda kulübünü de 
tenkit etıai bir kusur mu
dur? 

Ben bu tu1ilarda bilhassa 
spor dertleıwe uğraşacagım. 

Eğer ba: yazılarım düşün
celerim bt her hangi bir 
teşekkülle ıaraza vaziyetine 
ptirirse. ıaaliflerim, başka 
gazete arasınlar. 

Spor &iltanmız. verilecek 
cevaplara ma açık kala-
caktır. . 

Kavgalan:ı, münakaşala
nmızı, terbmizi muhafaza 
ederek, den ettirebiliriz. 

" Galatas.y " lı arkadaş
lara da ailyorum : 

Hoşlannaritmiyecek bazı 
aabrlanma tgelirlerse. kız
masınlar, Ctp versinler. 

Kulüp nabbetinin ölçü
sünü efkinmumiyeye hitap 
eden yazdan almak hatadır. 

Çok defr, mantığımız, 
düşüncelerin hislerimizle 
düşman dei midir ? 
Şu halde :adaşlardan rica 

ediyorum: 
Tenkit eteğimiz işlerin 

çerçevesini ~enişletmesinler, 
bizi olduğuz gibi görmiye 
çalışsınlar. : de onlan ol
duldan gib~receğiz. 

Eıref Şefik 

Fublda.. 
-

Dünyabirinciliği 
Bu seneı Dihıya futbol 

fa111piyonlu1'açlan bir kaç 
gnndenberi qlamışbr . Bu 
maçlar , Ct,,ı Amerikada. 
Montovido tinde yapılmak
tadır. 

Şimdiye lıtr alınan neti-
celer tunları 

Amerika •Belçika O 
Fransa 4 leksika 1 
Romanya Peru 1 
Subiatan Brezilya 1 
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İttihatçılar : Divanı Alide Hesap Veriyorlar lHoş Sözleri 
Nazik Güvey 

1 Kadın ve Kalp İşleri 1 

Gazetemiz Sizlerin 
Dert Ortağınız Olacak 

aıt Halim· Paşa ·Kendisinin 
Bir Kukla Olduğunu Söylüyor' 

Gelin odasının önünde, davet
lilere: 

Güvey - Buyurun efendim, 
evvela siz buyurun; sonra 
bendeniz girerim . ' 

Bey Evde Yok 
- Mehmet ağa, Bey evde 

Devlet Üstünde Devlet Kuran Bir Saltanat ~ 
1 

MEMLEKE,Ti! 
HARBE NİÇİN ! 
SOKMUŞLAR ?' 
DİVANI ALiDE 
NELER SORDULAR? 

ITiiHATÇILAR HESAP 
VEREBiLiYORLAR MI? -Şimdiye kadar hepimiz, itti-

hatçılann bu memlekete yap
bkları fenahklann hesabını ver
ıneden kaçtıklanm zannediyorduk. 

Senelerce, memleketi çiftlik
leri gibi kulJandılar. Milleti 
müthiş bir harbe soktular. Bir 
çok suiiıtimallere göz yumdu
lar. Bazılanm zengin, miJleti 
•efil ettiler. Sonra bir gün 
feslerini başlanna geçirip orta
dan kayboldular. ' 

Fakat bu nu:shadan itibaren 
lle~redeceğimiz vesikalardan an
hyacaksını:ı ki, arkada kalan 
ittihatçılar bütün bu hareket
lerinin he1aplannı vermişlerdir. 

Yakın mazinin bütün faci
•l_annı size İttihatçıların kendi 
agızl arından nakledeceğiz. 

Sait Halim Paşanın, İsmail 
Canbulat, Kara Kemal, Cavit, 
Doktor Nazım, Şükrü Beylerin 
kendi hareketlerinin hesabını na
sıl verdiklerini _göreceğiz ve 
onlan Divanı Ali huzurunda 
dinliyçcegiz. 
. Bu vesikalan bize, ittihatçıları 
ı!ht ihana çeken o vakitki Divanı 
Ali azasından sabık bir meb'u• 
ark;;;daşımız temin etmİftİl". 

Y .tkın tarihimizin en canlı 
Dl<-selelerini en salahiyettar ağız-
lardan dinlemek için bu tefri
kayı takip etmenizi tavsiye 
~deriz. 

mi? 
- Hayu efendim çıktı. 
- Yarın I<açla bulunur.? 
- Durun da kendisine s~ 

rayım! 

Saf Hizmetçi 
- Ulan, bana doktor geti

receğine, gitmiş baytar getir
mi~in. 

- Don gece köpek gibi 
inlediğinizden şikayet ettiniz 
de, ondan beyim. 

Sarhoş Hizmetçi 
- Utanmıyor musun? Dün 

gece seni gene zil zurna sar
hoş bulmuşlar. 

- Meraka ne hacet beyim 
üzerimde sizin kartınız ol
duktan sonra kaybolmak teh
likesi var mı ? 

so~ •oS'fA 

B~OAVA 

i~'liir-llA--N5U'"':."lU-N\.AR-- -«ll'ıır. 

İstifade ediniz 
SON POSTA nm küçük ve 

kısa ilanlar için bir &~tun.u 
vardır. Bu sütun her hangı bır 
arzuyu bildirmek ihtiyacını du
yanlara mahsustur ve tamamen 

B bedavadır • 
Sait Halim Paşa fle Fuat • Bu sütundan münhasıran 

---------~·:......--..... Büyük salonu geçerek bize devamlı karilerimiz istifade 

Mecnunlar Heyeti 
tahsis edilen odaya girdim. edeceklerdir. Bunun için atide-
Başta, reis Abdullah Azmi ki şartların nazan dikkate alın-

d hald bH •• masını rica ederiz: 
1 Ö N . . . Bey ol uğu e utün ar- 1 __ b~n 5 aabn geçmiyeçektir. 
ttihatçılann mer acı ısının- kadaşlar orada.. 1 2 -· Her •atır 4 kelime beaap ec:li· 

de bir hatipleri vardı. Bu zat İlk bakışta gözilme, ~fıs· in lecektir. 
bir giin, bir mecliste demişti ki: • 3 -- Her llln S adet ilan kuponu 

