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SON POS TA Halkın kul.a,tı<fıır: Halk buuuul• ,t.ür. 
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E M ··utM BiR FELAKET GE IRDİ 
•• 

Asiler Umitsizdir 
Son Tecavüzleri, 

Tamamile 
Bu Kanaati 

Etmiştir. Teyit 

H.:':~K;tı çadırlı ordugalıtan idare edecek olan 
Salih Paşa ve maiyeti 

Ankara, 28 (Hususi) - Mu- Zeylan deresinde olduğu gibi 
sul tarafından Hakkarı üze- bir defada kat'i neticeyi verpne tecavüze yeltenen aşiret- mesini temin edecek surette 
ere karşı derhal kafi miktar- tertibat alındğı ıçın imha 
da kuvvet gönderilmiş ve 
b hareketi şimdiye kadar ge-
h

uradaki asiler derhal mu-
asara edilerek fena bir va- cikmiştir. 

ziyete sokulmuştur. Ağırdağırun İran hududuna 

Başv~kil Hemen Misli Görülmemiş Bir Kasırgadır 

Bugünk~N~tukta Şehirde Ne Kadar Bina Varsa Hep-
Neler Soylıyecek sinin de Camlan Kınldı 

At..\ara 28 (Telefon~ - Bq-

vekil, İsmet pqa. diploma da- B C •ı • JI I.• 1 • V. k l' J B 1 
ğıhlmua münasebetile bagiln azı amı erın ıv.ıınareıerı .1 t l aı, azııarının 
bura hukuk mektebinde bir ~ :./. 1 • T T f ~ '- • ş· d• B • U b U l• J 
nutuk ıöyliyecektir. verı,eıerı vÇ u, venır ım l ır nara e na ınue 

Bu nutukta, Şark hareki- Edime faciasını yakından ~ 
b.ndan, dünya siyasi va.ziyc- müşahede ve tetkik etmek f 
tinden ve beynelmilel sahada t1e bütiin memlekete dugur
bizi ali.kadar e~en • bütUn mak için dün akşamki trenle ~ 
mevzul~rdan bahsedilmesı muh- Edirneye gönderdiğimiz ma- I 
temeldır. harririmizden ve Edirnede 1 
•--1•••••••••11111!~ 6ulunan muhabirimizden bu SQN POSTA sabah ald~ğımız müstacel 

Okuyuculanna Bin 
Liradan Fazla lkra-

miye Dağıbyor 
uponumuzu kesiniz ve lfıtf en 

lÇ SA YIF AMIZI 
OKUYUNUZ 

ŞükrüB. 

telgraflar: 
Dün gece Edimeden gelen 

yolcular şehrin bir gün evvel 
feci bir facıya sahna oldu-
ğunun söylediler ve kıseca 

anlatblar - Akşama dogru do
ğru hayahmızda bir eşını 

hatırlamadığımız şiddetli bir 
furtuna koptu, şiddetini gi
ttikce artarak yanın saatan 
fazla sürdü, ve şehrin resmi 

M 1 daireler de dahil olmak üzere 
a iye ve kili nakadar binası var ise bepsi-

Güzel Edimemiz şimdi bu halde değil 

yekdiğerlerini takripeden çabr- kadar bina varsa hepsinin de 

dılar işitiliyordu. camlan kırılmış dükkanların 
Bir an içinde hava kapka- kepenkleri yerl~rinden ıka-

ranlık olmuştu, tam bu sırada .. w ç 
k Asiler yukarda meşgul olan açılan lqsmında da İran hWdk· 
!laatınıızı cenuba çekmek ümi- meti tertibat almışbr. Şakilerle 1 
~e b•ı hareketi yapmışlarsa İran müfrezeleri .arasında geçen 

a Ill.U\affak olamamışlardır. gün bir de müsademe olmuştur. 

Niçı· n Gidiyor?.. nin de camlarım çerçevelerini 
söküdatb. 

~~-.ı Hadise nasıİ başladı? 

d ı b l d f d k b- ükl.. rak kagıttan yapılmış birer o u aş a ı, ın ı uy u-
ğünde daneler bir kurşun uçurtma gibi havada uçmuş, 
şiddeti ile henüz kırılmamış 
olan camları da ikmale başladı 

asırlardanberi yaşamakta olan 
ağaçlar kökleri ile birlikte 
yerlerde sürünmüş ve nihayet 

A~rıda!;ı havalisinde muha- Şakiler artık hududun kapalı 
sarı?. hereketi bitmiş gibidir. oldugunw u ve her taraftan muha

a Uı Paşa karargahını dağ 
cıvarında kurmak üzere Erzu- sara edildiklerini anladıkları 
rµından çadır getirtmektedir. için iki gün evvel Kartepe'yi 

Salih Paşa dağ eteğinde tutan müfrezemize bir baskın 
kkar~.1hmı kurduktan sonra yapmışlar ve muhasarayı ora
as l:rı harekete ba~lanacaktır. dan yarmak istmişlerdir. 

Ağırıdnğı etrafır:da muha-
sc:raya iştirak eden kıtaatımız Fakat taarruz derhal ken-
agır. top ve mitralyözle de dileri için büyük zayiat ile 
lechız edilmiştir. Hareketin reddedilmiştir. 

Bir Oyuncumuz Fena Bir 
Harekette Bulundu •.• 

~_!_AATI1N BEY TOP iLE KALE ÖNÜNDE 1 

C Karilwl•I• apor yauauu iç lalrifo)e.dmiı:de bultcııddal'dar. ) 

Maliye Vekili Şilkrü 8. 
Maliye Vekili bu ıabah teh

rimize ieldi. Bugün Y aluva'ya 
ıidecek, yann veya öbürgibl 
d6necek, sonra Avrupa seyya• 
batino çıkacaktır. Bu seyyahat 
bir ay ıllrecektir. 

Evveli ltalya, sonra S.line 
uğnyacak. belki Parise de si
cektir. Fakat muhakkak değil
dir. 

Ayak üzeri birkaç dakika 
görilftük. Diyor ki: 

- Seyyahatim herhangi bir 
istikraz iti ile alikadar değildir. 

Münlıaairen Maliyeyi alika
dar eden işler hakkında müte
hassısların fikirlerini almak 
için yapılmaktadır. 

[ t .. Yamı 5 inci aayıf~ 1 

..--ıuron:3 
" SON POSTA,, NIN "1000,, 

LİRALIK KUR'ASI 

Edirne 27 ( H. M. ) -
/ Temmuzun yirmi altıncı günü 
1 saat on dokuza doğru şeb

i rin garp tarafından kuvvetli 
İ bir rüzgar esmeğe daşladı ve 
. bu rüzgar pek kısa bir zaman 

içinde misli görülmemiş de
recede kuvvetli bir kasırgaya 

inkılap etti, her taraftan müthiş 
bir uğultu geliyor, her tar4lfta 

· Haydar Rifat 
B. in İthamları 

Üçüncü itham: Adliye vekili 
Adliye dairelerine tesir yapıyor: 

işte ıize üç miıal: 
1 - İzmir Aydm Şimendifer 

kumpanyasının Ayasluğdaki ote
lini Mahmut Esat Beyin adam
lanndan biri fuzulen işgal et-
miştir. Kumpanya bunun üzeri· 
ne mahkemeye müracaat etmiş; 
ve otelin tahliyesi için hüküm 
almıı; bu hüküm ka'tiyet ke.s-
betmiştir. Buna ratmen bu hü
küm üç sene infaz edilmemiş; 

ilim icra edilmemiştir. 
Kumpanya müdürü Mister 

Manişin ıırf merak ıaikasilo bü· 
yük fedakarlıklara katlanarak 
ili.mı durduran emrin fototrafi
aini çıkartmıştır. Bu vesika Ad
liye vekili Mahmut Esat Beyin 
imzasını taşımaktadır. 

2 - Merzifon' dan aldığım 
bir mektupta bir meb'uı aley
hinde alınan 1500 liralık icra 
kararının bir emir ile bir sene 
için tehir ettirilditi bildirilmek
tedir. 

3 - Abdürrahman Münip B. 
burada iaıtinabe suretile dinJen
diği zaman kendisine ait bir 
vergi meselesinden dolayı Ad· 
liye vekilinin bizzat hilafı kanun 
müdahale ettiğini sarahaten 
söylemiştir. icabında bunu ispat 
edebileceğini de ifade etmiştir. 

Bu iddia neden tahkik edilmedi? 
( Devam edecek J 

ve bu hal tamam 35 dakika 
devam etti. 

Netice Nedir? camilerin minareleri hasu 

Evveli kasırga, sonra da görmüş, bazılarıııın da kü-
dolu esnasmda şehirde ne !ahları uçma. tur. 

Edirneye Ait Haberlerimiz Burada Biilnedi, 
Lut/ en iç Sahi/ eleriTnize Bak~n1z 

LOKANTADA 

---------

] 

\ ~ 
f 1 ~:4"c1nı _e_ __ _J 

Müşteri - AO:an garson, bu dil ne fena plşwiş; yoks:ı 
Iİz de mi dil encümeni azasmdansınız ? 
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Emanetin Hal 
ve Tiyatrosu 
Siz.e Ne Der? 

Zaro Ağa Mide Değil 
Adeta Bir Hırdavat 

Dükkanı 

Ne Demeli? 
Taksimin Asfaltları 
Şimdiden Bozuluyor 

Bir Trö.st J Te~k ~adi Be.y 
Emnıyetiumumı-

Geçmiş Hayahnı 
Gazetelere Verdi 

- Ecnebi Vapurlan ye Müdürü oldu 
-Emanet. bir Almu grupu 

ile aalqilarak ltir' bal ve bir 
tiptro bimw iapwma karar 
verildi. Bir mUhanirimiz, l.tan
bul halkından muhtelif zevat
la görüşmtlşfll. Kendilerine, 
yapılacak işler arasında, hal 
ve tiyatrop verilecek mevkii 
sordu. Aldığı cevaplan 811'&sile 
kaydediyoruz : 

Halit Bey (Binbap).. 
- Ben askerim. Tiyatro 

ve halden anlamam. 
Süleyman Efendi (Mürettip) 
- Sokaklar karanlıkken 

hal ve tiyatro yapmak bence, 
ccğru değildir. 

\'ahan ve Mihal efendiler 
(Makineci) 

- Giz böyle ıeylerle ala
kadar değiliL 

Mehmet Ef. ( kasap) 
- Ba işsizlikfe bir fabrika 

açma, fakir fukaralar pıhf9"'. 
Ba, tiyatro ve laaldea daha 

lümmla olur. 
Rqit Ef. ( aker) 
- Bak baral.r. b8tiiD 

birader, toz, dıaman içinde. 
Daha evd topraklan kaldar
aa da tozlardaa lmrtul.ak. 

Zaro Ağa NCYJorb nrch. 
Gazetelere mütemadi SUl'ette 
lteyanat verip duruyor. 

Bir Amerikan gazetesinde, 
asırdide laro aia hakkında 
fU haberler ~ar ~ 

... 56,, yaşındaki ...-dide 
adanı buraya gelmişt.ir. Zaro 
ağa, kendi ifadesine göre 0 l 2,. 
defa evlenmiş, mes'ut olmuş
tur. Zaro ağa sö%lerine göre, 
en çok, üçüncü kan.suu sev
miştir. Bunların arasında en 
gii%eli ise üçüncü karlSI olup 
pek geveze bir şeymiş. Zaro 
ağa bunlan anlattıktan aonra 
sözüne devam ediyor : 

"-Sonuncu haremimden ay
nlmak fikrinde olduğuma dair 
bir dedikorlu çıkarmışlar. Bu, 
doğru değildir. Yalım, zevce
min bir kusuru vardır : 

Bir az genç olınau 
Ben fİmdİ en çok banyo 

yapmaktan hoflamyonma. • 
Ameriba pzetesi, Zaro .... 

nm. .. 156,, yaşında olmasına 
rajmen kunetini pstennek 
için .. ,.,_ dakika denm eclea 
bir glrq yapbğım, bumı ile 
berabere kalcbğını ili..: ediyor. 

Hibeyia Ef. (kamarot) 
Şehremadeti bu para ile 

b!r sefahat yuvası yauacağına 

bu kadar veremliler var; OD- Avrupaya Talebe 
Jara baksın! 

