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KARTI LAMAZ 
Banu Hükumet 
Reisi Temin 
Edigor. iç Sagı• 
fada Okuganuz. 

Son Posta Dün Niçin Geç Kaldı? Edirnemizin Zararını 

: B. . . S . k t Tesbit Eaemiye-
ırı n cı uı as cek mi~ l 

Efen diler, Rekabette Kavgamızı 
Meıru Yollarda Yapalım 
• 

C'99retU vziat memurlarımız vazife başında 

"Son Posta" dün biraz geç \ Efendiler, dtınyanın her ta-
~ktı. Çünkü garip birsui kuta j rafında gazeteler arasinda 
U~adı. Dün gece, esrarengiz rakabet kavgaları olur. Fakat, 
hır el, matbaamızın makine bunu meşru sahada ya~mak 
dairesine girerek makinemizin lazımdır. Yumrukla, hileyle 
kohylıkla görünmiyen bazı hiç bir muvaffakiyetin önüne 
1 ' • lanru çalmıştır. Sayfalar durulmaz. , 
rn<i oaaya teslim edildikten son- SON POSTA nın muvaffa-
ra ınakinenin işlemediği gl>- kiyet sırn ~1i a~dir. . .. 
r6ldü tkik . • 8u 111n1 sue-'e ftrehiliriz-. 
d ve te at nebcesın- Gazetemizin sım muvaffaki-h. makinenin kağıt veren eti balkın istediğini verebil-

lllının kesildiği anlaşıldı. y . dedır' 
"So P d b 'Ik mesm . 

n osta,,run a a 1 Bunu siz de verebiliyorsa-
giinden ö dü~ ~ b t t g r ~... rag e ve nıı bizimle rakabet edebilirii-
b~eccüh bazılarında büyük niz. Veremiyorsanız gayri meş-
ır kıskançlık ve endişe ru yollara sapmaymı1.:. Çünkü 

U~andırdı. Meşnı yollarda bi- bu bileli yolların tesiri mu
ZUnle rakabet edemiyecekl&ini vakkattir, fakat akiülimeli 
anlayınca derhal gayrı meşru büyüktür. 
,Hara girdiler ve daha Sizi ~ ~a:ıı
'lçii11eii gün bize, gazetemizi na davet' edfJroruz. Gelınız, 
v.ıctin<le karilerimize yetişti- müsavi sillhlarla çarpttilhm , 
resn~mek vaziyetini ihdaae halk kimi tutü'sa uıuvılffaki· 
Çalıştılar. yet onunndur. 

Haydar Rifat B. 
Suallerinin 
Devam 

Son kısmına 
Etmektedir 

. 
,........._ ____ RE/SİCÜMHUR 

MEMUR MUDUR?------......... 
Haydar Rifat 8. davuının ortaya çıkardıtı ea mühim 

meselelerden biri de Reisicümbur Hz. DİD memur olup ol~ 
nıese~mr. 

J 
Edirde, 20 (H. M.~~ - MfD .. 

hakattu ıelea haberler kuart• 
e111•-.da iıuıwa &aflfll .._ 
cLta h·•· ......... .....,_ 
maltamata .. ~ a ekt ! dir, 
buna m~ ·...tel.--• 
ilk dakikalina thnia edilen-
den fada •• •• ... ........ 
tadir. 
G~ IL•clollak, Ktı

çükdolluk. lıWh•alw, Kara 
Y uauf kay .sirut itibarile 
malift'm'v M ıuMta• ... 

Bunbllla Mraber iatatiatik 
mal ... ıyat111t ~ lçfn 
hakiki zarann iıeka ar oldu-
ğunun ılıi~ laıiır saman anlqı
lamamw ilatimidi luan'etli~ 

EYkafa ıPt bi...,_,,. ıör
dü~ zarar ı~,000 Ura tıUa
min edilmektedir. 
CARİP ~ TESADÜF 
Garip ~ir tesadüf eseri, 

olarak kasırganın çiktığı günün 
vaktile Edirnenin Yunanlılar ta
rafından işgal edildiği gtı
nün yıl dönümüne tcsadtıf 
ettiği kaydedilmektedir. 

Anadolu Postası 
Bu sabahki Anadolu tiJnea

difer postası geç gelmiJUr. 
Son zamanda bu teebhürler 
~- Hllibir~ 
sine bakilmıyacak mı? --
M.Sadı~ 

Dün 11aya 21 
Gözünü Kapadı 

İi9n tlükümetine Bugün Bir Nota Vererek Şark Ha-
• • 

diStlen Münasebeti De Vaziyetin T esbitini lstiyeceğiz 

BU İKİ YÜZLÜLÜK YETİŞİR 
lran Dalıilintleki Fesat Ocakları İran Tarafından 

Söndürülmeli, Aksi Halde Ordumuzun lran 
Toprağına Girmesine itiraz Edilmemelidir 

Ankara. 29 (T elefon]-Şark 
villyetlerimizde vaziyet şu su
retle hiiliaa edilebilir: Hudut 
gerek lran ve gerek Irak tara
fmdan çok aıki bir surette 
nezaret albna alnunıştır. Her 
iki tarafa karp da son derece 
kuvvetli birer ordu vardır, 
toprağımız dahilinde bulunan 
haydutlar ise çenber içine alm
DUflardır, tamamen imha edil
meleri bir gün meselesidir. 

Fakat bu, derdin bugüne 
ait olan kısmıdır, onun bir de 
atiye iit olan kısmı vardı ki 
o da bu gibi hadiselerin bir 
daha tekerrür etmesinin önüne 
geçilmesidir. 

Notada son hidiseler sayı
larak hudutlarımız dahilinde 
ifsadata müsaadatta bulunan 
barid tesirlerin, devamı halinde 
hanların meşru müdafaa vesa
itimizle izalesi zarureti bilhassa 
kaydolunmaktadır. İranm asile
rin silih ve mühimmat ihtiyaç
larına bir transit ve tevzi mer
kezi olmakta devamı notanın 
sebepleri meyanındadır. 

Haydutlar bizim toprağı-
mıza lrandan gelirler, silahla
nın oradan alırlar ve sıkışınca 
gene oraya kaçarlar. Binaen-

( Devamı 3 üncı sayıfada J 

Ankard, '29 (Müstacel) - iki yüzlü siyaset kullanan lrana verilecek 
nota Gqzi hazretlerinin tasdikine arzedilmiştir, tasdikin gelmesini müteakıp 
verilecektir. 

Temyiz mahkemesinin bu husustaki karanın beniz bilmiyo
ruz. Fakat en büynk hukuku esasiye meselelerinden birine 
temas eden bu hadise hakkında memleketin tanınlJllf hukuk 
ve ceza mütehassıslarının fikrini bilmek faydalı olacakbr. 

Gazetemiz, maruf hukuk ve cezacılan arasında bu 
mesele etrafında bir anket yapmıştır. Aldığımız cevaplan 
sırasile, yarından itibaren n re b h oruz. 

Harbin Do~duğu Diktatörler 

H:t:ydar Rifat Beyin Adliye 
~.~kılı aleyhindeki ithamlarının 

ordüncüsü tudur: 
" Adiiyc Vekili Mahıaut Eaat 

~y meınuriyetiain medi ve 
llllfuzunu aui iatiınal etmiştir •• 

Haydar Rifat Bey bu ithamını 
·~ vak'alara istinat ettirdljini 
aoylemektedir: 

1 - Meşhur dava; şu latanbul 
2atctelerinin Burmaya nakli meı-
elc.si. Eskitehirdeki Batmücldei
unıunaiuin itaretile l'ueteleria 
t;:•• Bunaya nakledlWL Bu 
"- ket.. • ite '-kaa m+keaser• 

'1• w • lsa ... 

Adliye Vekili, Türk mahkeme• 
leri içia bir hakareti tazammun 
eden bu hareketin müaebbiplerini 
araşhnp cezalandırmaClı.. Mes· 
uJleri bulmak İ•temedi. Halbuki 
müddeiumumiain m a Ja k e m eyi 
daii :tüehe 16rme9i bir cürümdü. 

2 - irtifa muelesiaden doları 
hakıaz •urette tevkif edilenler 
arumda Baaat'ıa tahliıeıi emrini 
tevkifaneye l.tanbul MGddei-

umumiıi Keaaıı Bey tebllt tJ.-! 
mi,tir. Bwıu iıpat için ..... · ~-ııiiıııı--ii•ııı..-• 
4'iia pWtler ll&ale••etlL lf!e 

8"aım S bici .. ,.,. .. , 

"SON POSTA. NIN "IOOOu 
LlR. ..lJlC KUR' ASI 



SON~ POSTA 30 lemmuz 

Halkın Sesi DAHiLi BABBBLBB Günün Tarihı 

Edime Felaketi 
Karşısında ... 