1 masasının arkasında du ara mukabilindedir. " ttihat ve Terakki kırk mec- 4 __ Her 4 • ıtırdan fazlasma 2 
d kk b. h tti takılı olan takvim ilişti: _ 011. d'I elidir 

nun an müre ep ır eye r. kuf~~ He;ek:p~:1 üzerl~deki tarihten 
Talat Aklülmecanin, Hüseyin Ca- "l 334,, İKİNCİ TEŞRiN bir hafta müddetle muteberdir. 
bit Kalemülınecanin, Kara Ke- SON POSTA yı okuduktan 

] b b 1 · z· a··k sonra ilan kuponunu ıaklayı-
ma esa ü mecanın, aya 0 

- " 1334 " !.Y.inci T eşrininin nız. Bundan S adedini ilanınız 
a1p Kitabülmecanin, Enver Sey- "9,, uncu Cumartesi gününde- ile birlikte bir zarfa koyarak 

Tramvay Fındıklı sarayının füJmecanin, Ben Lisanülmecanin, yiz. Bir saniye içinde, vaziyet posta ile idarehanemize gô.n-
Öraünde durdu. Kalabalıkb. y akup Cemil de Mecnunülmeca- bir sinema şeridi süratile göz- deriniz. llanımzın gazeteye gır-
1 nindir. ld. mesi için bu kadarı kafidir. . Derken platformda duran bir lerimin önüne ge ı: Eğer ilanınızı müstacelen 
Ingiliz neferine sürtündüm. - Muharebeyi kaybeJ:tik. koydurmak istiyorsanız 5 gün-
Adam dehşetli bir küfür ol- sanki bu binayı her hangi Bütün memleket işgal a!_ma Iük gazetenin kuponunu birik-

bir taarruza karşı müdafaa · d' B dak.k d lh -'·t tirmiye hacet kalmadan bir dugu~ ııu tahmı·n ettigı""m bir gır 1• u ı a a su f'A - d b d d' · 
edebilecekmiş gibi , nöbet dil · d v 'ld' "' d ğünlük gazete en eş a e ının 

homurdanma ile bagv ardı. Ce- k h e mış egı ır. 1 arın a kuponu da ilan ile birlikte bekliyor. Selamlaştı ; er iki- ne olacagv ım bilmiyoruz. Talat 
d' O b" d d d • d gönderilebilir. vap verme ım. , ır üşman mizin gözün e e aynı ü- Paşa ile arkadaşları ortadan Bedava ilanlarda yegane 

. 
Bu Sütun Siziıt içindir 

BiZE YAZINIZ 1 YAZ ELBf SESi 1 
Kalp işleri herkesin en mah

rem, en samimi köşesidir. Bu 

sırlar herkese söylenemez. 

Halbuki en ziyade istişareye, 

ve dertleşmeğe mecbur ve 

muhtaç olduğumuz işlerimiz. 
kalp işlerimizdir. 

Erkeklerle yeni tanışan, sev
dikleri tarahndan aldablan, 

kocasına hiyanet eden kadın
lar, kanlarını ihmal ettikleri 
için onlan betbaht eden ko
calar, hülasa her gün başı-

mızdan geçen binbir tür)ü 

dert için kendisine bir dert 

arkadaşı arıyan genç ihtiyar, 
kadın erkek herkes bir dert 
ortağına muhtaçtır. 

İşte bu sütun, genç!enn. 
evlilerin kalp işJeı·indt: dert 
ortağı olacaktır. Birisini mi 

seviyorsunuz ? Evlenmek mi 
istiyorsunuz? Gizli bir aşk mı 

yaşıyorsunuz ? Sizi sevdiğini 

söyliyen erkeğin hüviyetini mi 
ogren k istiyorsunuz? Koca
nızın veya karımzın sizi aldat
bğma mı kanisiniz? Bütün bu 
kalp ve aile dertlerinizi bize 
yazımz. Biz sizin için meçhul 
bir kimseyiz. 

Sırrınızı kimseye söyliycme

yiz. Bizimle konuşmak, sizin 

ıçın, kendi kendinizle 
dertleşmek gibidir. Onun için 
bize derdinizi, ve müşkülünü
zü yazarken samimi olunuz. 
Mektubunuz dikkatle okuna
cak ve size derhal cevap ve
rilecektir. 

Müşkülünüzü bize sorunuz. 

Her genç kızın seve seve 
giyeceği zerlf b!r yaz elbisesL 

Boynu ve etekleri ince 
dantellerle süs!enmişlir. · Bil

hassa zayıf vücutlu genç 
kızlara tavsiye ecbriz. 

·--·----neferidir, ben ise bir Türk şünce var: O, harap evin son siliniverdiler. ricamız kuponun üzerindeki 
mebusuyum ... Ve her ikimiz bekçisi, hen de son ziyaret- Y.erlerine gelenler aciz ve tarihlerini nazan dikkate ala- Dı.kkaf (il(&ffi!i)!OlfğlmıJ~t!, ~ 

· • rak bir haftayı geçmiş olanla- ··.j • de dört buruk asırdanberi çısı... nl · ktı K perişan. Saray, ne düşündüm~ rın .. 0··nden'lmemesidir. S l h' · •-k t 1 · · ' ' · ı· d O 
7 

Merdive erı çı m. arşı- 5... " p ağ am ıssesız emıa er n.11 mtH~t:!oı m e sma~h devletinin merkezi laştığım ilk adam zabıtkitibi belli olmıyan bir heylıla. Biz- == SON POSTA == - ara sür'atle en ehven şeraitle dcr;..aı p:h·a vc-
olan lstanbul'da bulunuyoruz. Necmettin Sahir Bey oldu. ler ise sakin ve sessiz, Fın- BEDAVA İLAN KUPONU rilir. Galata köprü~ası Bosfor ha:ı No. 7 f 

Kapının önünde kalpağının Her vakitki gibi mültefitti: dıklıya gidip gelmekle ıneş- 27 -Temmuz - 1930 emlak komisyoncusu Jsmail beye ı:.ı:i::c..1.:::ı.<.~ 
kenarları yağlı , pantalonu - Encümen toplanmak iı- gul... / ntE~~"~~-... ~~-·-.·,:-~': ;e~<= . 
illli~z b~ p~is memuru, z~~ de~. ~~amı6n~sa~bdaj !~~~~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ _...._...,~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~---~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!~-~-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!"!!!!!!!!!'!~~ 

"SON PO . al t t kr b ı d K ak · ·k "t k' de On bin lira. STA NIN Tefrikası l SERVER BEDi mış ı ve e ar masa aşına meğe hazır anmıyor u. arşı- yapın üzere ı en o e ı -

İNGİLİZ CASUSLARI 
-- - ,, geçerek bır' mektup daha d h k vam ettı'.· Amerikalı masanın bc:.:· ..., :ı am ·.ak.ini bir a a süzere : _ • 

yazmağa başladı. _ Evet, dedi. - Hayır, dedi, size herşeyi oturdu ve çeki yazdı; fakat 
Taşevin penceresindeki a- İçeri giren adam, büyük anlatayım da ondan sonra çeki vermeden evvel dedi ki: 

• 
iLE KARŞI KARŞIYA 
BİRİN Ci KISIM 

-ı 

Beyoğlunda, Venedik soka
ğında, bütün sesler kesilmişti. 
Yeraltı meyhanelerinde gece 
yarısına kadar armonik çala
rak şarkı söyliyen Alman 
askerleri gitmişlerdi. Meyha
nelerin ışıkları söndü ve ke
penkleri indi. 