Binlerce kişi veremden Gönderiliyor 
gidiyor. Görmiyorlar mı? 930 senesi için Nafia vekA-

Halil Ef. (katip) Jeti hesabına su, yol, köprü 
- T erkos kumpanyası su mühendisliai ve topoğrafya 

vermiyor. Abdest alamıyorum. tahsili iç.in Alman'ya talel:e 
Buna bakalım. 1 gönderilecektir. 

H 1. H ( ı k · ) Tcslebe 141 numaralı kanun 
a ıme . mes e ~sız I . . k .da l . Be b ·ı ~ ıcabı veçhile me tep ı re en 

1 
- n 1 mem .anacı?1m. tarafından intihap edilecektir 

A!tmı; yaşıma geldım, ın:>e ve miisabaka ile ayrılacaktır. 
feylcri düşünmedim. 

Mustafa Bey: (Müteahhit) 
- Lazım değil, temizliğe 

bakalım. Fakirlerin çabfacağı 
müe!.seseler yapılmalı. 

Kemalettin Sami Paşa 
Yalova' da 

D-;.arkruım Ka&ndbmg 
fehrinde garip bir wk1a Ol
llWfbar, 14 yapıda bir çocu
ğun midesinden hastalandığı 
ıt6rtilerek hemen hastaneye 
yabrilmıfbı'. Hastanede çocu
ğa yapılan ameliyat neticesin
de çocuğun midesinden üç 
brq baçağı ile bir~ 6'ek 
kovanı, iğneler, .çivi ve vidalar 
çıkanlmışhr. Küçük yaramaz, 
bu eşyayı arkadaşlarına karşı 
maharet göstermek için yuttu
ğunu söylemiştir. Doktorlar 
çocuğu kurtarabileceklerini 
ümit etmekte İmİfler. 

Mektepler 
Bu Sene Ne Suretle 

Talebe Alınacak 
Orta mekteplerle liseler bi

rinci tqrinin birinci günü a
çılacaktır. İstanbul ve Kaba
taş liselerine yüksek dereceli 
tehadetname ahmt g~er 
kabul edilecektir. 

Orta mekteplere milracaat 

eden talebeler kimilen kabul 
edilecektir. 

Talebesi fazla mekteplerde 
tubeler aç.ılacakbr. 

Talebesi fazla olduğu halde 
şube açmıyan mektepler kayt
dettikieri talebeleri Eminlik em
rine vereceklerdir. Eminlik bu 
talebeleri münasip mekteplere 
tem edecektir. 

lst.uıbal'cla her tin bir 
sokal 7apallr veya tamir 
edilir. t-. 

Fakat "lıcr nedense yapdan 
veya tamir edilen mokak, 
aradan bir hafta seçmeden 
bozıilur, eski halinden fena 
bir hal alır. 

işte son zamanlarda bir 
çOk paralar urfile geniıle
tilen Taksim meydanı da 
böyle bir vaziyettedir. Bura
daki asfalt kısım ela.ha şim-

• 
diden bozulmuştur. Bu bale 
ne demeli? 

Halk Bilgisi 
Demek Bazı Yeni 
T eşebhüslere Girişti 

Halk Bilgisi Derneği tara
fmdan bir heyet tefkil edil
miştir. Bu heyet lstanbul'un 
mahalli san'atlarına ait bütün 

malzemeyi toplıyacakbr. Mahalli 

un' attan maksat makine mü-

Anlaşmışlar 
-Avrupa ile limanlarmm 

arasında nakliyat yapan ecnebi 
kumpanyalar, aralannda şid
detli bir rakabet\' pipni§
lerdir. 

Bu rakabeti ilk açaıı Mesa-
1en kumpanyasıdır. Yalnız, 
güverte biletleri içinde an
laşmışlardır. Bu biletler hatta 
bir elden sablmaktadır. Bir 
ne:vi trö&tü andıran bu hale 
müsaade edilmemek lizımgelir. 

Aceba Neden? 
Şehremanetinin su otomo

billerindeu biri ber sabah 
Fatihteki garajdan kalkıyor, 
Şehzadebaşına kadar hiç su 
sorpmeden gidiyor; fakat SOk
eczanesinden sonra caddeyi 
sulamıya başlıyor. Bunun aebe-
bini toföre sorduğumuz zaman 
şu cevabı alıyoruz: 

- Bua böyle emir ftril
miftirl 

Acaba neden?_ 

dahalesi oımakaızın - burada Polonez yolu 
yapılan §eylerair. Beykoz - Polonez yolu, Bey-

Derneğin Anadoluya gön- koz kaymakamlığı tarafından 
derdiği heyet Aymtaba var- civar köylüler vasıtası ile tamir 
mışbr. edilmiştir. 

Büyük şosenin İnşaaJ da 

Şehit Abidesi vilayetin yeni yoı programına 

1 

dahildir 
Çinakkale'de yapılacak olan · 

şe~~r abidesinin .. n~~e Et Niçin Pahalı? 
planı 1 ( nuaket) henuz hı tiril- • 

Bakirk9y yolu memiştir. Güzel San'atlar Mevsimin müsait olmasına 
. birliği tarafından ikmal edil- rağmen et fiatlan yüksekçedir. 

Bakırköy den Y eşilköye giden Esnaf, buna sebep olarak bay-
cadde son zamanlarda otomobil mesine: çahıılan nümune üze- vanlann Yunanistana sevkediJ-
ve arabalar için geçileıııiyecek rinde umumi bir müsabaka diğini söylemektedirler. Bazı 
bir hal almııbr. açı!acaktır. esnaf ise şarktan mal gelme-

Vcrilen haberlere göre bu Mt_r.
1 

__ d ___ Ş I diğini söylüyorlar? Acaba bu 

1 

caddenin ıimdilik incirli çift- Clö.C:l am ose. iki iddiadan hangisi doğru? 
liğine kadar olan kısmı tamir 
edilmiye başlanmıştır. Nafia VeJWeti bu günlerde Çocuk Neden 

büyük bir teşebbüse girişmek 

Muallim Muavinleri üzer~. lstanbul Nafia baş- o·· f du·· ?. 
için Bakalorea miihendisliğine gelen malii.mata Sonra ben alacağımı ala

nuyorum. işte bunu yazın. 

Eski Binalar 

M~kteplerde muallim mua- 16re Vekilet Ankara civarın- Geçenlerde Kadıköy vapu-
villİ olarak çahfAD ve kanuni daki yollardan birini asfaltlı ve runda bir çocuk denize dii§tü, 

Narhtan Murat Nedir? müddetlerini ikmal eden mual- makadam pe olarak yeniden Haydarpaşada tedavi edildi 
Çembulilaf civarında bir limler meslek derslerinden yapbracakbr. Bunan için c:l&t ve öldü. Bu işte bir ihmal 

Bertin sefirimiz. Kemalettin 
Sami paşa dün Gazi Hz. ne 
arzı tazimat ebnek Ü%ere 
Y alovaya gitmiştir. 

Viliyct idarci hasusiyele.. hnn var ki geçen sonbahardan bakalorea imtihanına tabi tu- buçuk milyon lira arfedilecek- olabileceği düşünülerek tahki-
sine bir takım mektep ve 1 beri ekemeği "20., para fazla- tulacaklardır. tir. ın.-ta eylülde bqlana- kat yapılmaktadır. 
medreseler devredilmişti. sına sabyor. Narhtan aşağı satr 

Bu binalardan hangı·lerinin mayı kabul edelim. Fazlasına Otelde intihar cakbr. G ·· · k K • 
1 

umni omısyonculan 
asan atika olarak muhafaza ablırsa narh narh konmanın Beyoğlunda Emperyal ote- ~hiryab Mektepleri ~ Bazı vak" alardan sonra güm-
edlıeceğini, h1ngilerinin mektep manası kalır ını? linde "11., numaralı odada lstanbul'da dört ıehiryab 

1 

rük komisyoncnlan antrepola-
olabileceğini anlamak için bir Ekmek Fiatlan otura_n. M~ra.~ B: tabanca ~!e mektebi vard!r. Bunlar Haki- ra girmekten menedilmiftir. 
heyet teşkil oluIUDuştur. kendını oldurmıye tcşebbus miyctimilliye, Inönü, Gazipaıa, Kcm~syoncular bu karana 

Bu komisyona Maarif namına Değişmedi 1 ebniştir. Dumlupınar mektepleridir. Bu itiraz etmiş, kaçakçılığın, hır-
Ahmet Sami. Viliyet namına Fırancala ve ekmek narh Murat B. Samsunludur, ta- mekteplerin tasfiyeleri mukar- sazlığın kendilerile alakası ola-
hususi muhasebe mildürü Ce- komisyonu dünkü içtimaında j cirdir ve 15 gündcnberi otelin rer olduğu için bu sene tale- nııyacağıru bildirip protesto 
mal Beyler iştirak edeceklerdir. fiatlan değiştirmemiştir. misafiridir. be kabul olunmıya cakbr. etmişlerdir. 

........ 
Aakara Dahili,. &eyeti tef.. 

titiye reisi Musblla Arif B. 
Kırklareli V alilijiae, Dahiliye 
Bqmiifettişi Sabri B. heyeti 
teftişiye riyasetine, Kıddarcli 
valisi Durm111 Bq lspartaya, 
Emniyeti Umumiye Müdürü 
Rifat Bey 'T ekirdağı valiliğine 
Mardin n1iai Tevfik Hadi Be r_ . . y 
ı&:.mmyeti Umumiye müdürlü-
ğiine, Gazi Ayintap valisi 
Talat Bey Rize valiliğine, 
Nüfus Müdürü Umumisi Afi 
Server Bey miilkiye mft.. 
fettişliğine, ZoDgQ)dak valisi 
Akif Bey nüfua müdürlüğüne 
tayin edilmişlerdir. 

Umum jandarma ilmmanda
m Nazmi Beyin Gazi Aymtab'a 
tayini ile yerine Koaya'da 

kolordu kuman~ ..ı.k bü
ytik erkim lwbiye ikinci re
isi Kizam Papnm sefirileceji 
.aylallyor. 

lf Cinqet Jf•li-.e.ü
tle - iM-He .M.• ~ 
yi lldiiırmlt Olan B..i B. om 
sene, laapae " ..,.,.... aile-

sine iki bin lira tazminat 
itasma mahküm edilmiştir. 

lf. Deniz l.,ı.erimiz - Ya
vuz drctnobınun ba hafta 
içinde top tecrübeleri ,apıla-

cakhr, gemi yeni ateş tanzim 

cihazlan ile teçhiz ediJdiii 
için hup kuvveti artmışbr. 

}f Talılelbabir.lerinıiz -
ltalyada yapılmakta olan tah
telbahirlerimizin inpsı esna· 
sında staj görmek üzere ftaJ
yaya 12 kişilik bir talebe 
gurupu gönderilmiştir. 

* Balı~ılılc Mekttbi -
Marmara adumdan lstanbula 
ıWdedı1ecektir. 

• Malımııt s.dJc &, 
Hata - Şeyhülmuharririn 
Mahmut Sadık Beyin hastalığl 
maalesef ziyadelqmektedir. 

'f. Yuıoslavga ile Müna
sebahmız - Belgrat bükü
meti manleketi dahilDıde bu
lunan Türk emlikini bu sene 
tasfiye edecddir. 

* Dünga GiiulliJi - 811 
9efte intihap edilmif ~an BUi· 
gar ve Belçika güzelleri birer 

milyoner bularak evlewwmiıler
dİı'., binaenaleyh müubakaya 
iştirak edemiyecdderdir. gii
zeller ağustos iptidasında A• 
merikaya hareket edecddeı
dir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: P1J.zar Ola Hasan Bey Hasta Yatağında .•• 

BİR OO~TOR 

GETİRİN 

BİR ŞEYİNi 
YOK 

Siz· DE .SUBEŞLia 
KOJ{LAYINIZ -
OOEŞELİM 

\ 



29 Teuwnm 

Hergün 
-Hangisi .. 