-
Edirııeııin &'eçirdiği felaketi 

teessürle öğrendik ve bir 
muhanirimizi, bu afet karşı-
11n~ halkın duygularım teı· 
bite memur ettik. İtte muhar
ririmizin aldığı mütalealar; 

Fikret Bey (kıraatane sahibi) 
- Bu felakete möteeair 

oldum. Birçok df'falar düşman 
iab1asına maruz kalmış olan 
Edirnemize hem hftlrumet, hem 
de halk yardım etmelidirler. 
Ben kendi hisseme düşen m11-
aveneti derhal yap~cağım. 

Ahmet Bey ( Adliye me
muru) 

-Felaketzede halka yardım 
boynumuzun borcudur. 

Mustafa B. (diş tabibi) 
- Edirnedeki feci vaziyet

ten kalbim sızladı. Hililiah
mer, Fırka, Hükumet, Ahali 
hep birlikte zavallı vatanda.ş
lanmw düşünmeliyiz. 

Sadık B. (İlk mektep mu
allimi) 

- Felaketi işittiğim zaman 
çok müteessir oldum. MümkGn 
olaıi yardımı esirgememek va
tani bir borçtur. Hepimiz, şah
san, yardıma mecbur bulun
duğumuz gibi hususi cemiyetler 
de kaaa larmdan fedakarlıkta 
bulunmalıdırlar. 

Burhan Bey (Talebe). 

Bir Ceset 
Muayene için 
Buraya Getirildi 

-Buraacla mtlrettip Hayati 
efendinin ıevcesi Ane H. , 
çocuğunu dilşürmek istemiş; 
bir komfUSU tarafından verilen 
bir ilacı içer içmez ölmüştür. 

Muayene yapılmıf, bu ili
cın nasıl bir tesir ile öldür
düğü anlaşılmamıştır. Ceset. 
Morgta muayenesi için ıehri
ıiıize gönderilmiştir. 

. Mektep İnşaah 
Bu sene İstanbulda dört 

ilk mektep inşa edilmektedir. 
Bunlardan ikisi Nişantaşında 
diğerleri de Kadıköy ve Azap
kapıdadır. 

Haydar Rifat Bey 

Ne Alemde? 
Cumartesi günü hapiaaneye 

girea Haydar Rifat Beyin 
kimse ile görüşmesine müsa
ade edilmemektedir. 

Bugüne kadar ne ailesi ve 
ne de akrabasından hiç kimse 
kendisini ziyaret edememiştir. 
Ziyaret günleri olarak kadın
lar için salı ve erkekler için 
cuma günü tayin edilmiştir. - Teessür, o kadar; zengin 

olsam yardım ederim. 
Hasan Ef. (Garson) . Darüşşafakada 
- Fakirim, ve dört çocuk Fransızca 

sahibiyim, yardım etınek iste- Da.rüşşafaka mektebi gelecek 

Bir Zihniyet 
Bu Şehir Böylelikle 
imar Edilebilir Mı7 -
Fatıötea Edi.mekap11a giden 

ilk f.tabu1 hulvamuu, F eni
pqa caddeainin k6şat rami 
reçea aene yapılda. 

Henüz çok reçmeden buruı. 
hakiki bir rağbet f&'dl, ana 
kıymetleri derhal artb. Ghel 
ve büyük binalar, apartıın&D-e 
lar yükseldi. 

Fakat, bu güzel binaların 
bayati bir eksiklikleri var: Su; 
Elektrik. 

Bina sahipleri bu şirketlere 
müracaat ederek su ve elektrik 
istedikleri zaman şu cevabı 

ahyorlar: 

- Hayır; veremeyiz! 
Sebep? 
Bilinmiyor ve söylemiyor. 

P'rogramsız 

İş olur mu? 
lstanbul Vivliyetinin ilk 

mektep tamirab için "45,. bin 
liralık bir tahsisab. vardır. 

Bu tah8İsatla ilk mekteble-
rin ancak onda biri tamir 
edilebilmektedir. 

Tamirat bir programa g6re 
idare edilmediğinden bazı 
mektepler harap olmaktadır. 
Bir program yaparak en çok 
tamire muhtaç olanlardan İfİ 
yürütmek daha münasip ol
maz mı? 

rim. Fakat edemem. Hükümet, ders senesinden itibaren fen Hukuk Fakültesinde 
bari yardımını esjt"Uemesı'n. derslerinin Fransızca okutul-

- o ''btanbul Darülfünun Hu· Raci Bey (müstantik) muma dair bir karar vermiştik. 
- Gazeteleri okumadım. Bunun ne dereceye kadar kuk F akültesi'l nin son sınıf 

k b·ı 1 ~ arif · ı· mevcudu 11 126., dır. Ne yazdılar? (Bravo) a ? o acagmı ma emın ı-
ğinden tahkik ettim. Alakadar Bu sene haziran devresinde 

Ali B. ( malmüdürü) bir zat diyor ki: "110" talebe imtihana girmİf, 
- Üç gün mezuniyetle bu- - Dariişşefaka hususi bir .,40" genç muvaffak olmUftur. 

raya geldim. Hiç bir beyanatta müessesedir ve istediji mesai -
bulunamam. Çok açık gözsün. şeklini kabul edebilir. Yalım Orta Mekteplerde 
Yazma, A!lah aşkına, sonra bu meselede vekiletin reyim Bu sene Orta mektep mu-
tekzip ederim. almak lizimgelir. allimlerinia den saatlairinin 

Mehmet Ali B. (tüccar) Maarif veklleti bu karan .. 18"e çıkanlacaiı ij'renilmit-
- Harbi umumidenberi kabul etmezse tabü tatbik tir. 

takvimlere itimat ~almamıştır. edilemu. _ Muallim Tayini Başlıyor 

Buda Fazla 
Dimitrakopulos Efendi 
Saygısı.ılık Y apnıış.. 

~irat W::.r iclan.siain 
evveke verdiği bir karara ıöre, 
r~ ve ,arap gibi içki fabri· 

· .IWamuB birer Türk mes'ul 
mtidilr bulundurmalan' llznndır. 

·tşte. bq karara niyet mn
iıasebetile ıon Pn)erd~ sahibi 
Rum olan bir faDrika tarafın
dan çolc tuhaf ve . biru da . 
küstahça bir hareket ya-
palmışbr. : 

F abrikanm sahibi olan Di
mitrakopıdos biraderler Türk 
hademelerden birinin başına 
bir melon şapka, sırtına da 
bir frak geçirmişler ve adamın 
bu kıyafetle aldırdıktan bir 
resmim inhisar idaresine yolla· 
mışlardır. 

Aynca fotoğrafla beraber 
gönderdikleri bir mektupla da 
bu adamın fabrikanın m~'ul 
müdürlüğüne tayin olunduğunu 
bildirmişlerdir. ---

Buna tenzilat 

denilebilir mi? 
Devlet demiryollan idaresi 

aanuÇh vagonlarla nakledilecek 
petrol, mazot gibi maddeler 
için yeni bir tenzilith tarife 
tatbik etmiye karar vermiştir. 
Yeni tarife 10 ağustostan iti
baren başhyacaktır. Fakat ten
zilittan istifade için aanııcın 
mal Sahibi ,tarafından tedariki 
lhımdır. 

l~irin Mısıra lhracab 
lzaıirden yazılıyor: Bu haf

taki tskenderiye seferini yapan 
lzmir vapuru İzmirden epey 
u~um -ve sebze yüklem.iştir. 

Fakat yolcu çok azdır, ,. 7" 
kişidir. -Dalgın Bulunmayınız 

E4tm~ Hanım isminde "60,, 
yapnlle bir kadıncağız evelki fün 
öğleden. sonra elinde paketlerle 
çarpclan d6ilerkeıı bir ara 
dinlenmek iç.in Y enicami mer
divenlerine oturmut. yorsuaJuk· 
tan uyuklamaya batlaımtbr. 

Balıkçılar 
T etkikattan Bir 
Şey Ummıyorlar -Bir balık mütehassısı _.eti-
rildi. Tetkikat yapıyor. Fakat 
balık işlerile uğrqanlan gire 
bu tetkik.attan ameli bir netice 
çıkacak de;ildir. 

Ç&nkü bu işle yuğrulanJarla 
biç temas etmiyormuş. Ba 
iddianın doğru veya yanlışlığı 
mes'uliyeti, bittabi, bunu söy
liyenlere aittir. 

Bu zevat, balıkçılık · inkişaf 
etmiyona bunun sebebini iki 
noktada aramak lizımdır, di
yorlar. 

Tuzun inhisarda olması, 
salamuraya lizım olan fıçıların 
pahalı tedarik edilmesi. 

Mevcut engellerin kalkaca
ğını zannetmiyorlar. Çünkü 
Marmara da açılıp ta sonra 
buraya nakli zaruri görülen 
mektep meselesini ileri sü
rüyorlar. 