Herkes uyuyor. Yalnız bü
yük ve köhne taş evlerden 
birinin üst kabnda, pencere-
nin önünde bir adam oturu
yor, karanlıkta, gölgesini giz
lemiye çalışarak, büyük bir 
dikkatle dışanya bakıyordu. 
Taş evin tam karşısında 

bir otel vardı ve evden bir 
kat alçak olduğu için tavan 
arası penceresinden içerisi 
görünüyordu. Penceredeki 
adam, gözünü bir saniye ayu
nıacltan, otelin tavan arasına 
bak_ıyordu, nihayet eline bir 
dürbün aldı. 

Otelintavan arasında genç 

• 

bir adam, tek başına, ağır 
ağır dolaşıyordu. Elleri arka
sında, başı öne düşük, vücu
dü gevşek, arada bir duru
yor, gözlerini yere saplıyor 
ve bir iki . dakika hiç kımıl
damıyor. Üstünde yalnız bir 
gömlek ve bol paçalan dar, 
buruşuk bir pantalon. Bir 
aralık hıçkırdı ve gömleğinin 
kolu ile gözlerini sildi. Son
ra masa başına geçti, uzun 
bir mektup yazdı. Yazarken 
birkaç kere ağladı. Mektubu 
evvelden hazırlanmış büyük 
bir zarla koydu, zarfı kapadı 
ve ayağa kalktı. 

Taş evin penceresinden onu 
seyreden adam da ayağa 
kalkmışb ve başını pencere
den uzatarak, o gencin hiçbir 
hareketini gözden kaçırma
mağa çalışh. 

Masamn aözünü çekti ve bir 
tabanca çıkardı, muayene 
etti, masanın üstüne koydu. 
Büyük bir karar verınit 
adamlar gibi derin bir nefes 

dam derhal yerinden fırladı. bir dost tavru ile, elini gencin itiraz ediniz. Ben zengin bir - Yalnız, dostu.n, sizdea 
Sokağa çıkb ve karşiki ole- omuzuna koydu. Amerikalıyım; dünyanın her bir kiiçük ricam ~ var. Üiı·it 
lin kapısına koştu. Zile bası- _ Rica ederim, dedi, biraz tarafını gezdim ve iki sene- ederim ki reddetme1.siniz, bu 
yor, bütün sokağa akseden oturunuz. ve sükfınet bulunuz. denberi İstanbuldayım; düşü- hediyeme karşı sizden bir 
bir gürültü ile kapıyı yum- Benden şüphe etmenize ve oünüz ki şehrin en büyük kiiçük hatıra istiyonıın. O da 
rukluyordu. korkmanıza hiç lüzum yoktur. otellerinde oturabilirken şu demin yazdığınızı gürdüğüm 

Otelci kapıyı açar açmaz Oturunuz. Herşeyi anlıyacak- d mektuplardir. Şüphesiz bun-
k l cak karşiki eski taşev e yaşamayı 

O .. teki, onun eline büyu .. k sınız ve ço memnun ° a - h · B' haft dır ların ne oldul<lanl!l hiç bil-terci ettım. ır a 
bir bahşiş sıkışbrarak, sımz. oradayım. Fakir ve sefil bir miyorum, fakat, herhalde ya-

k ı d Ben karşmu:dak.i evlerden k k b h · · ı bir elime söy eme en tavan dakik halk arasında yaşamak hoQuma m a ra anıza, ya ut sızın e 
k d ktı ka birinde idim; beş on ' a y k 1 -k 1 kims ı arasına a ar çı , pıyı gidiyor; Size yardım etmek, ço a a ası o an e ere 

d evvel uyuyamadım. Yataktan yazılınış olacak B ktu vur u. bence, güzel bir mace- · u ıne P-
İçeriden hiçbir ses, hiçbir pencereden bakarken sizin radan ı'baret. Şimdi. rica ları, Amerikadaki müzemde 

l · d bütün hareketlerinizi gördüm · · ı· v • B · ah cevap ge mıyor u. di ederim, bana niçin intihar gız ıyecegım. enım, sey at-
Kapının önündeki adam, ve koşarak buraya gir 'm. 

1 
•• 1 larımda topladıgıv m böyle ga-

1 ·b· fak t k d t Durunuz, ı'tir0 az etmeyiniz, iyi- etmek istediğinizi söy eyınız 
ya vanr a-ı ı, a ço os ça rip ve kıymetli şeylerden 
b. ı · gil' k şal ızı' • ı·kna ede- Genç adam, gözlerini yere ır ses e, m ızce: ce onu ım, 8 di mürekkep bir koleksiyonum 

d mezsem hareketinizde ser- indirerek cevap ver : 
- Açınız tered üt etmeyi- 1 b. vardır, orada, nadide ve kıy· 

k li bestsiniz, kimseye haber ver- - Bana ait o mayan ır 
niz, sizi urtarmağa ge ·yorum, d v. M" parayı kumarda kaybetti.mi metli bir şey olacak. meden çıkıp ICİc ecegım. u-
dedi. sade ediniz. insan üç mühim Am~ri~alı srül,ümsedi: Genç adam biraz düşündü; 
dKapı dkerhal eva~ıl~-dğke~ç ıeyden dolayı hayabna kaste- - Ala... dedı, artık, bun- başını hafifçe kaldırarak: 

a anı, apmın unuu e ını al k ~~" dan sonra,, sıhhatinize itina tepesinden hmaj'ına kadar der· Borç, hast 1 • 09A· - Mektuplar masanın üs-
aüzdü. Bunlardan ancak birincisimn ettiğiniz nisbette yaşayacak- tünde. Alabilirsiniz. F t!kat be-

Kapıdaki adam içeri girdi, halledilmesi kabildir. Eğer sizi aınız, çünkü meseleniz halle- sıim de sizden bir ricam var. 
kapıyı . kilitledi ve :. bu meyus karara sürükleyen dilmiş demektir. bu mektuplan siztle!ı başka 

- Ümit ederim ki İngilizce ıey, birinci sebepse, derhal Amerikalı derhal cebinden biç kimse görnıiyccek'..ir. 
biliyorsunuz... Dedi. •ize istediğiniz kadar yardı~ bir çek defteri çıkardı: - Emin olunuz! 