Dof!rudur 
Dersiniz 

M. Zekeriya 

-
Maliye vekili Saracoğlu 

Şükrü B. geçen 20 ağustosta 
fstanbul gazetelerine şu be
yanatta bulunmuştu: 

uj [-J ... !J_! • mza v.uı -,mız uc.ıncı mu-
kavele "DÜYUNU UMU
MIYEn mukavelesidir. Bu 
mukavelenin devlete tahmil 
ettiği külfeti muntazaman 
eda etmekteyiz. Hatta mu· 
kavelenin bi, maddesine 
istinaden her aya isabet 
eden taksiti biitiin bi, ag 
Z<f-rfında tesviye edilecek 
bır. meblağı ayın ilk gün
lt;rmde tewiye etmek sure
tile taahlıüdafımıza karşı 
tı;assubumuzu göstermekte -
yu.,, 

* Maliye vekilinin beyanatın
dan sonra allı ay geçiyor. 
Millet meclis· Bütçe encümeni 
bütçeyi tetkik ettikten sonra 
~az lığı raporda, Maliye veki
lme şu cevabı veriyor: 

"Açıkça sövlemek lazımdır 
ki l1arice oku~ bu tec!iyat pa
ramızın kıymetine fevkalade 
tesir etmiş, mali idaremiz için 
azim müşkül~t çıkaracak, ik
bsadi nizammıızın takatini 
esasından sarsacak bir vaziyet 
husule getirmiştir. ,, 

* Maliye vekili ayni beyana-
hLi1 devam ederek mali vazi
~etunizi parlak gösteren şu 
ız.:~ ıa.ti da vermiştir: 

.,.'Devletin belli başlı fa
auyel,erin.de,z birir;.i teşkil 
eden hali inşadaki demir· 
gol!arı bütçenin derpiş 
~~liği viisat dahilinde iler-
l!for. Buraya gelmeden iki 
~ n .e-uel alakadar daireler 
.1aalıgeti seri bir ha.le koy
m?a.k içirı maddeten imkan 

t
0.ı1cıp olmadığını istifsar ei
t er: 

M ·rnk ·· d · b d· • · ·un ur, ceva ını uer-
lln.,, .. 
Hı1 beyanat çıkbktan bir 

k2ç a. ı- . ~· } sonr.:ı ma ı vazıyell-

l!ıı.l ~e buhran başlıyor. Avru
Padnn mü~ehassıslar geli
}'or. Çare bulunarnay•nca es
J,:\..:o k !ma haı·ici borçlarımızı 
od';: ~ yeceğim"z ilan edili
yor. R'st ismı da bir ecnebi 
teftiş için gelmiş bulunuyor. 

* Vak i e İttih ·!tçıların Ahmet 
Nes· i R y isminde bir Hari
ciye Nazırın vnrdı. Balkan har-
b. 1 
ın e Y unani.::ıta.nla harbe 

~ı-er girmez matbuat Bulga
nstanın d:ı bize harp Han 
etn-,ek üzere bulunduğunu 
haber verdi. 

Hariciye nazın derhal bu 
h~be;i tekzip etti ve Bulgaris
tan'ın bizimle dost olacağım 
nanmsu üzerine temin etti. 
Fakat bu beyanatın gazete
lerde çıl-tağı gün Bulgaristan 
bize harp ilan etmiş bulunu
yordu. 

* Ben bu iki beyanat arasında 
bL.gıık bir fark görmüyorum. 
Siz ne dersiniz. 

Beyazıtta İlk Mektep 
İstanbul maarifi tatil müna

sebetile ilk mekteplerden bir 

kısmını tamir ettirmiye başla
nuştır. Aynca ilk mektep ya .. 
pılmak üzere Beyazıtta da bü
yük hır bina kiralanmıştır. 

Ağustos Maaşı 
Cumartesi günü dağıtıla

caktır. 

so" POSTA 

l - !Famv~y~ bin~ek, va- ı 2 - Akşam eve geldiğimiz 
pura yetişmek ıçın ne lUzumsuz zaman yemek beş dakika ge-
tehlikeleri göze alınz. Bir da- "k · kiy ti k 
kika sonra yeni bir tramvay cı mışse ame opannz. 
geleceğini bildiğimiz halde bu Bu küçük noksanı araşbr-
tehlikeden sakınmayız. maz, sinirlerimizi yorarız. 

3-Bir dakika sonra rahat ra

hat karşıya geçmek mümkün 

iken süratle geçen bir oto

mobilin önüne atılmaktan çe
kinmeyiz. 

4 - Hergün böyle bin bir 
tehlike ile sinirlerimizi yorar. 
hayabmızı törpülersek, ihtiyar-
lıkta elbette bu adamın maz
har olduğu huzur ve saadete 
kavuşamayız. 

•• •• • 
-BıGlINUN TELGRAF HABERLERi 

4A = • • 
irtişa işi 

Devlet Şurasına 
Verilmek 
Lazım geliyor 

Ankara, 28 (Hususi)- Barut 
inhisar idaresindeki rüşvet işile 
alakadar görülen Maliye Veka
leti kavanin şubesi müdürü 
Edip, Maliye sabık varidat 
umum müdürü Kamil, ve sabık 
Ankara Deftercfan İhs3n B. ler 
hakkındaki tal.ki kal bitmiştir. 

T ahkikah yapan maliye 
müfettişleri bu alakayı rapor· 
lannda tesbit • ettiklerınden, 
Vekiller Heyeti mahkemeye 

sevklerine karar vermiştir. 
Teftiş heye linin raporunda 

YEDİ KADAR zatm daha 
ithamları lüzumu bildirilmiş
se de bunlar J;ıakkmda takibat 1 

yapılabilmesi, hususi müsaade 
alınmasına vabestedir. Diğer 
taraftan muhakeme meselesi, 

bir kanun meselesidir. 
Yeni memur kanunu makab

line tesir yapamıyacağından 

bu memurlar eski kanıma göre 
ınu:ımele görecekle.-dir. Eski 
kanun ise mahkemeye verilme
den evvel Devlet şurasından 
karar alın.-,.yı amirdir. 

Birleştikten Sonra 
lstanbulun Kaç Kazaya Taksim 

Edilmesi Düşünülüyor 

1 

Ankara, 28 ( Telefon ~ -
lstanbul Emaneti ile vilAyeft-

nin birleşmeler~ne ait projenin 

bugün Devlet şurasında tetki-

Su Kavgası 
Dün gece saat 21 de Kü

çükpazarda bir su ~ele
sinden dolayı gazozcu Musta 
fa manav Kadriyi vurmuş, 
kaçmıştır. Yaralı Cerrahpaşa 
hastanesine yabrılrnıştır. -
Denizden Kurtarıldılar 

Bahçıvan Koço ve Yani dört 
kadınla Çengeli öy sa~de 
sand:ılla gezmeğe çıkDJ şlar. 
Sandal devrilmiş, hepsi denize 
düşmii§ler, fakat kurtarılmış
lardır. 

Fakirliğin Ye'si 
Emine İsrcınde bir kadın 

sefalet yüzünden dün kibrit 
haşlarım ezmiş, intihar elmek 
istemiştir. Emine Hasekiye 
kaldırılmıştır. 1) 

. Teşekkür Ederiz 
Intişarımtzı kayriederek nıu

vaffakiyet temenn~ eden Cum-
huriyet arkadaşımıza lıassate~ı 
teşekkür ederiz. 

ki bitecektir. Mülki merci ol
mak üzere eylülden itibaren 
Eminönü, Fatih, Beşiktaş Sarı-
yer ve Kadıköy kaza haline 
getirJeceklerdir. 

=--========== 
Şükrü B. 

[ Birinei sayıfadan mabat J 

Almanyadan ( 20) milyonlulc 
istikraz alındığı doğru değildir. 
Bu, sadece ( 20 ) milyonluk 
malzeme iştirasıdır. Ve müsait 
şartlarla yapılmıştır . 

Mukavelesi ben gelinciye 
kadar bitmiş olacackatır. 
M. Rist'in raporu (15) a7.us· 
tosta gdecektir. M. Mul!erin 
raporunun n~şrine lüzum gö· 
rülmemiştir. 

Devlet bankası bir aya ka
dar teşekkül ede~ektir. 

Gayri mübadil bonoları da 
emlak kiymetleri takdir edi-
lince verilecektir ki bu da 
bir aylık b:r iştir. 

Anl~arada Sıcak 
Ankara, 28 [Telefon] - Dün 

t Ankarada sıcaklar güneşte 64, 
gölgede 38 derece idi. Ge~en 
gün sıcaklardan iki kişi öl

m '..i ?tür. 

Kırtasiye 
Mektepler De 
Dfter Bastırabi-

1 ece k le r 
Ankara, 28 (Telefon}- Mü

vazeneye dahil bazı dairelerle 
Hayır cemiyetlerine verilen 
müsaade gibi, hususi müvaze-
neye dahil dairelerle mektep
ler için de kırtasiye ve sair 
levazım tabedilmesi vekil
ler heyetince muvafık gö
rülmüştür. 

Afet H. 
Ankara 28 ( Telefon ) -

Eylülde yapılacak olan Belediye 
intihabında, muallim Afet H. 
Ankara şehir meclisine nam
zet gösterilecektir. 

Eminler Kongresi 
Ankara, 28 ( Telefon ) -

Eminier kongresi bitmiştir. 

•Vekil, yarın vereceği ziyafette 
bir nutuk söyliyerek çalışmıya 

hitam verecektir. 

Irakta Çalışanlar 
Ankara 28 (Hususi) -Cenup 

1 hududumuzdaki son tecavüze 
' dair h~ber gelrnişlfr. Bu ha

reket frakta ça!ışan siyasi bir 
teşel.cküJiin vücudunu teyit et
mektedir. 

Edm rnemizin Zararı Pek Çoktur, Fakat Bereket 
Versin ki Hiç Bir Ölüm Hadisesi Kaydetmiyoruz 

Selimiye ile Üç şerifeli ca
miin dörder minaresının 
külahları, Eskicami ile Bayezit 
camii minarelerinin de birer 
külahları kopup uçmuştur. Ka
sırga sokaklarda bulunan polis 
bekleme kulübelerini yerlerin
den alarak başka taraflara 
nakletmiştir. 

Şimdi şehir kepenksiz dük
kanları, camsız evleri ve sokak
larda boylu boyuna yatan ağaç-
ları ile zelzele geçirmiş bir 
belde manzarasını arzetmek
tedir. 

Bereket versin hadise geç 
vakit sokakların tenha olduğu 
bir zamanda vukua geldiği için 
nüfusça zayiat olmamışbr, 
yalnız dolunun tesiri ile vücut
lannın muhtelif yerlerinden 
berelenenlere tesadüf edil
mektedir. Vak'a esnasında 

ailesi ile birlikte şehir hari
cinde bulunmakta olan tahsil
dar Emin efendi bu meyanda
dır ve tedavi altına ahnmışbr. 

Kasırga esnasında bir de 
garip vak'a olmuştur. 

Kasırganın en şiddetli bir za-

mamnda üç Şerifeli caruiin öniin
den hususi bir araba geçiyorau, 

tam bu sırada camiin külahı koptu 
ve arabanın üzerine düştü, 
fakat külah beygirlere isabet 
ettiği ıçın hayvanlar öhnÜŞ 
arabanın içindekilere bir şey 
olmamışbr. 

Karaağaç ve Kapıkale ta
raflarında hasar yoktur, buna 
mukabil Karayusuf, Musul 
Beyli, Ortakçı köyleri zarar 
gören mıntaka dahilindedir, 
maamafih insanca zayiat olma
dıktan başka hayvan ve hu-

bubat zayiab da azdır, 'fakat 
sebze bahçeleri mahvolmuş
tur. 

Edime Karanlıkta 
Şehrin telgraf ve telefon 

hatlaıJ bozulduğu gibi elektrik 
hatlan da bozuldup için 
Edirne karanlıkta kalmıştır. 

Şevki 

Mülhakatta Hasar Yok 
Edime, 27 (H. M.) - Mül

hakatta hasar olmadığı anla
şılmışbr. Buna mukabil Edir
nenin maddi ıaran pek çoktur. 