Maluller Ve 
Şehit Aileleri 
Malül gazilerle tdıit 

aile ve çocuklarmm birikmit 
paralan bu ay sonunda ken
dilerine verilecektir. Fakat bu 
münasebetle bazı şikiyetler 
yapalmıya başlanmıfbr. Bu ti
kayetler şöyle hulasa edil
mektedir: 

Şehit ailelerine on birer 
lira verilmek istenmesi çok 
büyük haksızlıkhr. Çünkü bun
lar eskiden ayda ( 20-30 ) lira 
alırlardı. Şimdi ise senede 
1 1. lira alacaklar. 

Bulgaristan'a 
Sevki yat 

Türkiye'den bir ay sonra 
Bulgaristan' a balmumu, taze 
ve tuzlu balık, kuru incir ve 
üzüm, pamuk, zeytin tanesi, 
zeytinyağı, fındık, yün sevkine 
başlanacaktır. 

I& posta olank bu ay 
içhıde " ao tt ton pamuk röa
derilıaiftir. 

• 
Bir iflas 

İsmet Paşa Hz. 
Yann İstanbulda 

-Başftkilimiz bugün 6ğle
clea IOlll'a Anbradan hare
ket edecek Ye yarın fatanbal
da balunacakbr. l.alet Pap 
d&a Ankara lialmlc mekte
binde bir tıutuk ı&ylenıiştir. 

• Daril~e-Murr 
kabe encümeni di\n de topla-
narak yeni nizanuı411Jeyi tet· 
kik etmiftir. Niz•mNme bir 
haftaya kadar ikmal edileFek 
Cemiyeti Umumiyei Belediyeye 
verilecektir. Talimatname Şehir 
Meclisi teşekkül etmeden ev~J 
çıkarılacak ve Darulbedayi ~eş
rinievvelde oyunlara başlarken 
tatbik edilecektir. 

Operet heyeti teşkiline bu 
sene için imkin görülememck • 
tedir. 

1f. Zabitanın Terfi Liste• 
si - Milli Müdafaa vekaleti, 
zabitanm bu seneye ait terfi 
listesini ha.zırlamalrtachr. .A.ıi 
ukeri tura liate &zerindeki 
tetkikabnı bitinniftir. Liate 
ağutosan 30 unda b&tiiD ordu
lara bildirileceldir. 

1f. Yanan.'lı Bir Kız Mü· 
laman oltlıı - Marika ismin· 
de Y mıan tebaee•ndan 18 
yaşında bir kaz mislüman 
olmuş ve tabiiyetinin tebdili 
için dün vilayete müracaat 
etmiştir. 

"'" Mısır' da - Veft fırka
sının beyannamesinin neşri 
menedildi. 

·~ Ankara Ek$presi -
Sirkeci'ye gelen ve Avnıpa'ya 
giden dcspres kata-rları soll 
zamanlarda mavi vagonlardan 
teşkil edilmektedir. Diğer va· 
gonlara oisbeten. daha fazla 
istirahat esbabını ihtiva eden 
mavi vagonlardan önümüzdeki 
sene bidayetinden itibaren 
Ankara ekspresinde de istifa
deye başlanacaktır. 

~apo~y~ ve Amerik~'da oldu- !Yeni HükUınet Tabipleri MGobil bqmuallimlik ve 
~ gıbı: rasatbauden hayrette H Orh 8 Hakk. . . muallimliklere tavin edilecek-
b ak b.. 1 h d' l . amu an . an, J ·-

Bu IU'ada meçhal bir adam 
kadımn paketlerini Ye panmu Babçekapıda 1 inci vakaf 

* J~to.nbulda Yeni Kcza
ltır - l.tan&ulwı yeni idare 
tekliae ait proje Devlet Şura
smdan çılcmıfbs .. O- nazar• 
~ F ati&, 8qiktat. S... 
nyer, Kadıköy' ele köy teşkili ti 
yapılacaktlJ'. 

.•r an . 0~ ~ a ıae ere ın- Mustafa Nuri B. Mut; Şefik lerin liatesi bu hafta içinde 
tizar edilebilir. Mehmet B. Başkale, Tevfik yap~acakbr. . 

Maan•f Emı·01• M taf 8 N b' İb a1ı· Bırçok mualbmler başmu-

çahp ·~aybolmUflur. Kaclmc.ap · ~ yün _ticareti yapaa 
itin farluaa vanaca ajlayıp Dilibuz zade şirketini.a "4"~ 
baittnuya bqlamqtar. cü icra <Wresi taralmdu * Belediye Zabıtası Ta

lim.al1UU1NSi- Emniyeti Umu• 
miye rnüdiriyttince hazırlan· 
makta olan Belediye zabıtası 

talimatnamesi hayli ilerlemişi.ir . 

Maarif eminleri kongresine 
iştirak için Ankara'ya giden 
Maarif emini Muzaffer Beyin 
bugün avdet etmesi bekleniyor. 

us a . usey ın; ~ ım . . . . _ . 
Etem B. Nallıhan; Mufit B. albmlık ıçın muracaat etmış-
Mihalıççtk; Nuri B. Savur; Mü- lerdir. 
nif B. Silvan hükümet doktor
luklanna tayin edilmişlerdir. 

Teşekkür Ediliyor 
Babamın vukuu irtihali miina-

Limanda Bir Kaza sebetile ıerek cenaze meraai-
• - t Dün limanda bulunan Fran- mine iştirak eden, gerek muh-

40 ilk Meli.tep su vapurunda bir kaza olmuş telif suretlerle beni ve ailemiz 
GeleceJc Ecnebi talebe İ!tanbulun muhtelif yerle- ve yolculardan bir ermeni genci efradını taziye ve ~ıemimizi 

Braşov yüksek Ticaret mek- rinde kırk kadar ilk mektep bqmdan sapanla yaralanmış- tahfif lütfünde bulunan dostla
tebi talebesi "14-17,, tarihinde İnşa edilmektedir. Bu binalar tır. Sebebi gencin dikkatsiz- nmıza samimi minnettarlık ve 
lstanbul'a gelerek bazı mües- tamamile asrı olarak yapıl- liğidir. Genç, hastaneye kal-

1 
şükranlanmw anederiz. 

sesatı gezecektir. maktadır. dınlmıştır. ,.. ETEM iZZET 

------------------------------------------------------------------

iflasına karar verilmiştir. Şir
ketten alacağı olanlar gelecek 
haha içinde toplanarak vaziyeti 
tetkik edeceklerdir. 

Manisanın İlk Mahsulü 1 Bu .hafta sonunda bitmesi bek· 
M . 29 (H ~) B lenıyor. 

anısa, ususı - u- E!J • 'd . E- .. 
ra bağcıları senenin ilk kuru . lf. , ganı~ta~ ~ - .ıga 

k. d k · · .. .. .. .. ı · nıstan da yem bır ısyan aynı çe ır e sız uzumunu 12.mır 

1 

. 

b ·· d d'l B ·ık zamanda da şiddetli hır kolera 
orsasına gon er ı er. u ı 

parti 11 160., okkadır. çıkmıştır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Tetkikatta ... 
BiZOE NE OLACAK? .. 

------ PARAStZLIK~ 
iM BU ZAT? _..,....-r'v.'.'ALu·c- -1 

YUZBAŞt -. 
1 AHMET BEY 

1:1 



Hergün 
Hükiimetin Atzı 
Ve 
Halkın A9zı 

M. Zekeriya -
Edime büyük bir feliket 

geçirdi. Şimdiye "kadar misli 
görülmemiş bir fırtına ve bora, 
şehri 'iıtüst etti. Ne ağaç bi
raktı, ne · ev bırakb, ne de · 
mahsul; :Harpten sonra zaten 
fakirleşen Edirne, bu suretle 
tabiatin elinden bir tokat daha 
yemiş olda. .. 

Bu havadisi işitir işitmez 
derh:tl bir taraftan Edirneye 
telgraf çekerek malümat iste
dik, bir taraftan da vaziyeti 
yakından görmek ve halkın 
ıstırabını bütün memlekete 
duyurabilmek için ayrıca bir 
muhabir gönderdik. 

1 

Hallan dertlerine terceman 
olmağa mecbur olan bir ga
zete için memleketin bir par
çasını harabeye çeviren bir 
afet karşısında lakayt kalmak 
mümkün olamazdı. .. 

Bu sabah gözümü açınca me-
raltln derhal gazetelere sanldını. 
Curnhuriyeti a"tım birinci sayı
fada Edime'y~ ctlt bir satır 
b' le yok. Milliyet gazetesini 
a dırn. Bunun da birinci sayı
f'?ında bu faciaya dair birşey 
gQremedün. 