Genç adam, karşısındakine edebileceğimden emin olunuz. - Miktarım söyleyiniz, dedi. . Genç adam çeki \; e Ame-
aonderece hayret ve şüphe Genç, bu teklifi reddece- Genç adam, gözleri daima rikah da mektupları aldı. 
içinde bakıyor, bir tür]ü sevin- jini hissettiren bir ha.rekat 7erde, cevap verdi: IArkuı va,) 



6 Sayda SON POSTA 

-EYIP SULTAN KİMDİR-
1: İstanbul'un En Meşhur Türbesinde Yatan 

Bu Büyük Arap Serdarı Kimdir? 
- BAŞLANGIÇ -

Eba Eyyuhi Ensari, L.tanbuluo 
başlıca Hmtlerinden birine ismini ver
miy~ muvaffak olan bir Arap aerdan
du. Peygamb~rin uzun miiddet mih· 
ma.DdarhiJm yapmıştır. Muaviye ordu
lan ile ber~ .latanbuJ muhuarasuıa 
iıttirak etmiş, bu SU'ad:ı vefat ederek 
Eyibe ddrıohınmuştur. Tefrikamızın 
ba~lıca kahramanı olao "Yakup bin İsa,. 
nın am.:aıodır. 

-1-

ANEMAS ZİNDANI 

Bizansm .. Anemas" zindan
l 1 rında yız. Burası, içinde he
r.üz on iki yaşına varnuyan 
prens!erin hadım edildiği bir 
yel <lir. Buradan sınnalı eli,i
~eıi peskaFoslar c;u 'lallarn ko
nu2up denize atı~ır; burada, 
khrak vücutlu <li!ber nım 
p~ıJses:er:nin gözlerine kızgm 

·ı 1 ·1· mı •;e.Gıır. 

Giu eş l.enüz doğmak üzere. 
L~Z:h?.SJ ı .. uhas.ll"a eden Arap 
oı· h .. ı:;una mens!lp genç bir ~J
h.!.. iş:u ... ce edilerek id m 
cdu.ıtıel::: uzere faş bir hü:re
dc be!<liyordu. Genç asker, 
başına gelecek ak.ibeti b!"i
yordu. B.m:.ı bildiği için ·~r 
ki aciz i-çindc, ynrnru!dannı 

kemirerc!i, zencirlerini şakırd t· 
tarak dolaşıyordu. Taş lıüc re-

n:n tepesinden ince bir zıya çizgisi 
içeriye kadar sızıyordu. De i
kınlı yavaş yavaş bu mazga
la kadar yaklaştı; ayağının 

altma bir iskemle koydu; gö
zünü bu deliğe uydurdu ve 
bakmıya başladı. 

Etraf, hafif bir karanlığa 
bürünmüştü. Uzaklarda dağ

ların sisli esmerliği görülü
yordu. Öndeki ovadan da 
Bizansı muhasara eden Arap 
ordusunun gulgulesi aksedi
yordu. 

Genç adam, birden titredi. 
Çünkü zindanın avlusunda 
cellat yamaklanwn kendisi 
için hazırladıkları işkence ke
revetini görmüştü; bu kere
vete vurulan çekiç sesleri 
de kulaklarında uğulduyordu. 

Gözlerinden yaşlar boşanmı

ya başladı. 

Henüz yirmi beşinde idi. 
Seviyordu; seviliyordu ve ya
şamak istiyordu. 

Ilu kadar genç bir yaşta 

ölüme sürüklenmek ağır ge
liyordu. Eğer muhasara ordu
suudaki arkadaşları onun 
"Anemas., [ 1] zindanında ol
duğunu bilseler , ne yapıp 

yapıp kurtarırlardı. Dudakla
rından: • 

- Ebi Eyyubi Ensaıit Mu
aviye, Sait bin Hasan isimleri 
döküldü. Adeta, genç adam, 
bunlardan yardım istiyor gi
biydi. 

Sonra içini çekti: 
- "Evduksiya" adım mı

nldandı. 
Belli idi ki bu isim, gencin 

sevdiği kadının adıdır. Son 
demelerinde onu habrlıyarak 
gönlünü teselli etmek istiyor
du. 

BİR MUCİZE 

İşte iam bu sırada zindan 
kapısı şiddetli, şiddetli sarsıl
dı. Paslı bir anahtarın boğuk 
sesi duyuldu. Ve kapı ağır, 
ağır açıldı. 

Anlaşılan ölüm zama-
nı gelip çabnışb. Delikanlı 
başına bir kova soğuk su 
dökülmüş gibi dondu. 

Fakat, sert suratlı cellatla 
yam~klanmn yerine, içeriye, 
bir 1 ~dın girdi. Sırbndaki 

kapım 

·ndamn harabesi, Eğri 

,.ısında halli. mevcuttur. 

EYİP SULTAN 
1 kapan kukuletası, gözlerine 

kadar indirilmişti. 
Gencin bütün kanı yüzüne 

hücum etmiş gibi gözleri ka
rardı. Birkaç defa: 

- Evduksiya! ad.mı keke
ledi. 

Siyahlı kadın elini dudak
larına götürdü: 

=- Susunuz! Demek istiyor 
gibiydi. 

Sonra yavaşça fısıldadı: 
- Artık kurtuldunuz. 
Yağız adamın tek bir kelime 

söylemesine daha vakit olma
mışb ki içeriye bir adam 
daha girdi. Bu, bir insandan 
ziyade orangutan maymununu 
andıran " Anemas ,, zındanı 
baş muhafızı idi. Adına da 
" Laskarides ,, diyorlardı. 
Kadının önünde yerlere kadar 
eğildi. Şu emri aldı : 

- Mahbusun zincirlerini 
çözdürünüz! 