Cephesi Garbe 
Müteveccih 

Edirne, 27 : ( H. M. ) -
Hüküm et, Adliye, Polis, 
Jandarma, dairelerinde kapı 
pencere ve cam çerçeve kal
mamışhr. Bu dairelerdeki def
terler ve evrak boramn tesirile 
sokaklara dökülmüş, havada 
bir kağıt yağmuru gibi döne
rek uçmıya başlanuşbr. 

Su Bash 
Saraçhane köprüsü, İmaret, 

Kirişhane, Adaiçi ve Saray 
içini kimilen sel kaplamışbr. 
Harmanlar su albnda kaldı. 

Öküzler ve inekler kapılıp 
gitmiştir. Rençberin vaziyeti 
fenadır. Bora ve dolu mahsulü 

b erbat etmiştir. 

Şehrin en ziyade felikete 
uğnyan yerleri Kı~ Kuşane 
ve imarethane taraflarıdır. 
Buraları zaten ıehrin fakir 
kısımlan olduğu için evlerin 
çoğu harap olmuştur. 

Zayiat miktarı yüz binlerce 
lirayı geçmiştir. 

Son dakikada haber aldığı-

1 
mıza nazaran müteahhit Kn
sım efendinin arabası hayvan
larile havaya uçmuş 15 yaş-

larında iki çocuk Üzerlerine 
düşen biıyük bir taşla parça 
parça olmuşlnrclır. 

Vali Emin Bey 
Kasırga minareleri, evleri, 

çınarları, camları çerçiveleri 

ve dolu sağnağı bir sel ha
linde mahalleleri, bağlan ve 
harmanları basarken, Edirne 
valisi Emin B. büyük bir gay-

ret ve fedakarlık göstererek 
çalışmışbr, Tehlikeleri gözüne 
alarak şehri ve civarını baş-

tan başa dolaşmış, halkın im
dadına yetişmiştir. 

Ankarada da. .. · 
Ankara, 28 [Hususıi - Dün 

akşam üzeri burada bir kasırga 
çıkmış, bir müddet ortalığı toz 
içinde bırakmıştır. 

Teşekkür ederiz - Telgaflanm battıa 
yapılması akabinde yetiştiren muha
birimiz Şevki bc)den başka bid 
hu•uat te1graflan ile hadiseden ha
berdar eden Edirncdekt dostlanmıza 
anı. tUkran ederiL 

Dedikodu -Vaziyeti 
Nasıl ... · 
Görüyorlar .. 
T anıdıklanmdan birine sor

dum: 
- Vaziyet nasıl? 
- Mükemmel, dedi, mükem-

mel.. Harici vaziyetimiz itilif
namenin tasdikinden sonra, 
mükemmel. Dahili vazizetiıniz, 
her zamankinden kuvvetli. Mali 
vaziyetimiz düzelmiş demektir;, 
hamillerle müzakerat en iyi 
safhasındadır; iktısadi vaziye
timiz hergünkünden ali. İtha
labmız azalıyor, iktısadi prog
ramımız muvaffakiyetle tatbik 
ediliyor; bundan iyisi can 
sağlığı. 

Bir de gayri memnunlardan 
birine fikrini sordum; 

- Vaziyet nasıl? 
- Berbat, dedi, berbat .•• 

Bunu bana ne soruyorsun? Gö
zün yok mu? Şöyle, Eminönün .. 
den Beyoğluna doğru bir çık. 
Her üç mağazada bir, came
kanlara yapıştırılmış kağıtları 
oku: "Terki ticaret hasebile 
büyük tenzilat,, , "Kat'i tasfi
ye" , "Mecburi sabş,, , "Mağa· 
zamızı kapabyoruz,, ilah... Bir 
de tahsil şubelerine sor! yüz• 
lerce terki ticaret istidası. Bir 
de limana bak! Tek tük bir iki 
vapur ... Ya o işportalara dökü
len mallar? Helil ne hacet!. 
İngiliz kaça? Zamam öğrenmek 
istersen saate, iktisadi vaziye
timizi öğrenmek istersen borsa 
lavhasına baki 
Muhatabım saatten bahse

dince mühim bir işim olduğunu 
habrladım ve hemen sordum: 

- Saat kaç? 
- 1033,50. 
-Ne? 
- İngiliz. 
Aklı he!> orada idi; hemen 

yanından aynldım. 

Dün Gece 
Azılı Bir Adanı 

Üc Genci Vurdu 
.:> 

Banka memurlarından Ke:nal, 
kardeşi Sami , arkadaşı 
İsmail beyler , dün akşa01 
Bomonti bahçesinden dönüyor
larmış. Y anlannda bulu rn 
köpek, bu sırada civar bahçe
lerden birine ~açmış. 

Bu bahçe lbrahim isminde 
birine aittir. Köpeği almak 
ıçm içeri girdikleri zaman 
orada bir köpek görmü ler. 
Bu köpek kendi köpekJerine 
benzemektedir . Hayvanı al-

. mak ister'ierken lbrahimin oğ
lu Sakıp yetişmiş. Arkadan 
babası koşup gelmiş_ ve bir 
arbededir kopmuş. lbrahinı o 
kadar kendinden geçmiş ki 
sopa ile gençlere hücum et
miş . Arkadan silihlanm 
çekmiş ateşe başlamışlar. 

Kemal efendi ağır surette 
yaralanmışbr. Diğerleri de ha-
fifçe mecruh olmuşlardır. İbra
him ile oğlu gelen polislere de 
ateş etmiş, bunlardan birini 
başından yaralamışlardır. 

O civar halkını heyecana 
veren bu garip ve hiddetli 
bahçıvanla oğlu yakalanmış
lardır. 

İki Hırsız Tutuldu 
Sabıkalı Rıza ile arkadaşı 

Abdullah, bıçakçı Mehmet 
Efendinin evıne gırmış, 
bir hamam takımı, altı havlu, 
ve bir bohça kadın çamaşırı 
aşırmışlardır. 

Rıza ve Abdullah tutul
muştur. 



Bil YERİ OAUI 
Madam Jui 
M. Kolaro 'dan 
Ne İstiyor? 

EHREMINI OLSANIZ 
NELER YAP ARSINIZ? 

l 

Haydar B. e Görel ~. __ s_'ab_ık.......,;o,Ş_elı_re_m_inı~·~r-. izıııııi!ildiı ... /l,_.iau ... da ..... ,_' _B __ eg.....__---~J Bunun için 
Mühim Mesele Yapmak Lazım? 

Ne 

1 

EMANETiN VARiDATI 
BULMASINDADIR 

Haydar B. meb'uatur. Ema
net mevkiini işgal etmeyi dti
fiinmez; habnna bile getirmez. 
Fakat Emanette yapılması icap 
eden ıeyler hakkında fikirlerini 

1 
sorarsanız memnuniyetle ı6yler. 

, ·Nazik ve mültefittir: 

\ - Bence, der, temin ecli-
. j lecek en mühim nokta Emane

;;\o ı tin varidabm artbrmaktır. Bu 
~ J maksadı temin için muhtelif 

vasıtalara müracaat edilebilir. 

Madam Jui 

lstanbul ağır ceza mahke
mesinde, bir Kontes tarafın
dan açılan dikkati calip bir 
davaya başlanılmıştır. 

Kontes, beyaz Ruslardandır. 
Bir müddet evvel burada yer-
leşmittir. ismi Jui Mihailovna. 
Otuz yaşında kadar, zarif 
giyinmiş, güzelce bir kadın .••.• 

Kontes Jui, Beyoğlunda 
fapka, kravat ve gömlek ti
carethanesi sahibi M. "Jori 
Kolaro " ile akrabasmdan 
M. Greguvar Kolaro'dan 
davacı. iddiası şu : 

.. Bu iki adam, beni eve 
girmekten menetmek için, ka-

Meseli bir meyva ve sebze 
hali açmak mümkündür. Bu, 

· j takriben ( 400) bin lira varidat 
getirir. 

Çubuklu gaz depolarının te~-
8İİ de kabildir. Bunun getire
ceği varidat 150 bin lira tah
min olunabilir. Bu arada kö
mür depolan işinin ıslahım da 

ciC~tnilıi'.m. 

Derhal ilive edeyim la 
Emanet bu noktada varidat al- ı· 
mayı değil,f akat lstanbulun çir
kinlikten kurtulmasını nazan 
dikkate almalıdır. 

Diğer taraftan unutmayımz: 
ıehrimiz bir transit merkezi
dir. 

(F ord) un burada montaj 

fabrikası yapması bunun bir 
delilidir. 

Siz O/sanı .. · 11.e Yapardınız? 
Bu tehir nzindir. Şehrin ııhhab, hhde bir an için: "Şehremini olaa

güzzelliti ve ihtiyaçlarile en ziya- 1111 ae yapanınız?" Sualini ıoru-

de onun !t~de yafıyanlar alaka- yol'UL 
dardır. F t timdiye kadar hiç Makaat, Şehremanetiae çatmak, 
ki • b • • • ..:ı il ti .eya fUDa, buna tariz etmek de

mte nze, fe nnıı:ı ıs .. ze eş r- Midi Sad b" halkının ken-
k bir d "·r d ed ni •· r. ece fe ır , 

~e • ve ıe . .a un .e m .e. eli tehirleri için ne düşündüğünü 
bır uıaan gıbı yqıyabilmek ıçıa tanlamak ve bu auretle tehrin 
ne dütilndüğilnOzG aormamışhr. ·~ rakından görüp anhya-

ltte biz ıize bu imkanı nrtyo- ntk oıılanıı çUelerlni aramaktır. 
ruz. Ve içinde yaşadığınız ve her ~ gifzeileşmeıioi iıti
derdine ortak olduğunuz bu ,e- yorsanız bu suale cevap veriniz. 

ESKi V ALiMiZ BUNU 
DA ANLATIYOR 

-
Binaenaleyh kömür işinin 

halli bu sahada (PİRE) ye re
kabet noktasından çok mü
himdir derim .. 

Sa Meselesi 
Bence bakir bir mevzudur. Bent 

sularının lstanbula getirilmesi, 
Hamidiye suyunun fazlaJaşb

rılmau düşünülecek ıeyler

dendir. 
Emanette İstanbul sulan 

hakkında mühim bir proje 
vardır. Bu, tetkik edilmelidir. 

Süt Meselesi 
Mer' a ve ahır meselesidir. Kon

trol edilmelidir. Fakat sütün 
biç bir memlekette inhisar 
albna alındığı yoktur. 

Ekmek Meselesi 
Evvelce iki nevi ekmek çı

kardı. Şimdi bir. Ben gene 
eski usule avdet edilmesi taraf
tarıymı. 

Tmiz Havt1 

Edimekapı caddesi gibi on, 
on beş bulvar açınız. Beş on 
park yapınız. Sokaklan sula
yllJIZ. işte size bol hava ••.• 

Fakat bütün bunlan yapa
bilmek için para lizım. 

Söze başlarken söylediğim 
gib1, Emanetiıı varidabnı ço
ğaltmalıdır. Ve Haydar bey 
sözfutü bitirmiş, gülümsiyordu., 

pıyı ittiler. O sırada ayağımı 
eşikten içeriye atmışbm. Ka
pının çarpmasile yere düştüm. 
Kulağım zedelendi. Şimdi bir 
kulağını ses işitmiyor." . 

Netice olarak Kolaro aile
sinin iki erkeğine ceza ve 
kulağının zedelenip ses işit
memesinden uğradığı zara
rın tazminini istiyor. 

HOLİVUD'UN YENİ GÖZBEBEGi 
Kontes Jui, "Jorj Kolaro" 

ile evvelce komşu imişler, 
görüşürlermiş. Sonra araya 
dargınlık girmiş. 

İddiaya göre vaziyet budur. 
Fakat, dava edilenler, her 
hangi dargınlık tesirile kasö 
bir hareketi kabul etmiyorlar: 

.. - iddia, doğru değildir! 
Kontesin kulağı ses işitme 
kabiliyetini kaybetmiş değil
dir. Pek güzel işitiyor!,, Di
yorlar. 

Mahkeme kontesin bbbı 
adlice muayenesini kararlaşbr
mışbr. .. 

Bu dava görülürken mah
keme salonu göze çarpacak 
derecede dolmuştu. Beyoğlu 
kibar muhitine mensup birçok 
insan muhakeme safhalanm 
merakla takip etmiftir. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
/ stemez misiniz? 