:: a y.anıbnşınıızda bir şehri
~ harap olması karşısında 

u kadar lakayt kalan bu ga
zetelerin Türkiye'de çıkmakta 
olduklarına inanmak istemedim. 

lf. 
Memlek.etin biricik havadis 

Ajansı olan Anadolu Ajansı'mn 
Edirne faciası hakkındaki tebli w. 
k~ bakbm. Beş sabrhk 

uçuk ve ehemmiyetsiz bir 
~kta~r gibi kaydedip geçmekle 

ıfa ediyordu. 

* l~e kükiimetin dili olan 
&a<etelerle halkın dili olan 
g~eteier arasındaki far~ Hü
~un::et gazeteleri birinci sayfa-

şa_nn~a ~aliye.Vekili Saracoğlu ukrü .t:ieyin lstanbula hareket 
etJiiııi yazıY.orlar; halkın ter
ce l'aJU -0ian gazete!er Edime 
facıasın1 haber veriyorlar. 

Wri hükumetle, öteki halkla 
r:ıe gul. .. 

Demokrasi ile idare olunan 
lnen,!eketlerde gazete halkın 
rnahaır, ve halkın her derdile 
alakadar olmak mecburiyetin
dedir. Gazete, halktan uzak-
!a~ıkça, onun dert ve ihtiyaç-
~ düşünmedikçe gazete 

0 
.• ınaktan çıkar7 Amerika Reisi
cumhunı ... u d d' - · "b. h .. k~ . .. n e ıgı gı ı, u u-
rnetın üzerine ilin asbğı bir 
karatahtadan ibaret kalır. 

? 

Mahmut Sadık 
Mahmut Sadıkla beraber ne

ler kaybettiğimizi dütünüyorum: 
Yarını asu·lık bir muharrir. 
Edebiyatta, ilimde, fende, mi
zahta, her aahada, beynin." a 
fosforunu israfla harcamış Ye 

Son dakikaya kadar bile tama
rnile tükenmemiş bir zeki. 
Nece talebesi Ye nece karileri, 
ondan aldıklan ruhi kalorile 
Ya~ıyorlar. 

Fakat, Mahmut Sadık'm 
f~ında kaybettiğimiz başka 
hır ınsan daha vardır ki, onu 
ancak yakından tanıyanlar bilir-
ler. Mahmut Sadık, üstat Mah
mut Sadı~ muhanirlerin başı 
muharrirlerin şeyhi Mahm~ 
Sadık, "dürüst adam,, dı. Ken-

·SON 'POSTA 

• • 
Son Posta'nın Resimli Makalesi: * ikinci imtihan ._ 

1 \ • 1 

i ı ılıııııııııllı ,,JJlıı/' 1 

--

1 - Mektepten yeni çıkmış çocu
ğunuz var mı? Ohalde çocuğunuzu 
mektep için sarfettiğiniz para ile ölçü
nüz. Terazinizin ne tarafa iğildiğine 

2 - Bu mukayese size iki netice 
öğretebilir; Çoçufunuz iyi bir tahsil 
yapmışsa onu yilkaek bir mektebe 
verirsiniz. Çünldi kendisine yapılan 
fedakarhğa liyık demektir. Fakat ... 

zevk almıyorsa 
onu bayata abruz. Hayat bu kabil ço
cuklar için en büyük mekteptir. Ha
yatta muvaffak olmak için "'KİT AP,, -
tan çok fazla yollar vardır. dikkat ediniz. 

•• •• • 
BlIGUNUN TELGRAF HABERLER/ 

Çin de .. 
Komünistler Bir 
Şehri Aldılar 
Şanghay 28 (A.A) - Sala

hiyettar bir menbaılan öğrenil
diğine göre komünistler (Şang
fay) şehrini zaptetmişlerdir. 

Kaçan Memur Yakalandı 
İzmir. 29 (Hususi)- Bir çok 

yolsuzluklardan sonra buraya 
kaçan Ödemiş müski-at inhi
san memuru Hikmet B. yaka
lanmıştır. -----

İzmir' de Tetkikat 
lzmir, 29 [Hususi) - Nafia 

ım ifleri umum müdürü Fehmi 
B. buraya geldi. rf etkikat ya
pacak. 

diiıden başkalarile münasebe-' 
tinde o kadar bilenmiş ve in
celmiş bir hissi vardı ki, biriQi 
incitmekten çok çe~ndiji hal-
de, herkese karşı ayn 
ayn birer büyük curum 
işlemiş gibi mutavazı ve mah
cuptu. Bu tavazu, onda, adeta 
etine Ye iskeletine geçecek 
kadar tabiileşmiş ve büyük 
mütefekkir başını ne necip 
bfr inhina ile öne doğru 
iğmi,ti. . 

Drşarıya taşırmadığı kudre
tile yalnız kendini tahrip eden 
ve içinde hapsettiği iştiyakla
rile kimseyi rahatsız etmeyen 
bu insan, bunun için ve her 
zaman alayişten iğrendi. 

Onun gibi, iştiyaklarını için
de zaptederek, sağ iken zerre 
zerre ölenler, öldükten sonra 
sağ kalmıya en layık ve nam
zet adamlardır. 

Onu yakından taruyanlann 
hepsi, çatılan albndan en aziz 
bir insanı kaybetmiş gibi elem 
ve matem içindedirler. Onla
ra ve bütün okuyup yazanlara 
taziyet edelim. Hatta bütün 
bir millet teselliye muhtaçtır. 

Peyami Safa 
Matbuat cemiyetinden: Tnrk 

matbuab en eski rükiinlerinden 
ve cemiyetimizin müessis ua
mndan birini kaybetmekle ml
teeuirdir; bir müddetten beri 
baata olan Mahmut Sadık 8. 
dlbı aabah maddi hayata gaz .. 
lerini kapamlfbr. Cenazesi 
bugün ( sah ) Kızıltopraktaki 
evinden kalcbnlarak öğleyin 
Zühtil paşa camisinde namuı 
kılındıktan sonra, Tıp fakül
tesindeki mezarlığa g6türülüp 
gömülecektir. 

Cemiyet, bütün ailesine, 
meslekdaşlara ve memlekete 
taziyetler arzederek, bUtün 
azemuı:m cenaze merasiminde 
hazır bulunmalllll rica eder. 

Yunanlılar 
Fransızlarla Pek : 
Anlaşamıyorlar 

Atina 28, (A. A.)- Pirgosta 
kuru üzüm müstahsilleri tV-
fından bir içtima yapdmı.tbr. 
Bu içtimada Fransız - Y Ufall 
ticaret mukavelesinin fesbedil-. ' . . 
mesı istenmiştir. 

. Hariciye nazın M. Mihala
kopulos, Pirgos v":\isine ~ek. 
tiği bir ~elgrafta, hükfım~tin 
bu kabil müdahalelere müsama
ha edemiyeceğini bildirmiştir. 

n 
• 

Bir lngilizİ
1 

Vurd·uiar 

Yeni Valiler Hintte 
Ankara, 29 (H. M.) - Kars 

valisi Salim, Beyazıt valisi On Beş Bin Kişi 
Etem, Van valisi Bekir Sami, A 
Erzurum valisi Feyzi Beylerin Ç 1 k ta d 1 r 
garbe tayin edilecek valiler Karaşi 28 ( A.A ) - F ey-
arasmda bulundukları anlaşıl- zanlar devanı etmektedir. 

mışSbrb. ak K"tah vaı· . F . (Sent) nehrinin şimal kısmı ki-
a u ya ısı eyzı .1 t 

Be A dm alili... . t . mı en aşmıştır. 
y y v gıne ayın c· .dd~ 1.. hl"k 

edilmiştri. 1 ıvar, cı ı uır te ı eye 
Miralay Lütfi beyin de bir maruz bulunmaktadır. " 15,, 

tlliyete tayini takarrür etmiştir. bin kişi hususi trenlerle ( Ka-
l.. raşi) ve (Sukur)a nakledilmiş· 
Bu da Muslukçuluk lerdir. 

Galata' da Eskişehir otelinde 

misafir olarak oturan Tekir- Haydar Rifat B. 
dağlı islim oğlu Ramaaanan 
Ayuofya hillisında mus- [ Birinci aayıfadan mabat J 

methaldar olan Kenan beyin 
lukçuluk (1) usulile Tevfik ta- ifade.ine müra2Jlt edildi. 