Emir derhal yerine getirildi. 
Arap genci alık alık bakı

nırken genç kadın da orta
dan kayboluvermişti. Hücre
den çıkb. Karanlık koridor
lardan geçti. Avluya vardı. 

Burada yirmi kadar Bizans 
askeri, ellerindeki mızraklarla 
selama dwmuşlardı. 

Deminki kadın da oradaydı 
ve bu selim ona veriliyordu. 
Yeni bir emirle siır kapısı 
da gencin önünde açılıverdi. 

LAsKARİDESİN ISRARI 

Dışarda, hafif bir sis albn
da yeni uyanan geniş bir 
ova uzanıyordu. Bir kaç adım 
ileride de cins bir at, dört 
beygirli bir araba görünü
yordu. 

Arap neferi, bu atla ara
sındaki mesafeyi şöyle bir 
bakışla hesap etti. İki 
adım atarak hız aldı. Yaban
cının bu hazırlığım " Laska
rides 11 cenapları gözden ka
çırmamıştı. Kapı önünü şöyle 
bir kestirdikten sonra kadına 
döndü: 

- Efendimiz, dedi. Mahbu
sun serbest bırakılması için 
bir kaat imzalamanız lazım. 

Esrarengiz kadınt demin ne 
kadar serbestse, şimdi de o 
kadar endişeli gibi idi. Fakat, 
kumandan ısrar gösterdi : 

- Haşmetpenah 1 dedi, bu 
genç, Arap ordusunun serdar
larından " Y akup bin Isa" dır. 
Bu sabah, işlçence ile idam 
edilmesi için imparator haz
retlerinden emir almışbm. 
İkinci bir emir almadan 
serbest bırakamam. 

Kadın, ister, istemez muha
fızın istediği şu kağıda imza
sını atb: 

- " Bizans imparatoru haş
metlu dördüncü " Kostantin 
hazretlerinin emrile serbest 
bırakılan Arap ordusu serdar-
larından " Y akup bin İsa ,, 
tarafından teslim alınmışbr. 

Aliahın inayeti ile Bizans 
imparatorunun kızı V asilisya[2) 
Evduksiya. 

Laskarides bu kağıdı aldı ; 
hürmetle eğildi : 

- Mahbus serbesttir; dedi. 

EVDUKSİYANIN 
FEDAKARLIGI 

Y akup, bütün bu olan biten 
işlerden hiç birşey anlama
mış .gibi, şaşkın, şaşkın bakı
nıyordu. 

[Arkası var] 
[ 2) - Biuuu imparatorlanna ''Vasi

livila " , imparatoriçe ve prenaHlere 
"V asiliya11 derlerdi. 
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Soldan Sağa: 

1 - ~r memleket (9) 
.2 - Din dersi (S) - büyük bir 

babrayı ebedileştiren esu (5) 

3 - Bir sayı (3) - elem (3) 
4 - Tatlı bir şey (3) - bir aza 

(3) - ben (3) 
5 - Bir renk (2) - e.ser (2) 
6 - Bir nakil vasıtası (7) 
7 - İş (4) - bir meyva (4) 
8 - Pencere &rtü,.,ü (S) - bir 

nevi palto (5) 
9 - Evet (~) - lokman ruhu (4) 

10 - Ekmek yapılıı (2) - tatlı 
bir madde(3)-faydah bir hayvan(2) 

11 - Doğruluk (9) 

Yukarıdan Aşağı: 

1 - Mühim bir aza (3) 
2 - Yükseklik (5) Fen:ıe ait (S) 
3 - Bir isim (4) - iplik (4) 
4 - Girme emri (3) - örtü (4) 
5 - Köpek (2) - Maruf bir İn-

giüz kumandanı (6) 

6 - Nota (2) - renk (2) 
7 - Uzaklık edatı (2) - eski 

nazırlar (6) 

8 - Doğı:ırlan(3) - bir maJde(4) 
9 - Bir şehir (4) - yüksek (4) 

10 - Deniler (5) - bir isim (5) 
11 - E!em (3) 

=========f=====~-==== 

İttihatçılar 
A 

Divanı Alide 
[5 inci sayıfadan mabat) 

Bununla beraber arkadaşlar
dan Divaniye mebusu Fuat 

Beyin habrına, gfıya bir netice ' 
çıkacakmış gibi, devleti mu
harebeye sokanlardan hesap 
sermak geldi. Bu adamların 
Divam Aliye sevkedilmelerini 
istedi, takriri kabul edildi. 

İptidai tahkikab yapmak ta 
beşinci şubeye düştü: Ben, 

bu şubenin azasındanım ve 
şimdi, ilk olarak muharebe 
kabinesinin ilk sadrazamı 
olan Sait Halim Paşayı din
liyeceğ·iz. 

Arkadasları bilmem. Fakat • 
ben, kendi hesabıma, davete 
icabet etmiyeceğimi düşünü-

yorum. Arbk, bu bizim ol
nııyan memlekette, bu mem
leketi babranları bize hesap 
vermeğe mecbur edecek eli
mizde hangi kuvvet var? 

Mamafi S~t Halim Faşa, 
saat biri yirmi beş geçe içeri 
girdi. 

Eski kuvvet ve ihtişama 

karşı içimizde elan bir kor
ku ve hürmet hissi bJmış 
olacak ki, kendisini ayağa 

kalkarak karşıladık. 

Gören olsaydıt zannederdi 
ki hakim mevkiinde biz de-

ğiliz, o dur. Kendisine tahsis 

edilen sandalyeye geçerek 
oturdu, beş saniye sükılt 

edildi . Adeta ne yapacağı
mızı bilmiyor gibi idik. Niha
yet reis: 

- Celse açılmıştır, size 
evvela Divaniye mab'usu Fuat 
beyin umumi heyeette kabul 

edilen takririnin suretini oku
yacağım! 

Ve masasının üzerinde du
ran bir kağıdı alarak oku
mağa başladı: 

[Arkası var) 

Temmuz 27 

1 Çocuk Sütunu 1 

Eğlence, -Bilmece 
ve Faydalı Şeyler 

Hergün Takıp Ediniz 
S - Daima başaşağı ge

zen nedir? 
C - Kunduranızın topu

ğundaki çiviler. 

S - İlk ıslığı çalan kim
dir?. 

C - Rüzgar. 