Evinize veya iflnlse giderken, Mkak· 
ta geıı:edcen veya biriaile sirllfürk
her hanai bir vaka kaJ'flaııada llalabl· 
lirsiniz. .. 

Havadis nedir bW1onams • YÜaJI 
derh.al glrebllininlz. Bir yangın, bir 
katU, bir kaıı:a birer ha.,.dlatlr. Ra.,... ı 

ıeldiibaia vakalardaa ertesi pil sa· 
:etelerde rlrmek latedljb biri olunca 
• lerhll telefonumsu açmuı ,,. laawaclJal 
•uetemlse haber •erinls, isim .. llCl
reainid de bırakınız. VerdlttnJs hava
disin ehemmiyetine ı&re ıuetemb 
m6klfatım vermeyi Yulh lııOlr. 

Telefon numaramız: ı.t-bul • 205 " 
tir. 

Sesli Filmler '~' __ A_L __ E_K_S_A_N_._D~R~G_A_R_E_Y __ ll Bu da Siyasi 
ve Dil Meselesi 1 \ Mesele Oldu 

TüRKÇE OLANLAR ı INGILIZ - AMERİKA 
NE ZAMAN GELECEK LiSAN MESELESi 

Son zamanlarda yapalan 
sesli filmler birkaç lisanda 
birden çevrilmektedir. Geçen 
sene yapılan tecrübeler her 
memleketin kendi lisanım 
işitmek istediğini gCSsterdi. 

Bu arzuya cevap vermek 
için her büyük film lngilizce, 
Fransızca, ve Almanca olarak 
çevrilmektedir. Acaba Türkçe 
çevrilmişleri ne zaman göre
ceğiz. 

YOLCULUGUN SONU 

Bu 6lm fİmdİ Nevyork'ta 
gösterilmektedir. Aylarca aü
recegı g&l:erilen alikanın 

fiddetinden anlllfllmaktadır. 
Bu sene lstanbul'da g&re
ceğimiz filmler arasında bu 
filmin de bulunmasım isteriz. 

• Holiwt't.a erke.. ıtizelleri zaman ·aman el d~tir:ı . 

Gllzellik bdıbnda oturanlar az umanda yerlerini bqkala
nna verirler. Şimdi bu gtbelllk t- hbna namzet olanlardan biri 

de Aleksandr Gareyclir. G..7, kadınlar aramda aevimWiği 
ile mqhurclar. 

.ı 

lngilizler Amerikadan gelen 
filmlerdeki ingilizceye taham
mül edemiyorlar. Fakat ken
dileri de o derece güzel film 
yapamıyorlar. 

Buna çare olmak üzere 
Amerika!ıb.rın İngiliz artist 
kullanmasını istiyorlar.Amerika
lılar buna razı olmıyorlllr. Bu 
sebeple İngilizler Amerikan 
filmlerine boykotaj yapmıya 

karar vermişlerdir. 

JAZ KIRALI 

jaz mugannisi ile karlştu · 

mayın. Bn film bu sene ya

pılmlfbr. Ve fevkalade rağbet 

görmllftiir. Bu sene görece .. 

jimiz fih-1t rdeo biri d~ bndur. 

REDİR 07 
Bilirsiniz Ama 
Tekrarlıgalım 

-Dili yoktur fakat ıöyler ı 
Şehir, kasaba ve köyler 
Hep onun .ail• doldu. 

Zevkin, ıu..m, nezihetiı;ı, 
Zarafetin, nezaketin 
GGlil yetişmeden tolda. 

Bağudıkça kahve, dükkiıa 
Zengin oldu onu •atan ••• 

Nedir o bil ••• 
Azizim, efendim.. Bu 6yle 

bir bela ki, memleketin serve
tine, ahlakına, san' abn neza
hetine, Helagô ordusu gibi, 
ilanı harp etmiş... Kutu kutu 
iğnesi var, gece demez gün
düz demez kulaklara batınr, 
deler, incitir, hırpalar ... 

Şimdi artık bu muammayı 
bildiniz: GRAMOFON. 

Bilmem istatistik tutan var 
mı? Senede kaç bin liramız 
gayri Türk ellere geçiyor, ya
bancı ellere akı? gidiyor; mu~iki 
namına nekadar müzahrafat 
saçıp dağılıyor?. 

Fabrikalar ucuz eşya çıkar
manın zevkine vardılar. Bir az 
düzgünce bağırabilen birkaç 
kadın, kaldırımdan toplanmış 
beş, on türkü, ( Ergu davul 
mek zuma) bir saz heyeti, mil
yonla plak, ( 185 ) ten ( 300 ), 
( 500 ) e varır fiat listesi, sat 
babam sat .. 

Yalnız bozulan musiki olsa 
acı biç olmazsa bir taraflı 

olurdu. Ağıza alınmaz türkülere 
ilaveten arada ıslahına uğraşı
lan Türkçe de heder olup gi-
diyorj dil encümeninin kulağı 
çınlum, · zihnim (zehnim), gör
müyor(görmeyor) olmuş, kelime 
bozmakta rekor kınyorlar. Er
meni şiveleri kulakları süngü· 
lüyor. 

Ticaret, san' at gerçi ser-
besttir ama, bu ka<lar tahrip
kar olan san' ah hiç bir mem
lekette dizginini boynuna dola
yıp bırakmazlar. San'atın ser· 
bestisi ahlakı , zevkiselimi 
kurban edecek dereceye ge• 
tirilmez. Bu işe el komak lazım. 

Darülelhan Türk Musiki 
Muallimin Heyeti namil• 
kıymetli zevattan mürekkep 
bir heyet var. Bu işi onlar 
pek ili yapabilirler. Heyetin 
müsaadesini haiz olniıyan 
plak ve şarkıların revaclDI 
menetmek paramızın Avrupa· 
ya akmasına mani değilse de 
biç olmazsa musiki ve lisan 
namına bir yığın süpirüntünÜD 
sokaklara dökülmesine set 
çekilmiş olur. 

Kemal Emhı 
--=======~================-

Hanımlar Hazırlanıyorl 
Kadınlar birliği idare he

yeti bugün toplan•caktır. 
Birlik, baınmlann yeni be• 

lediye intihabı için verecekleri 
konferanslann yerlerini ve 
kimlerin vereceğini tesbit et· 
mekle meşgul olacakbr. 

===-

evml, Siyad, Havadia ve Halk gnek -idare ı latanbul, Nuruoamaatye 

Şeref aokajl 55 • 37 -Telefon ı latuıbul • 203 
Posta kutun ı latanbul • 741 
Telrraf ı latanbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
1'0RKIYE - ECNEBi 

1400 kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

l Sene 
6 Ay 
s ,, 
1 " 

2700 kr. 
1400,, -.. -. 

Gelea evrak prl verthaes. 

lilalaıd- mesull1et ahamu. 



ı - &mc1a1ye lizerme.)'111-
koyun ya{arak aandalYmin la 
ayaklanm elinizle tutı.Jnuz. 

3 - BacülanlilZI kalduip 
&le dojru eğilinis. Bu hare
ketleri yapuken kendinizi 
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-BYIP SULTAN KiMDİR- 1 ' 
Çocuk Sütunu t 

3 : Geceleyin Kagışdağı Manastırına Tırmanan 
Üç Papas İstanbul' dan Nasd Çıkabilmişlerdi? 

D-ankn bilmecemizin balle
dilmif tekli şudur : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Hazır Cevap Olmak, 
Çocuğu Sevimli Yapar 

EVELKI TEFRiKALARIN 
HULAsASI 

Bizaas mdaalanndan birinde 
idama mahküm bir Arap genci 
nr. lmpuatorun kllı Evdoluiya bu 
l'esıci •eviyor ve z.Uıdandan p
Hce kurlanyor. 11<bi de -bir ata 
binerek dört nala kaçıyorlar. Peş· 
lerine Bizana •Üvarileri düşOyor. 

Nihayet, Arap ordugahına ge
liyorlar, fakat o tarafa geçmelerine 
blr hendek mani oluyor. Hendeği 
de atla l'eçmete mecbur oluyor
lar vo at ta, üstündeki Arap genci 
Ye Evdoluiya da, hendekten içeri 
yuvarlanıyorlar. 

KA YIŞDAGINDAKI MANASTIR 

BizansWar, ıehirlerinin mu
hasara albnda bulunduğunu 
unutmuşa benziyorlardı. 

1 

Her geçen geceler gibi yine 
o gece de genç Rum delikan- · 
Warı, ·kıvrak belli Rum dilber- 1 
leri İstanbul sokaklannda re- j 
zalet yapıyorlardı. 

Somaki sütunlar üzerinde 
yükselen kiliselerde bile kü
lih kavgası oluyordu. Günah 
çıkarmıya gelen "13" yaşında
ki masum bakireler, feci mu
amelelere uğruyorlardı. 

Hava mehtaplı; sahne Ka
yışdağı yamaçlarıdır. Yuvarlak 
bir ay, tepedeki manasbnn 
tivri kulelerini yaldızlıyor. 

Duvarlann dipleri, nazarla
nn nüfuz edemiyeceği kadar 
licivert bir karanlıkla örtülü. 
Bir ara, manastırın kapısı 
önünde iki gölge kımıldandı. 
Bir ses içeriye haykırdı: 

- Serdar, yoldan gelenler 
yarf 

Bu nöbetçi, KaYlfclajı ma
nasbnnı aramıya gelen Arap 
müfrezesinin bir askeri idi. 

lçerde, sekiz neferle bera
ber vazifesini sören kumandanı 
" Yakup bin 1sa " yı iku edi

yordu. Aşağıdan yukan kıvnn
blarla yükselen yolda üç gölge 
görmüştü. 

Ay ışığı albnda hayal meyal 
t efrik edilen şekillerinden 
Bizanslı üç papas oJduklan 
anlaşılıyordu. Fakat istanbul
dan nasıl çıkmışlardı. 

O İstanbul ki, kara ve deniz dört 
tarafından abluka altında idi. 
Araplar, bu gelişin sımnı araş
tıra dururken, papaslar da so
luk soluğa ilerliyorlardı. Ken
dilerini bekliyen tehlik~den 
tamamen gafil olarak Manas
brın önüne gelince geniş bir 
nefes aldılar. 

Arkada bütün vadi, ta "Dis
kos,, tepesine kadar görünü
yordu. Sonra döndüler. Yavaş, 
yavaş nıanasbr kapısına geldi
ler ve o anda taş kesildiler. 
Çünkü bir ses bağmnışb: 

- Kımıldamayın !. 
O derece sersemlemişlerdi 

ki başlarını çevirip te sesin 
nereden geldiğini bile arqtıra
madılar. 

Az soma, enselerine yapışan 
birer çengelle geri çekildikle
rini hissettiler. E traflanm küçük 
bir Arap kıt'aaı almlfb. Bun
lann kumandanı sordu: 

- Burada işiniz ne? 
Fakat hiç bir cevap alamadı. 

Sanki karşısında duranlar birer 
bısan değil, ağaç veya cansız 

ıeylerdi. Y akup bin isa, sabır
sızlandı. Ayağını yere vurarak 
sualini tekrarladı: 

- Burada ne anyorsunuz? 
G6zleriDde öyle bir şimşek 

pk•tla W. 11111p-alar, aeuiz 

Soldan Sağa: 
1 - Tiyatro heyeti (11) 
2- .... 

ÇOCUK MERAKI 
Baba - Oğlum artık o kadar 

çok sual 80rma, kedinin bile 
meraktan aasıl çatladığım bi
liyorsun. 

Çocuk - Kedine öğrenmek 
istemişti, baba? 

-

KOLAY RESİM 

TAVUKÇUDA --"---

Müşteri - Alb tane r-1- I ~ 
murta istiyorum, ama taze ı 7J 
o bun. r 

Satıcı - Merak etme ha-
nım, benim tavuklarım hep L-----------

Resim yapmnsını seviyortaze yumurta yumurtlarlar. 

-
MEKTEBE DAİR 

Baba - Oğlum, bu seneki 
notların fena halde canımı 

sıktı. 

sanız, işte size kolay bir usul. 
Hiç re.sim bilmiyenler bile 
bu resimleri yapabilir. 