Kalküta, 28 (A A.) - :ıftir rafından 100 lirası çalmmişbr. 3-Kadriye Hanım J.tiııe bakan• 

lngiiiz çaVUfU, bugün öğl4Hleu, Edebiyat Şubesinin 1 muatantık Nazım Bey •abık 
sonra hançerle arkasmdan vu- Maliye Vekili Hasan beyle Tevfik 
rulmuştur. · ,st. Tenezzühü beylerin bu itte aıakaıan oldu-

ç dan ~ Güzel san'atlar birligı-· Ede- ğunu itiraf ettaecek .urette 
&VU§ pazar l'ctmML'te aualler tertip etmiştir. Bunun 

idi. Vaziyeti vahimdir. Mite-" biyat şubesi bugün vapurla bir için gösterdiğim şahitler diıılen-
caviz bulunamamış9f. Ada gezintisi yapacakbr. memiştir. Halbuki adliyede telJ. i -ı 

~ l memnudur. Mahmut Esat bey 
Tarife Kom~ yonu imanda Tensikat Mı? bunu duydutu halde tahkik 
Liman tarife' komisyonu dwı·· İ..iman şirketinde gene ten- ettirmemiş, takibat yapmamıştır. 

Dün şu iki mektubu aldık; bi-
toplanacaktı. Bazı azirun ma- sikat yapmak tasavvuru va;,·- taraflıj'ımna meb~i aynen yuıyo-
zere~ . çıktığından topla~a 1 <lır. Çıkarilacak memurlaıın ruz : _ 

1 
_ 

bugune kalmışbr. ='im _ (25) i öiılması muhtemeldir. 1 28 Temmuz 1930 tarihli gaı:e-
f • 1 Z'. • • · 1 tenizin birinci sayfasında ve iJk 
~ Sf er l T f l J sütununda Haydar Rifat Beyin nan, !~ s er nanma' ittihamlan ünvanını taşıyan siLıilei 

Bu yuvarlaklar Kanada ormdnlannda bir odun yıgımnı 
göstermiyor. Aloıaftca "Beriifter bıftstrirte Çaytug,, gazetesinin 
bir gfuıde kullandıtı klğıt miktarım gösteriyor. 

neşriyatta mevzuu bahis ve biriJ.lci 
ittihamio ikinci misalini teşkil 
ettiği bildirilen öyle bir komisyonda 
bulunmadım ve Kenan "Bey vasıta-
sile tebli$at yapıldığından haber
dar degilim. 

Binaen;\f ... yh mezkur komisyon
dan çe i ekl"ğim de varit 
ve esaslı oıa.1 ~ Şahsıma taallu
ku itibarıle keyfiyetin ayni sütun
da bu suretle tashihinı temenni 
ederim efendim. 

btanbul İkinci Ticaret 
Mahkemesi Reisi 

Nuri 
-2-

Muteber gazetenizin 28-7 • 930 
tarihli ye 2 numarala nüabaaı nda 
"Haydar Rifat Beyin ittibamlan" 
ünvanı albnda dercedilen "ikinci 
Misal" bathklı fıkrada latanbul 
bdnci ticaret reiai Nuri Beyfen
dile beraber bulundatumuz bir 
komisyonda Kenan Beyfeodi va
sıtuıle bir icra emrinin tehir 
nya ademi tehiri hakkında vu
kubulaa tebligat üzerine komia
yondan çekildieim yazalmıt ise 
de Nuri Beyfendile hiç bir ko
misyonda bulunmadıtım gibi , 
vaki olmıyan böyle bir teblit ü
zerine komisyondan çekilmekliim 
de mevzuubah• olmayacağından 
Matbuat kanununun 21 ancı 
maddesi muc\bince ilk çıkacak 
nushanın aynu siltununda keyfiyetin 

ı 
tekzibini rica eclerim efendim. 

l.tanbul birincl hukuk reisi 
Fegzidai:n 

Sarfa 3 

Dedikodu -Butdaglar 
Ve 

· Başaklar 

** lktısadi harbe başladığımız 
glbıden beri, eskiden hiç aldır
madığımız feyl~ri bugün bü- 4 

yük bir ehemm~etle karşıbyo- • 
~z. Meseli, Orta Anadoluya .~ 
bıraz yağmur llüştü mü? Gaze- • 
telere ielgrif ftstüne telgraf : ~ 

"'Bereketli yağmurlar 1,, 
Bazı yerlerde buğday tane

leri biraz irice oldu. mu ? Ga
zetelere telgraf üstüne telgraf: 

"Bu sene buğday mah.sUlle-
rimiı fevkaladedir. ,, J 

Başaklann boylan biraz 
serpti mi? Gazetelere telgraf 
üstüne telgraf : 

" Başaklanmızın boylan şa
yanı memnuniyettir.,, 

Ellerimizde birer pertevsiz, 
buğday tanelerini saatlerce 
muayene ediyoruz ; ellerimizde 
birer endaze, başaklann boy
larını saatlerce ölçüyoruz. San
ki muayene ettiğimiz buğday 
taneleri birer pırlanta, ölç
tüğümüz başaklar, güzellik 
müsabakasına giren dilber
lerin boylandır. Ve bu 
muayenelerin sonunda bir mili
metre fark bulursak, iktısadi 
harpte büyük bir zafer kazan
dığımıza bükm~derek -. lnönü 
meydan muharebesini kazan- 1 
mı~ız gibi - gazetelerde parlak ~ 
serlivhalarla bunu ilin edi
yoruz. 

Kimimizin gözlerimiz ha- .e 
vada; oradan bir damla rah
met bekliyoruz. Kimimjzin 
gözleri toprakta; oradan bol
ca mahsul bekliyoruz ve için 
için dua ediyoruz. 

Fakat bu, gözlerimizin yer
le gök arasında mekik doku
masile kazanılacak bir zafer 
değildir. Askeri Sakaryayı 
kim kazandı? Mehmetçik! ik
tısadi Sakaryayı kim kazana
cak? Gene o, yani köylü! 

Milli mücadelede, elimizden 
geldiği kadar askeri nasıl teslih 
ettikse, iktısadi harptede köy
lüyü öyle techiz edelim. Çünkü 
bazı, gökten yağmur yerine 
dolu yağar ve yerden de mah
sul yerine haşarat çıkar! 

Hırsızlık 
So·n Zamanda 
Vak' alar Çoğaldı 

Beyazıt'ta Emin Bey mahal- fs 
lesinde Şark pansiyonun' cla .f 
oturan muallim Cemil efendi o
dasından dışarı çıkarken yastığı 
albnda 350 lirasını unutmuş
tur. 

Döndüğü zaman paraların 
çaiıtıdığım görmüştür. Hizmetçi 
Meserret tarafından çalındığım 
iddia etmektedir. 

Galata' da Topçular cadde
sindeki merkez eczanesinin 
arka taraçaşından hırsız gire
rek çekmecedeki "70,, lirayı 

ışhr. 

SON POSTA 
Okuyuculanna Bin 
Liradan Fazla İkra-

miye Dağıbyor 

• 

iki Yüzlü Siyaset 
Arhk Bevam Edemez 

( Birinci :tif eden mabait) 
aleyh atiye ait olan tedbirle· 
rin şekli doğrudan doğruya 
lran ile bizim aramızda halle
dilecektir. Bu itibarla Heyeti 
vekile dün akşam toplanarak 
İrana bir nota vermeği karar
laştımuş ve metnini hazır
lamıştır. Nota serdettiğim 
noktai nazardan ve şiddetli 
bir lisanla yazılmışflr, şimdi 
tebyiz edilmektedir. 



BU IDALômAT 
Si:::e, Bize, 
Herkese Lazım 

Sert Cevizler 
-

Sert kabuld1ı1 cevbler kolay 

lunlmaı. K.nlchia -·- da 
parça parsa olur, eti kabu-
pdan aynhau. Bayle emse 
hais ceviz derb. Banlar mak
bul değildir. 

Bu gibi cevizleri yumuşat
mak ve hasislikten kurtarmak 
çok kolaydır. Bunun için ce
Yiz.leri kırmazdan evel birkaç 
giin tuzlu an içinde bırakınız. 
Tuzlu su yavaş yavaş kabuğu 

yumuşatır ve ete kadar nnfuz 
ederek ceVIZI biraz şişirir. 
Bayle cevizler çok çabuk ve 
parçalanmakaıuo kınhr ve ta
ze koparılmış ceviz lezzetini 
andmr. 

Taze Çiçeklerin 
Dayanması 

Çiçekleri taze olarak mu
hafaza etmek isterseniz bir 
bardak suya .. 10" damla 
amonyak ilave ediniz. Çiçek
lerin sa plarmı bu suya koyup 
bir iki saat kadar karanlık 

bir yere bırakınız, sonra çıka
rıp vazoları süsleyiniz, bu sa
yede • çiçekler ( 1 O - 15) gün 
kadar tazeliklerini muhafaza 
ederler. 