S - Size ait olduğu halde 
daima başkaları tarafından 
kuHanılan nedir?. 

C - Adınız. 

ANNEYE İTAAT 

Annesi Sdma'nn yemiş ta-
b'lğ;,r.d:!n b:r m-ınut aldığını 
görünce bağırdı : 

- " Seni yrır~ı:ıaz sen!, 
gene . ~, 

mı.,, 

Anneci~m, sen bana 
hele bir d:ına armut iste-

diğini görmiyeyim , · demedin 

mi? işte ben <le onun ıçm 

ic·temeden aldım. 

EVLERİNE GİTMEK 
İSTIYORL!! .. R 

:~u ı·~~imde :.~ç kedi, üç 
k[.rek, ve üç sıyan va2". Bu 
hayvanlaı evletine gitme '.!: is
tiym Iar. Her hayvan iç~n öyle 
bir yol çiziniz ki hiç -biri cuge
rine r~~elmcksizin evine gi
deLiLn. 

cici, B i C i, KUKU 

Bir gün Kuku, Cici ile Bi- ı 
ciye: 

- Haydi pekmezli pasta 
yapalım, dedi. Bici, bir tava 

aldı. Kulru da eline bir ten
cere geçirdi. Kirli tencerenin 

yağlarını kazıdılar. Yapışmasın 

diye pastanın içine koydular. 

Çünkü kitapta öyle okumuş
lardı. 

Kuku: 
" - Pasta pışınce kendi 

kendimize ziyafet çekeriz. Oh, 
gel keyfim gel ! ,, dedi. 

Cici ile Bici gülmekten ka
tıldılar. 

Kuku da Bici de hiç dur,.. 
madan pastalarım karışbnyor
Iardı. 

Çünkü azıcık durs.:Jar pasta 
hemen taşıyorda. Bir az sonra 
Pisinin pastası pişti. Ateşten 
indirdi. Kuku da Pisiye baka
ynn derken pastası taşmıya 
başladı. 

" - Eyvah halamın ocağı 
kiriendi,, diye bağırdı. Tence
reyi kaldırmak istedi. Fakat 

yapışnuşb, bir türlü kaldıra
mıyordu. Kuvvetle şöyle bir 
çekeyim dedi. Çekti ama ne 
çekti. Bütün pasta üstüne, 
banşıa, ocağa döküldü. 

v 
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SATIE 
Metro Han 
Beyoğlu, E 
lektrik Evi, 
İstanbul: 

No. 83, Kadıköy, Şirketi Hay-
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~on l'osta'nın Müsabakalı f!ikiıyeleri: 1 . ı 

iL 

ETTİ, 
BU SUALLERİN 
CEVABINI BULUNUZ 

ece yansı, Kızıltoprak
ta, bir silah sesi ... 

Bu ses , içinde genç v<: 

güzel bir dul kadınını otur 
duğu kö. J...ten geliyor. 

Oralarda dolaşan polis ve 
bekçi, hemen köşke gidiyor
lar 1 hizmetçilerle beraber 

Hanımın yatak odasına giri
yorlar ve onu, kanlar içinde, 
yere yuvarlanmış, ölmüş bu
luyorlar. 

Kadının sağ elinin yanında, 
yetde bir tabanca . 

Hizmetçiler, silah sesinin 
duyulmasındn.n iki dakika 
evvel, Hanımla üvey oğlu 
arasında bir kavga koptuğu
ntı, sonra silah patladığını, 
:a~a~ hiç bir şey görmcdik-
ennı söyliyorlar o . 

vey oğul ortada yoktur. 
Zabıta ı kadının üvey oğ-

lunu o g K d k .. .. d b' ece a ı oyun E. 

ır kahvede tevkil ediyor. 
~~ genç, yakışıklı, terbiyeli 
h~r gençtir i tevkif edilince 
. ıç telfiş göstermiyor ve şöyle 
ıfade _yeriyor: 

- Üvey annemle benim 
aranıda aylarclanberi süren 
bir · A 1llJı as mec;e esi vardır. 

ylardanbcri bunun için biri
}:· ri · ı 

r ızte lrnvga ediyoruz. Bu 
gece de, evve!A aramızda 
.ş ddetli b:r münakaşa başladı, 

0 .ra kav a.y döndü. Üvey 
a hem b r stümc hüc .m 
e 

etimin bir düğ-
çe cti, kopardı. 

ve k of ~ ile, odada ç.ık~ını 
e, odama gittim. Bu 

sıra 
l . ~ il.'.l.\ patkd1 ve i.ivey 
n :n n . t•ı. ı:t·- · . 

l • ır- ·vr.ır el ıgını an-
acım , ... 

Y
nz 1 • yun ü, bana evvelce 

tısıı b . .. k ı d İnlı u un me tup ar a 
ı r et ı • ' d" ~ . b"l ...:ı· • r11e.K ı ~e ıgını ı -

uırıvo··d B - n. u ınektupları size 
verec ~ · 

.. 

egım · Ben silah ses'ni 

nıektepleı in Dil 
Serisi 

ll~ri Metodu 
M·kı- k" ..... ~ep ıtaplannda büyük 

bir inkılap 

Tam Alfabe ile zeyli ilk 
o ·u ' 
2

_ n~a": yazmak kitabı, 
5 ıııcı sımfla,. için kı

raat, 4 - 5 inci sınıflar 
içill gramer 

luhan; ı . T r crı: anııunış lmleın erbabı-
ızdan CELA" L N J UR B. ve arkadaşla 

"Uk mekteplerin Dil Seris,,in
de Yeni bir metot, "İleri,, me
todu tatbik dilmiştir. Maarif 
vekaleti tarnfından yeni tedris 
encsi programına ithal edilen 

bu serinin vasfı mümeyyizi 
~ektep kitaplarında büyük bir 
ınlulap yapmış olmaaıdır. 

Filv ki "iLERi. metodu Türk
ç~ın.it.i c.n kolay ve en seri şe-
kıld 1tnrr k i la lbım ge-
le b t vaafı haizdir. Ayni 
:ı • _da kitapluua kiğıdı, tab1t 
. alıihı. ruiuıleri de mcmleke
hıtUıio di]e kadu •Öl'medi· 
ği bir nefaset ve mükemmeli
y ttedir. Kitaplan.mu lıaklwı-
dalri kü'"ük • 1 • :r nsıt c istıyenlere 
rne.:canen. 