T <ıvşa.'1 yapmak için evveli 
yukardaki yuvarlağı çiziniz. 
Sonra sıra ile aşağı doğru 
resme devam · ediniz. 

1 ÜÇ PAPAS, MANASTIR YOLUNU TIRMANIYORDU , 

Çocuk - Ben de hocaya 1 
onu söyledim ama aldırmadı. 

Balığı yapmak için de ayni 
suretle hareket ediniz. 

3 - Nota (2) Vücudun kılıfı (4) 

iyi (3) 1 . . . 1 
4 - Çok olmıyan (2) lslamiye- C } C J ' B J C İ. K U K U durmanın tehlikesini derhal 

anladılar. Ortada duranı, ni
hayet, cevap venli. 

- Tanrının evinde ibadet 
etmiye geldik. 

Serdar, kendini tutamadı. 
Bir kahkaha atb. Papaslar 
da, sanki birer yumruk yemiş 
gibi sendelediler. Y akup, sö
züne devam etti: 

· -ibadete geldiniz öyle mi? 
Fakat hangi çocuğu kandıri
yorsunuz. Tez söyleyin. 

Burada ne iş yapmıya gel
diniz. 

Onlar bili susuyor, göz
lerini de ıerdann belindeki han
çerden ayıramıyorlardı. Artık 
Yakubun sabrı tükenmişti. 

Papaslardan ilk cevap vereni 
yakasından yakaladı, bağırdı, 

- Söyliyecek misin? 
Papas sapsan kesilmişti. 

Dişlerini sıktı. Başım salladı. 
- Hayırl 

- Şehrin, deniz ~e kara 
taraflarının muhasara edildiğini 
biliyorsunuz? . 

tin büyük simalanndan (8) . , _ 
5 - Rabıt edab (2) abf edab ----------------------------

Papas başını sallıyarak: 
- Eveti dedi. 
- Peki, o halde siz nasıl 

çikbnız?t 
- ı? 1 ? 
Serdarin bu suali aoracağinı 

evvelden· tahmin edip gözleri 
kararan papaz, acemi bir· 
kekeleyişle: 

- Kapıdan, görünmeden.. 
çıktık! Diyebildi. 

Fakat genç ıerdann pzle
ri parlıyordu. 

- Doğru söyle, nud çık
tmız? 

- 1111 
Serdar bekliyor , papu 

gözlerini yummuş, diişlbıüyor

du. ' 
(Arkası var) 

(2) kadın ismi (S) 
6 - Çok olmıyan (2) 
7 - Beyaz (2) kamı doymamış 

(2) bir meyva (S) 
8 - Nefi edab (2) merhamet· 

le (8) 
9 - Şif (2) mahkeme kararı 

(4) yol (3) 
lQ - Cet (3) 
tiil- En çok miktarda olan (9) 
hkardan Aşağı : . 
t - Vücudunuzun dahili uzuv· 

larmdan (S) bulatmıt (S) 
2 - Azmeden (7) 
3--
4 - Mani kahramanı (3) bir 

kus\ll"1f olmıyan (3) 
S - Dojurtaıa (3) •irbt Teya 

tercıınüm et (3) 
6 - Yüz (2) edat (2) 
7 - Bir peyi'amber (7) 
ll'- Büyükler (S) 
9 - Harici (S) ibda et (S) 

10 - Eda\ (3) anlar (4) 
11 - ReJJr (3) kurtulUf (4) 

Tarihi Sarnıç 
Müze Altındaki Büyük Askeri 

Dehliz Nereye Gidiyor müş, gitmeğe hazırlanıyordu. 

Cici, Bici, Kuku da sevinç· 
ten hoplıyarak, zıplıyarak mut· 
faktan çıktılar. 

----------------..... -·-----------------

Papasın karnından koyu bir 
su fışkırdı. Acı bir bagırma 
ile yere yuvarlandı. Serdar 
kendisine meydan okuyan ra
hibin karnını .deşiveıınişti. Hiç 
bir şey olmamış gibi Y akup ı 
bin İsa, ikinci papasa döndü: 

- Sen söyle; buraya ne iı • 
için geldiniz? 

Firar Rekoru Yarının 

Umididir 

Çocuk 
•• 

Arkadaşının akıbetine uğra
maktan korkan bu papas titri
yerek: 

- Saklı bulunan servetimizi 
almıya geldik! 

Serdar, bu cevapla alakadar 
görünmedi. Çünkü o, bu ha- ı 
zineyi daha evci bulmuştu. 

- Nereden geliyorsunuz? 
Papas tepesinden brnağına 

kadar titredi. Fakat ağzını 
açmadı. 

Y akup bin lsa, sabırsız-
lanmış gibi elini hançerine 1 
götürdü. Kabzeaini okşayarak 
aualini tekrarladı : 

- Nereden geliyorsunuz. 
- Şehirden! 
- Kale içinden mi? 
- Eveti 
- Alil 
Serdar, bu .. Ali" kelimesi

ai öyle bir şekilde söyledi ki 
papaslar, yüreklerinin içine 
kadar titrediler. 

Serdar bu sefer rahibe da
ha fazla yaklaştı. 

Hançerini karnına dayadı 
ve sordu: 

Nimet Hanım Onuncu 

Defa Kaçb 

lstanbul gümrüğü hamalla
nndan Bitlisli Halil oğlu Ab
medin kansı Nimet haıum kay

bolmuştu. 

Tahkikabnııza göre Nimet 
H. iki ·hafta evvel bir cuma 
günü Çırpıcıdaki evinden çık

mış, Topanede bir yere gitmİ§, 

bir daha gözükmemiştir. Bu 
suretle Nimet H. m kocasından 

Askeri mii&e albnda bulunan aanuç - ( ı O) uncu defa olarak kaçbjı 

Bir müddet evel askeri mü- Sarnıç, üç galeriden ibaret- 1 anlaşılıyor. Çünkü bundan evvel 
zenin albnda genif bir sarnıç tir. Birincinin uzunluğu .. 47 " ( 9) defa daha ka ıştır. Ba 
bulunmuştu. ikinci ve üçüncü galeriler ise f k k k çm ( 50 ) 

Bundan .. 1600" sene evci 
yapıldığı Jüstinyen zamanına 

ait olduğu tesbit edilen bu 

samıçın derinliği .. 7 - 7,50" 
metredir. Bir, bir buçuk met
relik kısmı su albnda, alb, 
alb buçuk metrelik kısım ise 
mym iistündedir, . . 

"24 nl w d " 12 se er açar en ocasının 
" metre uzu ugun a, ,. . d b ah _ _ .. _ 

· 1.w. d d" l lırasını a er er goturmuştur. metre genış ıgın e ır er. 
Birinci galeride "36" di

ğerlerin de on altışar adet 
sütun vardır. 

O civann bir çok tulum
balan bu sarnıçtan su almak
tadır. Burada kırmızı balıklar 

galerinin sonunda birkaç 
ayak me .. diven, nihayette de 

kapalı bir demir kapı vardır. 

Fakat bu kapı nereye açılı

yor? İşte bu nokta henüz tes-

bile göze çarpıyor. Üçüncü bit edilmemiştir. .. 

Çocuklarm sokakta oynr 
malan zararlıdır. Büyük Şe" 
birlerde kaza ihtimalleri çok
tur. Sonra aokak, kirlidir· 
Çocuğun sıhhati Ozerinde fe
na tesir yapar. 

Nevyork şehri, bu sebep
lerden dolayı sırf eocuklat 
için oyun meydanlan yapmr 
ya karar vcmüıtir. Nevyork
lulan bu fedakirlığa sevkeı
den sebep, geçen sene kas' 
neticesi olarak (240) çocu~ 
ölmesi, ( 13998) inin de yuıt' 
Janmasıdır. 

Eminönünde Yeni 
İstasyon 

Emin &nünde yeni bit 
tramvay beldeme yeri yapd
mcldadır. 

Bebek tarafına gideceklel 
burada duracaklardir. Bu ~ 
retle eskiden durulan kaldı' 
nm ve Balık pazan yold 
tenhalaşmış olacaktir. 01-' 
raktır ama meydandan dl 
ha)'U' kalmıyacakbr. 
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Son Posta'nın Müsabakalı Hikayeleri: 3 

BİR KAZA MI, BİR CİNAYET Mİ? I~ 
Deniz Kenarında Boğulmuş Olan istifade ediniz 

Kadın Ne Suretle Ölmüştür? 
BU SUALLERiN 
CEVABINI VERiNiZ 
BO~ULAN KADIN 
K lllllkapı deniz kıyılarında 

boğulmuş bir kadm ce-
8edi bulundu; otuz yaşlarmda, 
sarışın güzelce bir kadın. 

Tahkikatla anlaşıldı ki, buJ 
bir duldur; o civarda, Kadir
l"da, yalnız başına bir evde 
oturumıuı ve harpte ölen ko
~mdan kalan maaıla geçi
Dlrmİf. 

Cesedin muayenesinde, bo
iazın etrafında g~rülen par
mak izleri, bu kadının bir 
erkek tarafından boğulduktan 
IOnra denize abldığına şüphe 

bırakmıyor. Elbisesinde 'ftlotör 
yağı lekeleri var. 

Tahkikat biraz daha ilerle
yince, ıurası da meydana çık
b ki, bu kadın iki erkek 
tarafından seviliyormuş Ye bu 
ilO erkek te bu kadınla ev
lenmek istedikleri halde mu
•affalc olamıyorlarmıt-

Bu iki adam da İdicYap 
edildi. 

Birisi tapu idaresinde me
m~: kadını, boğulduğu gece 
evınde ziyaret ettiğini itiraf 
ediyor ve gece saat onda ka
dının evinden çıktığım, dos
d~ğru kendi evine gelip yat· 
bgını; başka bir fey bilmedi
iini söylüyor. 

Öteki, bahriyelidir; Seyri
aefain vapurlarından birinde 
~~çı bqıdır; cinayet gecesi 

urukadada olduğunu söylü-

MÜSABAKA . ŞARTI 
Bu aütanda on gl1a. arka arkı· 

7a blrac hlkly• bulac&kaUUL Her 
1ılklye bir zabıta -.U-. t.tı
aat etmektedir. Fakat, ..ak...- ... 
Dl daima mec;hlll btrwlm&fhr. 

HikifeJI Olswtuktaa Mllr1I ...., 

lan sualleri• ecvaplamn aTqtıra
rak neticeyi kendiniz. bolecakeuu&. 

Bu hlkiyelu on hik!\yeden mil• 
rekkep bir aeridir. H~r hlkayenm 
auaJleriac tam c•ap verenlere "'11., 

uyuyan bir mavnacı, bir kadın 
çıpiı duymq, bı ... ı aıaYna

dan hafifçe çıkartmf ve denize 
bir io&an vikudu atıldığını, 

uzun boylu bir adamm da sahil 
boyuaa kaçtığım pmrlf; hal
buki memur son derece kısa 
boyludur. 