Zambak, lale, sümbul, glid
yolüs, zerin, fulya, sümbill 
teber, frezya, siklamen, susen 
gibi soğanlı çiçeklerin bozul-
mağa başladığını görünce bun
ları atmayınız. Derhal kaynar 
su hazırlayınız. Çiçeklerinizin 
aaplanrun üçte biri kadannı 

bu sıcak suyun içine koyunuz. 
Karanlık bir yerde bırakınız. 
Su tamamen soğuduktan son
ra çiçekleri çıkarınız ve sapın 
sıcak suya giren kısmını ke
siniz. Vazolarımz tazeleşen çi
çeklerle yeniden süslenmiş 

olur. 

Sarmısağın F aidesi 
Sarmısağın bazı hastalıklara 

ve hazım üzerine, bilhassa 
sıtmalı yerlerde havayı tasfiye 
için olan faideli tesirleri inkir 
edilemez. Bundan başka sar
mısağın, mayonezin kesilmemesi 
için de faidesi vardır. Mayonez 
yapılacağı zaman kabın dibine 
bir baş sarmısak rendeleyiniz, 
sonra mayonezi bu kap içinde 
hazırlayınız. Sarmısak mayone-
zin kesilmesine tamamile mani 
olur. Hatta mayonez yapılırken 
zeytinyağını damla damla dök
meğe de ihtiyaç kalmaz. işte 
sarmısağın nazarlık olarak ka
bul edilmesi lizımgelen en 
güzel bir vasfı .. 

Yorulmaksızın 
Par:.a Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Evinize veya ltiaiae .ıderken, •okak
ta ıezerken veya biriaUe ılr&fUrken 

her hansl bir vaka kllJ'fı•ıncla kalabi
lirainiz. .• 

Havadi• nedir blliyonamz o vakaya 
derhal ılrebillralnlz. Bir yanıran, bir 
katil, bir kua birer havadiatlr. Ru
ıeldijiniz vakalardan erteai .Uali ıa
zetelerde rlrmek iatedijiz biri olunca 
derhal telefoaumzu açaaaz ve havadlai 
ıuetemize haber veriniz, ı.im ve ad
realaizJ de bırakıma. V erdijiniz bava
dİ9İD ebemmlyetlae 18re ıuetemlz 
milklfablU v-eyi vazife bWr. 

Telefon DWDaramaz: lataabul • 2Q ., 

tir. 

EHREMiNJ OLSANIZ 
ELER YAPARSINIZ1 

Ekmek İşind~n l'-~.....-Y""'""'if~S-u ..... ı f....__R~· J,_.Z_i ....... --.~_.....I En Büyük 
Dert ~ Süttür Ben Anlamam 

SULAR DA 
BENCE tvlDIR 

Şimdiye kadar gelip geçen 
Şehreminleri ara....da bir t ... 

nesinin .. YUSUF RAZI" is
.mini taşıdığını acaba habrh
yanlar Yar mıdır ? Filhakika 
Emanet makamında pek az 
~aman kalmıştır. Bu zaman 
ise mütareke esnasındad1r . 

YUSUF RAZl Bey timdi ti
caret ile meşgul olmakta ve 
imkan buldukça da bazı Av
rupa mecmualanna latapbuJ 
mektuplan yazmaktadır . Bu 
itibarla Emanat işlerile kafa
sını fazla yormamaktadır. 

Bunu sözlerinden anlarsınız. 

Temiz Su 

. 
BUNU DA AVRUPA-
DAN GETiRMELi -

Anlamadığım bir meseledir. 
Temiz Siit 

Bence Istanbul'un eo büyük 
derdi .. Süt" tür, diyor. 

Bir defa, kafi derecede süt 
bulalJlazsınız. Sonra bulduğunuz 
sütün temizliğine kani olamaz
sınız. 

Bu derdin devası nedir ? 
Bence evveli mer' alan, son

ra ahırları ıslah etmeli. Bu, 
gapılıncıga kadar da sütii 
ecnebi memleketlerinden ge
tirtmelidir. 

Maamafih bu tedbirin boşa 
gitmiyecek bir tedbir olduğu 
da aşikardır. 

Sabık şehreminlerinin bu 
mütalealarını dinledikten son
ra İstanbul'un niçin bu kadar 
bakımsız ve perişan oldugunu 
daha iyi anlarsınız. 

Ben, kumpanya sularının 

fenni bir surette hazırlandığına 
kaniim. Binaenaleyh, temiz ol

masına da inanırım. Biz bu 
suyu alelade işler için kullaa 
nmz. içmek için de menba 
suyu alını. 

Şu halde menba sulannı iyi 
bir kontrol altına almak, su 
meselesinin halline kifayet eder 
zannederim. 

Siz Olsanız ne Yapardınız? 

Onun için biz şimdi karile
rimizin fik irlerine ehemmiyet 
veriyoruz. 

İstanbul'un içinde yaşıyan 
ve her gün bu meselelerle 
karşılaşan karilerimizden rica 
ediyoruz: Bize mütalaalarınızı 

bir an eve) gönderiniz. Maamafib T erkos BUJUDUll 

ziyadelqtirilmesi lüzumunu da 
inkar edemem. 

Temiz ve Ucuz Ekmek 
Bu nasd temin edilir, bile

mem. 

• • 

Bu ~hir ekindir. Sehrin sıbhab, 
ıüzzelliği ve ihtiyaçfarile en ziya
de onun içinde yaşıyanlar alika
danlar. Fakat timdiye kadar biç 
kimse size, tehrinizi güzelle.ttir· 
mek ve tehir dahilinde medeni 
bir insan gibi yafıyabilmek için 
ne düşündüğünüzü ıormamışbr. 

itte biz ıize bu imkiw veriyo
ruz. Ve içinde yaşadığınız ve her 
derdine ortak oldutunuz b .ı şe-

iKi TARAFLI MUV 
SESLi SİNEMA 
VE KÖPEKLER 
PEK ZiYADE ' 

I 

MUVAFFAK OLUYOR .. 

Denilebilir ki, şimdiye ka
dar en çok muvaffak olan 
filmlerin başında "köpekli 
film" gelir. Sesli film ilk ya
pıldığı zaman iki sinemacı 
"Jules White,, ile "Meyers,, 
filmlerde köpeklerden istifade 
etmeyi düşünmüşler. Bütiln 
rolleri köpeklere vermek hu
susunda mutabık kalmışlar. 

Bunların bir kısmına kadın, 

bir kısmına erkek rolü ver
miıler. 

Aldıklan netice kendi tuav
vurlannı da geçmiş, köpekler, 
rollerinde o kadar muvaffak 
olmuılar ki halk akın halinde 
bu filmin seyrine koımuıtur. 

CON KRA VFORT 

Sinemanın en sevimli Ye 

Bu lami ve mevzuu ortaya at
Amerikan film rejl•8rleriaden 
"Mak Seat,, tir. Bu adama, Ame
rika rejia3rlerinin piri de diye biliriz. 

Holivut'a ainema 'ehri olmak 
aıealyetini, ıene o te'mln etmit
tir. Mak Sent, bir takım aiizel 
ricutlu kızlan bir araya retlrmlf, 
bunlara ayni renk eUıılae ıiydlrmlf 
ve denize aalıvenaı.tir. 

birde bir an için: "Şehremini olsa
nız ne yaparsınız?,, Sualini soru-
yo~ 

'1.aksat, Şebıemanetine çatmak, 
veya tuna, buna tariz etmek de
iflııtir. Sadece tehir halkının, ken
dPt+irleri için ne düşündGtünü 
aa1a•ak ve bu suretle fehrin 
d~rtlerini yakından görüp anhya
r~onlann çarelerini aramakbr. 

larinizin güzelletmeıini isü
yQ anız bu suale cevap veriniz. 

Şehrimizin su, bava, ekmek 
ve süt ihtiyacı hakkında f aideli 
ve ameli fikirlerinizden, her 
halde, biz de şehir de istifade 
edebilir. 

FFAK BİR FİLM 
~.~:~·~kd·~~: ::·~~ 1 

GARP CEPHESİ 
mini vücuda gentirmif. Bu su·· KUA NLUDUR 
film muvaffak olmakla kal-

mamıf, filmde oynıyan genç 
kızlar da muvaffak olmuf 

her biri birer koca ele ge

çirmiştir. itte iki taraflı tica

ret diye buna derler. 

BU FiLİM PEK 
ÇOK BEGENILIYOR 

Remark isminde bir Alma
nın kitabından alınarak yapı
lan bu film bu sene her ta
rafta büyük bir merak uyan-

,, dırmıştır. 
Bu film senenin en büyük 

1 ve en mükemmel filmlerinden 

' 

biridir. Hatta bazıları bu 
sene bundan daha iyi film 

. olmadığı fikrinde .. 
1 j - .............. ........ ........... ~ ........... - ....... - ..... 