Adres: İleri kütüpanesi 
Me.tcbani sokağı, Çiturl 
Hanı, G'iıbta, İstanbul. 

A C NAYET 
N.TİAR • 

1 MI 
ÖLDÜRÜLDÜ MÜ? 

Birinci ika yede alil~ imdi? 
El lliinlannda neşrettiğimiz müsaba- 1 Sinekler odanın içinde dağınık bir 

kıılı hik!yenin cevabını gıya yan- halde bulunacağına perde Üz;erinde gık 
)'Oruz:: rülmüştür. Demek ki z.ehirli gax odaya 

Bu cev p, siT:e bugünden ifi aren çı- g~o ?ogduktan _so~ra yayılmıştır •• Çün
kaco.k hlld'ıyelerln n lCesini b:ılmak hu- ku bır insanı ö!duren bu z.chlrlı gaz. 
su unda rehber vıu:ifesinf g ılir. od:ı içinde bulunan sinekleri öldürmek 

Bu müs:ıb:ıkny iştir k ctm
1

ek lb.ıill gelirdi. Binaen leyh zehirli gaz: 
istiyenler b ıgünden itib!l.rcn ne1r d e- odaya yayıldığı z.aman sinekler perde 

k hlk r"n ceva"> ını b"t kftj;rıd~ üzerinde bulunuyorlardı. Halbuki slnek-
ce p rıl'llı ve onuncu h"kiiye çık- ler dışarda ışık olmadıkça perdeye kon• y 41 • 

t •· ,_ 'n"n cevabını birden hır maı.lar. 
ıgı gu~ r•,.. . 

zıırf iç 11 1 nemıze gönd ı-m-li:lır. Odaya gün doğduktıın sonra giren 
C V A P yeğen olduğu için şüphelerin onun üıe-

t _ K til Cc Beyin yeğeni ll- rinJ toplan'lla ı tabiiJir. 

Bu 'ıt ındıı on gin, arka 
, b"rer hik.\ e bulac:alı:sınız. H 

Y•• lst' bil<"} b"r :r.abıta vakasınıı ı-
nat etmdttedir. Fakat, vnk:ının fa
ili da:ma mcçh ıl bırakıhnı.,.tır. 

Hikayeyi ok J lJi<h:ı so ır.ıı sonı

lan su .ilerin ccv nh"lnı araştıra
rnk neticeyi kendiniz bulacaksınız. 

Bu hiktıyeler on hll<"\ycden mü
rekkep bir seridir. Her hikayenin 
•u:ılleri.ne tam cevap verenlere "10,, 
numara verilir. 

On h!kli:;• nin de c-ev:ılnnı tam 
veren kari IJirinci addedilecektir. 

Dokuz: hikayenin cevabını veren 
lktncl, sc.'rh hiklyenin ce,,abım 
veren Gçilncü, yedi hil<iyeye ce
vap veren dôrdündi, altı hikllyeye 
cevap veren altıncı addedilecektir. 

Birinciye • Ir:üç{ik bir fotograf 
makin i. 

lkinclye • Bir çift potin. 
Oçüncily : Bir kol aaab. 
Dörduncüye : Bir cep s::ıat{. 
Beşinciye : Altı aylık abonmni:r.. 
Albncıya : Oç aylık ahonemi::.; 

mUkAfnt olaı'a1c 11erl1ecektir. 
Suallerin doğru ccv plıın onun

cu hlk yenin intlşanndan aonra 
neşredileccktir. 

duyunca beynimden vurulmu
şa döndüm. Şüphe albnda 
ka maktan korkaral< clelice
sinc kö .ktcn çıktım, Kadı
köyün" ko,ruın. Mesele:. bun
dan ibarettir ... 

Yapılan t&lıkikattan ve 
cesedin muayenesinden şunlar 
anlaş lıyor : 

Bu gençle 
arasında bir 
sinden do "Y1 
sizlik varJu·. 

üvey annesi 
miras mesele
şiddetli geçim-

K:ıdııım üvey oğluna iÖn
der 'iği mektuplarda hep in-

CENUBİ 

AMERİKAYA~ 
Müreffehen gitmek istiyen 

yolcular. her halde 

INGİLİZ 

OYAL AL LAYI 
Kumpanyasının MUAZZAM 

ve MUHTEŞEM vapurlarile 
seyahat etmeliClirler. 

TÜRKİYE acentesi 

N. A. Kostantinidis 
Efendiye müracaat olunma
lıdır. 

Tel. B. 3126. Galata Rıh~ 

tım caddesi No. 27-29 
DÜNYANIN her tarafına 
VAPUR ve ŞiMENDiFER 

bileti verilir. 

Nitekim m.icri.n, bu deliller karşısın
d:\ suçunu ltinf ctm"ştir. 

tihar edeceğini yazdığı doğ

rudur ve ceset muayene 
edilince görülüyor ki, kadın 
öldükten sonra sağ avucu 
sımsıkı kapalı kalmıştır ve 
bu avuç açılınca , içinden , 
üvey oğlunun caketinin düğ
mesi çıkıyor. 

Bütün bu emareler kadının 
üvey oğlunun söylediği şey

lere uyuyor. Hatta hizmetçi
ler, o gün Hanımın birkaç 
defa: 

- Ben bu hayata taham
mül edemem , intihar ede
ceğim, dediğini hatırlıyorlar. 

Ccse<lin muayenesinde, kur
şunun , intiharlarda olduğu 

gibi, yakından abldığı, sağ
dan hafif bir meyille sola 
doğru seyredt;rek göğüsten 
kalbe girdiği tesbit ecliliyar. 
Fakat bunlarla kadının inti
har mı ettiği, öldürülmüş mü 
olduğu anlaşılmıyor . 

Fakat, sonunda bu vaka
nın intihar mı ,_ cinayet mi 
olduğu anlaşılıyor. 

Nasıl? 
Biz bunu karilerimize izall 

etmiyeceğiz; kendileri düşu.! 
nup bulacaklar. .sd 
Şu iki sualin cevabuR2 

venmz: KJ 
ı - Kadın ıintihar mı et

miştir? Buna nereden hükme
debilirsiniz? 

2 - Kadını üvey oğlu mu 
öldürmüştür? Buna nereden 
hükmedebilirsiniz? 