Mavnacmm gördüğG ada
mın kaçbiı istikamette yol 

aumııra ~..utr. 
o. hlklyenta de ~:ıbam tam yok. Bir adam o taraftan biç 

-.eren kari birinci addedilecektir. bir yere kaçamaz, ancak deniz 
Dokuı. hikflyenin cevabını veren 

fkinci, aeklı: hiklyCDin ~abtm yolu ile kaçabilir. 
veren üçüncü, yedı hikiyeye ce- Çarkçı, o rece Büyükadada 
vap veren dördiincü, alb btklycye 1 
cevap ""ea altınca .ddedileccktir. olduğunu ispat edebiliyorsa da, 

Blrln.-:lye ı KilçGk bir fotograf memur, kadım ziyaretten son-
makinesi. 

bdaciye ı Bir çift potiP. ra evine (elip yattığını İspat 
Oç&ncG7e ı Bw kol aaata. edemiyor. . 
Dördüncüye : Bir cep aaab. 
Bqinciye : Alh ay4k ..bonealL Bu iki adamın m~ tabi-
Altmcıya ı Oç aybk aboaemb; atJeri hakkında yapılan tah-

müklfat elarak veriLecekt.r. 
Suallerin doğru cevaplan onun- kikatta, memurun gayet yumu-

cu hiklyenln lnti,anndan soma şak huylu, uysal ve çok kor"kak 
MfNdilecektk. 

olduğu, çarkçıom sarhoş ve 
kendisini nn..-At.. kavgao, fakat s6zllniin eri 

J« Ye gece &IUJ ua. ve mert bir adam olduiu teabit 
adada saat on birde gören 

b --'-"t %.d- • ediliyor. 
üç mute er f'U&ı gv."enyor. ---·' -•--Kadınla _.. .... Ulllll ftçthı-

Kaduun ~~e çıkaa mek- cii biri daha vardır ki bu, bir 
tuplardan birinde, memur, şu l aile çocupdar ; kadına para 
cümleyi yazmış : 1 edirmiftir; fakat bütün delil

" Ya ölürüm, ya seni öldü- ier onun bu cinayet!e zerre 
S . ' 

rürüm. ensız YaflYamam " kadar alakası olmadığını mey- ı 

Fakat, kadının boğazuıda dana çıkarıyor. Cinayetin bu 
bulunan parmak izleri, her ne iki adamdan biri tarafın-
kadar belirsiz bir şekilde ise 1 dan yapıldığı muhakkak~. 
de, memurun · parmak izleri- Karilerimiz fU suallere ce-
ne hiç benzemiyor. Çarkçının vap verecekler: 
parmak izlerinin de pek aynı 1 - Katil hangisidir? 
değil. Fazla olarak, o gece, 2 - Niçin? 
deniz kıyısındaki mavnalard:ıl 3 - Nasıl kaçmışbr? 

-------- --"--------

Gençler ( 5 - 2) Kazandılar~ 

SC>N POSTA DID ~'Ye 
.kaaa ilinlar için bir sütuna 
Yardır. Bu •Ütun her banai bir 
arxuyu bUdirmek ihtiyacım *
yanlara mah.uatur ve tamameD 
bedavadır. 

Bu •Ütundaa minhuıran 
devamh karilerisDiz iatifade 
edecek.lerdiır. Bunuıı1~t atide
ki :tartlann nuan d" te alın
masını rica ederi.%: 

1 -- llln 5 .. tın ıeçmlyeçektir. 
2 -- tW aabr 4 kelime -..., edi-

~ktir. • 
3 -- Her ilh S adet Ula kupon• 

mukabilinc:ledlr. 
4 - Her 4 aıhrdan ,......_. 1 

kupon illve edilmelidir. 
5 - Her kupon 0'1.erlndekl tarihten 

bir hafta mtlddetle muteberdir. 
SON POSTA yı okuduktan 

sonra ilin kuponunu saklayı .. 
nız. Bundan 5 adedini ilinmız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemize gön
deriniz. 11.inmwa pzeteye gir~ 
me.si için bu kadan kafidir. 

Eğer ilanınw müstacelen 
koydurmak iatiyoraanız S gün
lük gazetenin kuponunu birik
tirmiye hacet kalmadan bir 
ğünlük gazeteden beş adedinin 
kuponu da ilin ile birlikte 
gönderilebilir. 

Bedava illnlarda ~e 
ricamız kuponun Gzerinclelü 
tarihlerini nazan dikkate ala
rak bir haftaJı seçaaif olanla
nn •öaderilmem.ulir. 

• •• 
Bu •Gbma komdmak üzere 

para ile ilin vermek iatenenlz 
bunun da ,.eraiti .-.ı 

Satın 4 kelimedea ibaret 
olu ber 5 aatu ilinm: 

ı clefaa 25 
2 ,. 40 
s 5e 
4. S ıİlh her f..ı. defaP 
için 10 k11n19tur. 

Kısa n küçük ye bedava 
ilin sütunu haftada 6' sine 
mahsustur. CUIDU'tesi, Paza
rtesi, Perşembe. 

Son Postama lnu w kü
çük ilin sDtunlanmla ~ız

ı dan ilave edil mit bir çok fa. 
ideli adresler de buluaacaktar. 

( Küçük 
aayıfamızda ] 

ilinlarımiz 8 inci 

-==SON POSTA== 
BEDAVA iLAN KUPONU 

27 -Temmuz - 1930 
~.-.------------------z 

bir futbol tekniki 
karlar. 

Sayıfa 7 

"1000,, Lira 
Son Posta'mn Kurasına Herkes 

• 
iştirak Edebilir 

bk nGshamııdan itibaren r-----------
karilerimiz arumda Wr eğieace 
tertip ettik. 

Bu eileace bir tali OJllDU• 
ı dur; ikramiyesi 1000 liradır. 

l Tali oyumnıa m de iftiralı 
-..l-ı.:ı:....:_:.. h Mmmı • • . ~ ...... ..., em apa 
herhangi bir masrafı ve zahmeti 
ihtiyar edecek deiilsiniz, ba
Jumz aeden: 
Müsabakamızın Şartları 
1 - Hergün gazetemizin 

1 ilk sahifesinde bir kupon 
göreceksiniz, l6tfen bu kuponu 
kesip saklayınız. 

2 - Bu kuponlann adedi 
ı 30 tane olacaktır. 

3 - Bu otuz kuponu topla
dığum zaman lutfen matbaa
mıza getiriniz veya gönderiniz, 
mukabilinde numaralı bir bilet 
alacaksınız, bu biletin ayni 
numarayı taşıyan iki kısmı 

1 

vardır, birinci kısmını senet 
olarak aakhyacak, ikinci kıs
mım da kitibiadil tarafından 
miihnrlenmİf olan bir kutuya 
bizzat atacaksınız: 

4 - Numaralı biletleri ih-

uıooo,, 
LİRA NASIL VERİLECEK? 

Bm lira, kazananlar arasan
da ıu suretle taksim fl!ıdile
cektir. 

Birinciye 
ikinciye 
Üç&ncBye 
Dördüncüye 

Befinriye 

LİRA 

250 
150 
50 
25 
10 

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

olan ( 1000) lira lstanbcl'da 
Türkiye iş bankasına yahnl
mıştır. ikramiyeler Cümhuri
yet altım olarak verilecektir. 

tiva eden kutu katibiadil tara
fından açılaçak ve katibiadil 
tarafmdan kur' uı çekilecektir. 

Kar' amıza dalı.il olmagı 
ihmal etmeyiniz, lıiç bİI' 
zaluneltt 6İrmedeıt milaime. 
bir fHlrG luızana/JUirsiniz. 

--~----___:; _________________ _ 
Sicil Vesikalan 

Ban muallimlerin aicil '9era
kuı Yermeclikleri anlaplm'fbr. 

1 

Bu sicil kağıtları alinmadıkça 

Bir Ziraat Mektebi 
Açılıyor 

Eski Halkab ziraatt mekte
binin bulunduju binada bir 
tili ziraat mektebi açılacaktır. ınaatlar. verilmiyecektir. 

Dikkat 
Ayda ylizde iiç. faizle rehin mukabilinde 
paruaaı işletmek istiyenlerin Galata' da 
Köprübaşında Bosfor hanında No. 7 l.mail 
Beye müracaatlan. 

Bu ilim okuyanlara tavsiyemiz 
Ö.Bmlbdeld 11 Afuatoata icra edilecek keticleye mabaua tayyare 

pl:JUll(M8 blletlnlaf• ...tl•ke 

Bulgar Kalecisi Sakatland!. ihtilaf Çıkh, _Halledildi: . -0~:!ı~~~~İcraM~fn.~- ı 
Genç Bir Oyuncumuzun Guzel olmıyan Bır Haı ek eti 1 

te 0 1an d~nya ~ maç]~- • 
. . nnda Brezılya, Bobvıye galip 

KADER (VENTURA) Gişesinin 
malıriHaü laavi olmaama dikkat eclinla. Zira bu sifecle ataıa. 

biletler eberiya ikramiyeleri kazanırlar. 

Paıarw olmama ratmen Stad- kat daha pddedendi. A· kalarak bize faul vermemesi gelmişve Paraguvayda Belçika-
"1mda cuma gtlnldl kadar Ula- yağına topa geçiren orta mu- için, yerde bagm gibi kalan 0 o- yı ıenmiftir. 
balık vardı.Genç takımımız AIAet- bacimimiz kaleye doğru akar- yuncumuz kararın lehimize Brezilya 4, BoliYi !l-
tin ve Kadri ile tabive edilm:....: ken kaleden -.ı...... Bulgar ka- neticelenmesi üzerine hemen Paraguvay 1, Belçıka O. 

1 ..... ...-.. yerden fırlayarak tekmeliği S M larcl 
Birinci haftayımde bizimkiler lecisile çarpLfb. elinde gülerek, arkadqlanna ıra acar a 
iç gol atblar. Hakim oynuyor- Bu lıı:artılaşma gayri niaami müslelızi işaretler yaparak, Ge~~ l?-1yan P:mpiyona 
duk F k t hik" · timi" • h t- degı"' "idi Bul-• kaleciai fena ahaliye o hareketi mahsus Anıbnozıyona nm mağl6p et-. a a ımıye z a • e- - L:__ f "" M · t"L---t 
lanmızın hakimiyetinden ziya- halde düştü 'Ve oyun devam yaptıgım waısettirmek ister tıgı alcat lr 'n1aampı~ondu. ulpctt 
d gibi sıçrayarak sahada bir akımı a ya n ıa eı .zıyare 

e ya iki kişi arasına veya ederken yere serilekaldı. Onun hayli oynaşh. Temenni ede- maçında mağlup etmiştir. 
hir tek oyuncuya münhasir yamnda da bizim orta muhacim lim ki bu harekek gencia Maç fevkalAde kesif bir 
kalıyordu. Bulgarlar da bir yatıyordu. Hakem oyunu son yaptığı güzel olmıyaıı kalabalık karşısında oynanmıı
gol atblar. Haftayim üç bir durdurmach ve bizimkiler haklı hareket olsun. tır. Macarlar çok güzel oyna-
bitti b" I bl Bu golden sonra bizimkiler yarak n ticeyi 2 - 4 kazanm!f-

1 ·. 11 go yap ar· bir _go~ daha yaparak 5 - 2 lard 
.. kinci haftaym, bizimkiler, Bulgarlar bu gole itiraz etti- müsabaka,,. kazandilar. Gır. nki d d ftal---l 
nızg" 1 d l al .. --L • k k • d" G ı· eçe oyun a a ~ ..... ar ınenar atın ~ om arma rag- ler. INUlayı .ter etme iste ı- ençler vakıa dtinldl oywıu 2 - 4 galip gelmişlerdi. Ma-

gayretli başladılar. Mü- )er. On dakıka dev:ım eden kazandılar, fakat itiraf etmeli carlar bu suretle parlak bir 
dafaaır..ızın bir falsolu vuru- tereddütten, reislerile mnnakaşa- ki kendilerinden beklendiği intik k ol 
tundan istifade eden Bulgar lardan sonra, Bulgarlar oyuna kadar mütesanit oynayamadı· dularam. maçı azanmlf -
rt lar. -Onlardan daha iyi bir 

o a mühacimi sol içine pu devama razı oldular. netice bekleyebilirdik. CfmJdl 

ŞARK PANAYIRI 
Be,aelmilel Saaa,i Dlmane .... 

6-21 Eylül 1930 

BARİ İtalya 
iştirak ediniz!! 1 

T afsilit için labmbul, 
Beyoğlu, Tepebap ltaıyan 
Ticaret odas10a müracaat. 

verdi. Sol iç kaleye doğru işte bir genç oyuncumuzun 0 on bir oyuncu lstanbul fut· 
inerken topu sol açığa verdi, çirkin hareketi o dakikalarda bolculan içinden en iyileridir 
sol açık ortaladı ve orta mu- bHladı; bereket versin oyun diye aynlmış, secilmiş onbir 

Bilumum yerli kumaş ve mallannı 

h~cim güzel bir aüriif}e ikin- h~en başladığından sevdiği- kişidir. ~ 
c:ı gollerini yapb. Oyun bu miz o gencin münasebetsiz Bu intikam maçım kazanan 

ld ıençlermiz intallak postu ar· 

BURSA ' rmıının ARIYlftlZ 
Merkezi : Mahmutpaşa başı 9, 11 

ubesi : Beyoğlu IStiklil caddesi: 376 
ubesi : Sultan Hamamı 24 

go en sonra, Bulgarlarm yen- tezahürab fazla devam edemedi. miyerek beraberce çalışırlar da 
ınek ve bizimkilerin faikiyeti Hakemin Bulgarların niima- esasen mevcut olan ferdi ka· 
kaçırmamak gayr eti erile bir yifi ka111smda tesir albnda bili yeti erini cem 'f ve hakiki 

STADDARD Dil 
Mamulabndan 

Bütün haşerab öldürücü mayilerarasın
da en müessir ve en fazla teksif edilmiş 
mayidir. Onu istimal diğerlerile muka
yese edilmez. 