~ BU iŞTE FRANSIZLAR 
KAZANDI 

Sesli film Fransız artistleri
nin kıymetini artırmıştır. Fransız 
artistleri ötedenberi seslerinin 
ve danalarının güz.elliğile mq-
hur oldukları için Holivut bun .. 
lan birer birer Amerikaya çek
meğe başlamıştır. Yalnız bu 
sene Paris'in yirmiye yakın 
güzel artisti Amerikan film 
kumpanyalarile mukavele yap
mışlardır. 

RAMON NOV ARRO 
Sinemada rol almak bir 

artist için kafi gelmiyor. Bu 
yolda ilerilemesi için meziyet
leri olmak icap ediyor. 

Meseli iş tekniki, fotojenik
lik, v.s. 

iyi dans eden yıldızı, 

Kravfort, bu sene " Asri 
Kızlanmız " .. Dans eden 

Kızlarımız " Ye " Mahçup 

Gelinlerimiz " isminde aç 1 Mevaimia • orijiaal filmi Bu meziyetleri nefsinde en 
iyi toplıyan artist ise Ramon 
Novarro'dur. film çevinniftir. 

SUSUZ KÖY 
Tavşancıld 

İçecek Su YoM 
Efendim; 
Haydarpqadan trenle 

buçıik saat mesafede Ta 
al namında tirin bir 
vardır. Bu k6y halkı s 
luktan kınlıyor. Acı kuj 
suyu içmekte iken kur~ 
yüzünden o acı suyu biİe 
lamamaktad.r ve iki saat 
safeden yalnız hayvani 
içecek su getirtiyorlar. 
hale bir çare bulunması, 

bette ki çok faydalı olaca 
Okuyut'ularımzdad 

ibralı im 
MARiFETLİ TAKSİ 

Temmuzun (25) nci cU-. 
günü Gülhane parkına t.
dığım bir zat otomobille ,;, 
di. Numarası ( 1696) idi. Şofl 
;üz kuruş istedi. Taksi ( J I 
rakamını yazıyordu. Demek 
.,u işte bir aksaklık "" 
Acaba bütün taksiler bö 
ınidir? 

Hüsnü Tab"at matba"' 
sahiplerinden 

Asım 

MÜKERRER HACİZ 

17-2-930 tarihinde İst ik 
caddesindeki ( 350) numar 
dükkanımı (305) numaralı el 
kanla değiştirdim. Kuleka~ 

Galatasaray tahsil şubeleri 

de haber verdim. ~ 
Galatasaray şubesi 13-3-

da bir ihbarname gönde -
Ben de haziranda kazanç ~~ 
gimin yansını verdim. KuleM 
pısı da bir ihbarname gön 
riyor. Ayni vergi iki defa 
rilmiyeceğinden itiraz etti l11' 

Fakat 25 - 7 - 30 da ha 
geldiler. Kulekapısına m"" 
caatla derdimi anlattım. H~ 
kımı teslim ettiler: Çü 
itiraZJm tetkikte idi. Halb 
ayni gün gene hacze geld" 
Tekrar şubeye gidip men> 
dan tezkere alıyorum. T 
memuru dinlemiyor. Niha 
haciz konuyor. Sonra da 
anlaşılıyor ama mallan dtlkk 
emanet bırakıyorlar. Niha 
( 11550) kUl'Uf vergiyi ve ( 11 
kuruş ta cezasını verip mese 
hallediyoruz. 

Bu muamele parlak değil "1 
latiklil caddesi No: 3'! 

V asil Gaztanos 

Dünya Futbol 
Şampiyonluğll 
Dünya futbol pmpiyo 

maçlarına cenubi Amerik.1' 
Montevideo tcbrinde do~ 
ediliyor. Dömi final ma~ 
Şimali Amerika - Arj&:t 

Üruguvay • Sırbistan aras 
oynanacaktır. 

SON POST 
Yevmi, Siyul, Havadia ve Halk ıas -idare ı l.tanbul, Nuruomauiy• 

Şeref ıokağı S5 • 37 

Telefon: l.ta::i:i': 20S 
Poata kutuau : l.taabul • 741 
Telrraf: lıtanbııl SON Pos1,. 

1400 kr. 

750 " 
400 " 
150 " 

1 Se.ne 
6 Ay 

3 " 
1 " 

2700 ..... 
1400 ,, 
800 ,, 
3()0 ,, 

Gden evrı>k ıı•.•i 'rr:lraez. 
lunl.ı.rJ .. n ı.ıea\ol:fd o\la•.maz. 
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30 Temmuz Sayıfa 5 
• 
fttihalÇ.ılar Hesap ldcuzluk 1 Kadın Ve Kalp İşleri j 
Almanya İle İttifakın İlk Esaslan En Ziyade H~ngi Aşk Karşısında Kadın 

H . T .h K ld ? Maddeleredır? v E k w• R ı··N d·. " angı . an te uru Ü • • • Trab•cm ;;;ğı'an son - e r egın Q U e lrf 
lerde yeniden hissolunur t.:. 

Yavuzla· Mı.dı·ni'nin Gelmelerinden Evel cede vcuzlam1tbr. Toptan l20, 
. \ perakende 140 kuruşa kadar 

AµdANY A lLE ITI1F AK.. J( . · ·, . ı 1 Sait Halim pa~ - ~ Tebil ııatılıyot. Bu yaz en çok ~ 
Fakat bunu, niçin ya,Pmış- HAL J L BEY · ı vardır, efendim. lıy~ . maddel~en . biri ~e 

tık? . • . Reis bu cevabı müteakıp zeytindır. En ıyı yem zeytin 

Reia bir suali ile bu nok
tayı da aydınlatmak istedi : 

- Paşa hazretleri, yanılım- · 
yorsam Almanya ile ittifakın 
daha evvel yapıldığım ıtÖyle
IDİftiııiz, değil mi ? 

Sait Halim Paşa: . 
- Evet efendim, ittifak 

meselesi daha evvel vaki ol
muştur. 

. Almanyanın İstanbul sefiri 
ile benim aramda ittifak akti 
için ilk görüşme pek habrımda 
yok, fakat zannedersem · 330 
tenıınuzunun on dördüncü veya 
on beşinci günü olmuştur. Hal
buki büyük muharebe ağustos-
ta ilan edilmiştir. . 

Şurasını da arzedeyim ki bu 
İttifak teklifi evvela Almanlar 
tarafından ileri sürülmüştü. 
Sonra aramızda müzakere ce
reyan etti. En nihayet me.§ele 
Padişaha arzedilerek iradesi 
al mm ıştır. 

Reis - Şu halde ittifak, 
seferberlikten evvel yapılmıştır, 
denilebilir? 

Sait Halim Paşa - Evet 
efendim! Biz muharebenin 
~l~nı Ağustosun b;rinci veya 
•kinci günü haber aldık. Bina
eı.ıaley t ittifak, zannedildiği 
gıbi bizi muharebeye sevk için 
Yllpılmış değildir. 

Bu sırada Karasi meb1usu 
~üseyin Kadri Beyin reise 
bır kağıt uzattığı görüldü. 
Reis, bu kağıda şöyle bir göz 
attı, dedi ki: 

AY ANIN HAFI CELSESİ . 
Arkadaşlar Hüseyin 

l<adri Bey ayan meclisinin 
hafi bir celse akdettiğini ha
ber veriyor. Sait Halinı pa
şa, reyinden istifade edil-
mek i!zere bu dakikada ora
da bu1unrnasmm daha muva
fık olac:ığı fikrindedir. Bu iti-
barla hafi celsenin hitamına 
kadar müzakerenin tatilini 
teklif ediyor. 

Bunun üzerine hafif bir 
münakaşa oldu. Neticede a
yan azası arasmda cereyan 
edecek 1 müzakerenin hitamına 
kadar celsenin tatiline karar 
'1erildi. 

Sait Halim p~a bitişik binaya 
geçti. Biz de koridorlara dağıl
dık. Saat b!ri elli beş dakika 
geçiyordu. 

mühim bir· noktanm teyidine toptan 35 kuruşa kadar alma~ 
l geçti =. bilmektedir. Son hafta içinde 
l Reıa - Demek, efendim, t t t h li uz1 .... 

harbin sebepsiz başladığını zati pa a es e ay uc amı.,~r. 

iliniz de tasdik buyuruyor1unuz? Mübadele T alimab 
Sait Halim paşa kendisi- Ankara, , 27 ( Telefon ) -

nin ve arkada.şiarını& kafi yakında mübadele mukave
mahkümiyetlerini ilin eden le tatbikine ait bir talimatna
bir cevap verdi: 

Sait Halim paşa _ Evet me vücude getirilmiştir. Ya-
efendim, bu harp sebepsiz ve kında tebliğ ~cektir. 
vakitsiz olmuştur! y ~nşlar Bu Cuma 

Reis - Harun Hilmi efendi yarış ve lslah encümeni 
biraderimizin bir sualleri var: tarafından tertip olunan at 

Bitaraf kalmaklığımız şartı b d 'tib 
ile İtilaf devletleri tarafına' "n yarışlarına u cuma an ı a-

.. ren başlanacak, altı hafta sü-
bize teminatta bulunulup bu- recektir. Bu yarışlara maruf 
lunulmadığını öğreamek isti- atlar iştirak edecektir. Velie-
yorlar? fendi çayırı düzeltilmiştir. 