SADIKZADE BİRADERLE 
VAl URLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

Dumlupınar 
27 VT~~~UZ PAZAR 

Günü akşamı Sirkeci nhb· 
mından hareketle (Zongul
dak , İnebolu , Samsun , 
Ordu , Gireson , Trabzon, 
Sürmene ve Rize) iskelele
rine azimet ve avdet ede
cektir. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Meymenet hanı albnda 
acentahğına müracaat. T e-
lefon ist. 2 t 34. · 
Vapurlarımız her pa- 1 

zar muntazaman ha-
reket ediyorlar. 

~ı-· NeYta Jl 

Aspirin 
kompriındcri 

•·&vı oıunur. 
~esinde sür'atle ~ ild ~· 

bandırollu hak .. -
'\' 4Jnı1 loJ'lllSD orkAVI &ll'l'-
bol )ına dlkkal ve bu 
ep edlniı. 

18 den itibaren Haydarpaşaya hareket eden 

trenleri menbalara kadar gidip gelirler. 

Moda deniz banyolarında yüzme 
ve atlama 

Müsabakaları 3 A~stos 930 pazar günü 
50, JOO, 200, 800, 1500 mef:roluk erkeklere mahsus, 100 metroluk kadınlara mahsus yüzme 

yüksek atlama. 
Birincilere gümüş, ikincilere nikel madalyalar verilecektir. iştirak etmek ve tafsilat almak 

istiyenlerin birer fotoğraflarile banyoya müracaatları lizımdır. 

•• 
YUKSEK ORMAıV MEKTE 

•• •• v •• 

REKTORLUGU DEN 
Mektep Istanbul'un en güzel ma i e ir. Bo

ğaziçinde Büyükdere Bahçe köyündedir. 
Istanbul halkın n tenezzüh ve eğ ence ma alli ve 

her biri birer mimari abidesi olan nıeşhur be tle ,. 
fakınında ve Belgrat ormanları civarındadır. 

Tahsil müddeti üç senedir. Leyli ve meccanidir. 
Talebenin her türlü ihtiyacı temin edilir. Mektebi 
ikınal edenler [orman mühendisi] diplomasını alırlar. 

Orman mühendisi olmak için 
Yüksek Orman Mektebine girebilmek 

kadar İstanbul Büyükdere Bahçe köyünde 
müdürlüklerine mürcaat ederek evrakını 
lazımdır. 

için taliplerin 1 te.şrinicvvel l 930 tarihine 
mektep Rektarlüğüne, yahut vilayet orman 
ibraz ile muamelelerini ikmal ettirmeleri 

Yüksek Orman mektebinin kayıt ve kabul şartları: 
1 • Taliplerin Türkiye cumhuriyeti tabaasından olmalan ve 
2- Yaşlannın 18 den aşağı 25 den yukarı olmaması 
3- Tam devreli lise mezunu olmak, yahut o derece tahsilde bulunduğu Maarif 

Vekiletince tasdikli lise ve muadili şabadetnameye ve 
4 - İyi ahlaklı olduğunu ve hiç bir güna cezayı müstelzim efal ve harekattc. 

bulunmadığını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tastikli olan ihtiyar heyeti 
mazbatasına ve 

5 - Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa kuvvei semiye, basariye ve lisaniyesi 
mütahammil olduğunu tam ve diğer noksanlardan beri ve gezip yürümeğe ,süvariliğe 

müş'ir tabip raporuna malik olmaları lazımdır. 
6 - Talipler yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yaptıklan bir istidaya en son 

mektep şahadetnamesini, hilsnühal mazbatasını, hüviyet cuzdanını raptederek bizzat 
mektebe veya vilayet Orman müdürlüklerine müracaat ederler. 

7 - Mektebe kayd olunduktan sonra mektebe dahil olmak için of baptaki şart
lara tevfikan Noterlikten tastikli kefalet senedi vennek lazımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yol masarifi kayt ve kabul olunduktan sonra 
mektepçe tesviye edilecek ve derslere başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları 
mektepçe temin edilecektır. 

YEGANE 
-----

BE HAR:·~ ... -
LA MUCP @ OEL ~:L.C . 

-- ----- ~ ----
FIRSAT 

Behar bıçakları dünyanın en iyi bıçağıdır. Miilz'afatlanmızdan istifade ediniz. 25 adet BEHAR zarfına bir tane şık ve güzel 
BEHAR braş makinesi veya on adet BEHAR tıraş bıçağı verilir. Sabcılara 10 tane boş kutuya 100 tane DFHAR bıçağı 

Depo ve acentası: Bahçekapı l inci Vakıf han No. 14 Telefon İstanbul 3949 • 



• 

.. 

VEKİLi UMUMi: 

TAŞRA ACENTELERi 
Ankara 
lzmir 
Kayseri 
Adana 
Gaziayintap 
Antalya 
Trabzon 

Diyanbekir 

: Zabıtçı zade ve şeriki 
: Rapoport ve Salih Nuri beyler 
: Muhaddis zade Alim bey 
: Muharrem Hilmi bey 
: Güzel bey zade Hasan bey 
: Türk İstikbal şirketi 
: Kalaycı zade Hacı Abbas ve 
mahdumları beyler 

: Sıtkı Nedim ve Edip beyler Pirinççi 
zade 

Bursa ve H.avalisi ı Nasuhi Esat bey Setbaşında 
Kastamonu : Hacı yirmi beş Mustafa 1Rıfkı bey 
Samsun : Esat efendi zade Seyit Bilal bey 
Giresun : İsmail zade Vahit ve şürekası beyler 
Çanakkale : Sevim ticaretanesi Necati bey • 
Isparta ı intibah ticaret şirketi 
Edirne : Kemal bey İskeçeli 
Eskişehir : Aliiyeli zade Hasan bey 
Malatya : Güzelbey zabe Abdullah bey 
Mersin : Ortaklar ticaretanesi 
Tekirdağ : Aziz Yaşar bey 
Çankırı : Yillik zadeler 

Trabzon, Samsun, lzmir, Ayıntap havalisinde 
Tali Acentelikler 

Türkiye Otomobil, Listik ve Traktör 
Komandit Şirketi 

KEMAL HALiL, MEHMET RIFAT VE ŞÜREKASI 
TELGRAF ADRESlı T ATKO lsTANBUL TELEFON NO. Si: BEYO~Lp 7 42 - 141 
MEŞHER ve iDARE GARAJ ve TAMiRHANE 

Beyoğlu lstiklll caddesi No. 168 ~aspaşa, Taksim kışlası arkasında , 