Her yerde sablır. Toptan muamele için lstanbulda 
Reji hanında 2-3 numaraya müracaat olunamsı. 
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YERLi 
MALLAR 

PAZARI . 
E'ESHANE 

Mensucat Şirketinin 

Manto 
Pardessüliik 
Tüitler 
ipek çorapları 

BEYKOZ 
Fabrikasının 

J skarpinler 
Kunduralm 
Bavullar 
Çantalar 
Ve Saire TDRKIYE 

SANAYi 
ve 

MAADIN 
Bankasının 

Fabrikaları 

HEREKE 
Fabrikasının 

ipekliler 
Yünlüler 
Gömlekler 
Kostiimlülrler 

BAKIRKÖY 
Fabrikasının 

Bezleri 
Çadırlık/ar 
Tenteler 
Peçeteleri 
Örtüleri 
Perdelik/eri 

2. K. O. Sabn alma 
ltomisyonundan: 

Bahkeair için 460,000 SU11phk için 180,000 kilo kunı 
"odta kapala zarfla peheh olnwRndaa 17-8-930 pazar aiinil 
-t 11 de puarhk auretile top\an veya parça, parça iki 
prtpuneyle aabn alınacakbr. Taliplerin vakti muayyende te
..W.tlarlle komİl)'ona ailracaatlan. 

Levazım kırtasiye 
mübayaası 

'Tütün inhisan umum müdür
liitinden: 
~~ için pnarldda on IWem kırtasiye" almacaimdan 

taliplerin her tin plip nllmuneleri flnneleri ve pazarlığı için rt..C- lııoçalr ......... -.ldratelorl ile beraber ·-~ 
~ uat IG,30 ela Galatada m8bayaat komisyonun 

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

Karadeniz ve Marmara 
h~vzasında nakliyat 
Tütün inhisar idaresi Umumi 

müdürlüğünden: 
Karadeniz ve Marmara havzasında yapılacak nakliyat pazar

lıkla ihale edileceğinden taliplerin her .pn gelip şarltıameyi 
görmeleri ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk teminab muvak
kate1cd ile ~ • 8 - 930 cumartesi güntl saat 10,3() da Galatada 
mi1baya:ıt komisyonunda buh nmah n. 

~~~~--~~~~ 

Kağıt ve karton 
mübayaası: 

Tütün inhisar idaresi umum 
ı mudürlüğünden: 
ı idaremiz için muhtelif cinste kağıt ve karton kapalı zarfla 
milb~yaa eclil~cektir. Taliplerin her gün gelip şartname ve nü
muneleri almalah ft tekliflerini 18-8-930 pazartesi giinil saat 
10,a() a kadar Galatada mübayaat koıniayonaaa tevdi etmeleri. 

Sayıla 8 

Sinemalarda 

M'ijik - "Kocama isterim ... 

Elhamra - "Saadet yola.. 
Opera - "Üç iptila" 

Etuval - "Demir maske" 

Eleler - " Delfon anb 
hanesi,. Ye "Kıralı~ a,kı. 

Alkazar - • E.r~p 

ada" 
Şık - "Canup yollannda • 

ve "Bakireoia kalbi" 

Fraoaaz tiyatnrmda -
"Karmen,, 

. 
Taksim bahçesinde - Barbet 

lskenderiye sür' at 
postası 

( Cumhuriyet ) Vapuru 
1 ağustos cuma 13 te Galata 
tıhbmmdan kalkarak cu· 
pıartesi sabahı lzmir' e ve 
akşa~ İzmir' den kalkarak 
pazartesi İskenderiye 'ye va· 
racak ve çarşamba İsken-
deriye'den kalkarak İzmir'e 
uğnyarak fstanbul'a gele
cektir. 

~ıersin Sür'at Postası 
( Mahmut:şevketpc.şa) va

puru 30 Temmltz Çarşanba 
11 de Galata Rıhbmıodan 
kalkarak Çanakkale, lzmir, 
Küllük, F ethıye. Finike, 
Antalya Alaiye: Mersin e 
g.decek ve dönüşte Taşucu, 
Anamor, Aliiye, Antalya, 
Finike, F etlıiye, Klllltık, iz
mire uğrayarak l'elecektir. 

Çan•kkele de yalmz yol
(':J veri.lir . rolcu alı1UJ'. 

Samsun viliyeti En .. 1 .__ _Ku ........... ~:~---r··--:~-~n~-r ım_ız~J Y;eni Türk harflerinin 
cümeni daimisinden: A"t!..~~i" Beg " İlk yeni luA gatler· 

Bahçekapı Liman hanı 21- 22 
1 - Bafra - Sinop hududu yolu üzerinde O+ 000 • 6ğleyin ve •kpm betten sonra. Dil Encümeni izasmdan Sivu m_ebasu lbrahinı AIAettin 

37 + 300 kilemetreye kadar mevakıi muhtelifede = IMM- Nami Nuri Beg Beyin reisliği altında salahiyettar bir heyet tarafından vü-

on sekiz biD 'bet yii& --·· bet lira ...... bet ...... 1 Sultanhamamı ikinci vakıf T .. k 1 A t cude l'etirilen bu liigat kitabı aooo kelimeyi ... bir çok 
bedeli L....a& •MI - ...... w .... ttJC!dlt mretlle ,.,... ham. ur uga ı renkli resim ve haritaları ihtiva eylemektedir. Harf inkıla-

..... banın blytık banisi CUmhur reisimiz tarafmdaa beğenilmif 
lamk fltıi wkis ... itJd- ~ • ikinci Alamt1t Rafi Beg ve Bqvekil Pf. Hz. ı.ra&ndan tMliye buyurulmUfbu'. 
tinli saat on albda ihale edilmek üzere kapah zarf uaulila Galatada Voyvoda cadde- FIA n 4, TAŞRA y A 4,5 LiRADIR • 

k ulm sinde Şevket pqa bananda 
•ünakasay~ on \&§tur. sabah 9-10, akpmlan 4-6 TOR K Ç E F R AN S J Z C A Sermet Muhtar Bey tarafından 

2 - Keşiliıainesi vahidi fiat ve asgari mıkd~ luaabiledir. - --- - tertip ve telif edilen bu liıgat 
M 1r .!l..&.!..L. ...... mal' · ..._ __ il L-1=- "timat Faal Şiilua •• • A lüıannn•sda kullanılan bütüa 3 - lmJaya IKUUlll"I ısıne ve w uaııue ı Galatada Alekaiyadi banmda. 

.-,menler ve evufı. kanuniyeyi haiz olanla_r ve İnfaaba ~ev•aım - - - W 1 N 1 L U O A T ~i=r: b=n ~=~: 
,~•ddetinçe va diplomalara ve w11ı..- .. ra1mt lipkat. Doktorlar: & ~ 
_.. ~ ad & ve tamamen ihtiyaca tekabül 
t ifayeti lenniyeai nafia baş mühendisliğince • ınWek lair fea Leonig is '6 eylemekted\r. Tabmın nefasetine •n derece itina edilıniftir. Zarif bir surette müCellet 
nıemuru istihdam edeceğini vesailde temia .-..ıer dahil Dogum ve kadın hastahklan olarak fiab 200 kuruftur. 
-•-biJ:_.___ m6tabaU1R. Sakızağacı Cevat 
.,.. Wıc&" pqa aparbmana. öğleden •nra. j 

4 - Milnakauya iştirak edecekler .....,..., mlallk•M Ye -- ...___~ ---~ YE N 
llalit kan•nuun yedinci maddainin fikrai .w.-.. tevfikan IS111et Arif&, 

teminat itasına mecburdurlar. ~.~::otla= ı• ı L 1.- • LI• l'I 
~ MOn•kauya dahil olmak isteyenler yevmi mezkirda mt Ojlec:lea IODrL ll 

on altıya kadar tem.inat mektuplanm b~ zarf derununda ve TEVELLOT---bm.a--t-m_a_tbua __ 
mı!..darı tenzilltlanm ayni zarf içinde ikinci bir kap.Ja wf Nhlp .. 111GdGrG Meluret Ali Be-

pull · ı -•-~•- &.-L....!- ..m. ize- Jln bir eı-kelr _ çoeutu dtlnyaya 
derununda u ve •mu' ...,.... Ullll'll" " eau •elmiftir. la11t Ahmet JJtuz ko-

Türkçede müstamel btltln kelimeleri ihtiva ed• ba 16gat yeni 
harflere g6re tasnif edilmiftir. Yalnız kelimelerin yazıllfl ve 
imla tarzlannı g6dermekte olan bu zarif tabdı ve en uf ak 
cepte bile ~ mlaait bir tekilde ci1tlmmit olan bu ka
çük liıat kitabı ı-... yanl11111 ve kabul ..._ ıramer kai· 
delerine muvafık bir tarzda yazabilmek itin çok faydab ve 
llmmlu bir eserdir. 

FIA 11 50 KURUŞTUR 
Naşiri Kanaat Kütüphanesi 

ri mtinakasaya dahil olc:hıtu İf zikredilmek &zere sahibi tara· nalmuttur. OmürlG olaua. 
fınden temhir eclilmif bulundup halde imza snukabiliade --layı-. -- Geç- en- cu-m-.-,...-ıı---~------------.----------9-. --------
nafia baf m&lıendislijine talim eyleyeektir. Fatihte ~ haWaftacla TUZLA iÇMELERi 

6 - Talibin milnak•aaya konulan itin mukavelenamesl, l:kdF:~:i:et ~.!d~ .!:ı~~ 
prtnan:csi ve evrakı keşfiyesi mündericatına itli hasıl eyle- askeri hüviyet dlzdanı, butane '-'-•,, .. ~lan 18 den itibaren Haydarp•-ya hareket edf' ~ 
nıek üze E: ~stihdam edecekleri fen memurile birlikte baş ;,t~:~u çaldırdım. HGldlml~ .tNl'll ~ 
111ül-endi l ~e lı>ilmürac a ~~ruhte edecekleri işin bilclimle tefer- lılUtekalt Ha. y1a H1ta..a trenleri menbalara kadar 
naatına ~ .. J hasıl ettiktensonra mtinderecabnı kabul ettik
te sor."a münderecaiım kabul ve tasdik etmif ad ve itibar 
olun cak ı!'ldan bedeli ihaleden nlkül e<lederse teminat 
akç~si ı;a t ve irat ltaydvlunm. 

7 - ~r,,Jimeni vilayet i'ıaieyi icra edip etmemekte muhtalldır. 
8 - l .:ir.akau, mukaveleDCuu~ ve prtnameai fenni ve evrakı 

.: şfiye suretleri l.tanbul viliyeti aafia bq mühennialiğince 
c .. ,J kılınmaşchr. 

9 - Talip olaalann ve daha ziyade ta&ilit almak isteyen-
lenn Yiliy.t ft ı..-. diyeti .-fia ltat albepcli.ıilderiae 

m ' . \ l. ":J• e ue1ıwi Bt1 omur. 

--- -
AKIT - Bahriye hinbaşı

lanndan mütekait Hüsefin Be-
~ kerimesi Suat Hanımla 
Kolordu divam harp katibi 
Halit Be_yin mahtumu Aptullah 
Vehbi Beyin akitJeri geçen 
hafta Fatih e'Ylenme dairesinde 
yapelm...... Tarafeyne aaadet 
temenni ederiz. 

( F qdal ı atlrwleriınlz 61f. 
.wdi. Al*"uu ..,,n .,,.._ 
l:teltslnı.J 
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Kadıköyün' de 

Moda Bomonti Brh. ~~ 
7 Aawl* PeqemJ. 

SABAHA KADAR 

.. 