Sait Halim Paşa - Hayır 
taahhüdat ve teminatta bu~ 

ı lunmadılar. Sadece bitaraf 
Elmas Pandan 

Evelki gün Kalamış deniz 
banyosunda bir hanımın elmas kalmakhğımızı anu ettiklerini 

söylediler. 
Harun Hilmi efendi - Yap

tıkları teklifatta bitaraf kal
dığımız takdirde bize herhangi 
bir vaitte bulunuyorlar nu ibi? 

Sait Halim Paşa ~- Hayır, 
sadece bitaraf kaldıgımız tak
dirde herhangi bir taraftan 

1 taarruza uğrarsak toprağımızın 
tamamiyetini muhafaza edecek
lerini söylemişlerdi. Bu taahhü
dü de şif ah en yapmışlardı. 

Büyük salonda bir sigara 
yakarak dolaşmağa başladım. 
Arkadaşlar, beşer onar kişilik 
gruplar teşkil etmiş konuşu
yorlardı. Dikkat ettim. 

Bugün herkesi meşgul eden 
mesele, yeni kabinenin mevki
ini uzun müddet muhafaza' edip 
edemiyeceğidir. Ayni zamanda ' 
da, esrarengiz bir mahluka 
benziyen padişıhm, meclisi 
yaşatıp yaşatrnıyacağı da mev
zuu bahis olmaktadır. 

Müthiş Bir Hüküm 
Ayan meclisinin müzakeresi, 

bizim de teneffüsümü.z bir saat 
sürdü. 

Tam saat üçte hepimiz 
yerlerimize oturmuştuk. Reis 
ikinci celsenin ilk sualini sordu: 

- Paşa hazretleri, muha
rebenin ilk devrelerinde hari-
ciye nezareti uhdei devletle
rinde idi, değil mi? 

[ Arakası var J 

dandanı aşınlmışbr. 

Yıldızın Eşyası Satılıyor 
Yıldız kumarhanesinin eski 

kiracısı M. Maryo Seranın ifla
sına karar verilmiş, mallan 
mahkeme tarafından satılığa 
çıkarılmıştı. Şimdiye kadar 
hayli sandalye ve masa satıl
mıştır. M. Seranın sablmadık 
bir lüks otomobili kalmıştırt 
o da hafta sonunda satılacaktır. 

v 
E 
R 
E 
s 
i 
y 
E 

SATIE 
Metro Han 
Beyoglu, E
lektrik Evi, 
İstanbul : - Evet, fakat muharebe za-

manında hariciye nezaretinin 
hiç hükmü yoktur. 

Muvakkıthane caddesi No. 83, Kadıköy, Şirketi Hay
riye iskelesi, Üsküdar. 

Reis- Fakat muharebe baş-
lamadan evel? 

.. SON POSTA,, NIN Tefrikası 4 SERVER BEDİ Kapı gürültü ile açıldı ve 
içeriye ırı yarı, göğsü ileriye 
doğru kabarmış, kuvvetli adım
larla yürüyen bir adam girdi, 
yüksek sesle bir kahkaka 
attı. 

birinin adıdır. 

İNGİLİZ CASUSLARI 
• 
iLE KARŞI KARŞIYA 

EVELKI TEFRiKALARIN HULASASI 
Enver p~a, Romada bulunan Alman 

•darethanuine rayet mühim ban evrak 
ıöndcrmel' istiyor. Fakat bu çok tehli
l&eli blr i;. ÇUı.!cii, lngilir.Jer bu evrakı 
ele geçirmek için her şeyi göze aldır
~~ıtlardır ve evrakı götürecek adam için 
olum tehlikeai bile vardır. Şimdi, Marail
fanın bir otet odasında, bu işi konuşan 
lngiliz caımılan arasındayu:. 

* 
- İş nedir? 
- Enverin bir casusu, lstan-

huldan gayet mühim evrakla 
Rcmaya gidiyor, bu evrakı, 
Romada bulunan Alman sefa
retine tevdi edecek. Bizim ser
vis. bu evrakın beş aydanberi 
peşinde. Ele geçirmek için her 
fedakarlığı yapacağız. Para 
'9e ... kan. 

- Benim size ne faydam 
olabilir? 

- Sen yalnız bu Meksika
lının yanında bulunacaksın. 

- Sonra? 
- O kadar. Meksikalı ile 

evvela Napoliye kadar gide
ceksin; Enverin adamının ora
ya ne günü geleceğini biliyo
ruz. Senin emrinde bir kadın 
ve iki erkek daha buluna
cak. Orada yapılacak şeylerin 
talimatım şimdi vereceğim; fa
kat ötekileri bekliyorum. Şunu 
ilave edeyim ki merkezin e
mirleri çok §İddetlidir; evrakı 
almak için her şey yapılacak. 
Meksikalı öyle bir adam ki, 
göz kırpmadan adam öldürü
yor. 

- Bu da var demek? 
- Bu da var. Hah, işte 

bir ayak seai... Odur. 

- İşler yolunda.. Evvela 
şurası muhakkak ki düşmanı

mızı gayet iyi tanıyoruz. Diye 
bağırdı. 

Arka üstü yatan İngiliz, 
Meksikalıyı öteki lngilize tak
dim etti: 

- Şimdi söyle baklıoo de
di yeni haberler nedir? 

Meksikalı bir opera söyliye
cekmiş gibi göğsünü şişirerek, 
başını yukarı dikerek yüksek 
sesle bir kahkaha daha attı. 

- Herifin adı .. Şeker ,, 
dedi. 

ingiliz Meksikalının sözünü 
kesti: 

- Y anbşlık buradan baş

lıyor. Ben üç sene Türkiyede 
kaldım. "Şeker,, bir iıisan is
mi detiJ, yenecek teylerden 

Meksikalı omuzlarını silke
rek tashih etti: 

Öyleyse "Şak er,, . 
· - "Şakir,, olmasın ? 

- Bu da mümkün. Fakat 
şurası muhakkaktır ki bu 
adam İngiltereyi ne kadar iyi 
tanıyorsa İngiltere de onu o 
kadar iyi tanıyor. Bilhassa ls
kotlant Y art. Bu Şakir Efendi 
yedi sene lngilterede yaşamış. 

- Bizim işe gelelinı. 
- Şakir, önümüzdeki çar-

şamba günü lstanbuldan vapu
ra biniyor. Sahte bir pasaport
la. Vapura adımını atınca, ar
bk bir Şakir değil, "Kiri 
Andrea,, dır, yani bir Yunan
lı. Dosdoğru Napoliye gidecek. 

Arka üstü yatan İngiliz, 
telefona giderek bazı emirler 
verdi. 

On beş, yirmi dakika sonra, 
odaya iki İngilizle gayet güzel 
bir İspanyol kadını daha gir
mi9ti. 

Erkek, Elde Edinciye Kadar 
Koşar; Kadına Gelince ... 

Düşüncesi Başkadır rl P ARlS MODASI J 
Aşk işlerinde kızla erkeğin --------........_..;,;,,..;._....,,. 

rolü tamaınea birbirinin 
zıddıdır. 

Erkek elde edinciye kadar 
kızın arkasından koşar. Bu 
müddet zarfında onu aşkının 
samimiyetine inandırmak için 
bir aktör gibi her kalıba gi
rer, bin türlü tatlı diller döker. 
Her türlü fedakarlığa hazırdır, 
Hatta evlenmeğe bile. 

Genç kız bir müddet kaçar, 
bir middet şüphe, bir müddet 
naz e<ler. Bir kaçar, iki kaçar, 
nihayet erkeğin takibine, tatlı 
sözlerine mukavemet edemez. 
Kanar ve sever. 

.. O günden itibaren roHer 
değişir. Erkek, av arkasında 
koşmanı, müşkülü yenmenin 
zevkini almıştır. Onun için ar
tık bu macera bitmiştir. Kızın 
zaafından istifadeden başka 
düşünülecek bir şey kalma
mıştır. 

Halbuki kız 
. . 
ıçın macera 

yeni başlamıştır. O kendini 
ancak şimdi vermiştir. Kız bu 
maceraya girinciye kadar çok 
mücadele etmişt şüphelerini, 
tereddüt]erini, eski telakkilerini 
yenmelt için çarpışmış, ve ni
hayet artık emeline kavuşmıya 
başlamıştır. Artık onun gözleri 
kördür. Etrafında olup bitenin 
farkında değildir. 

Onun için bu maceranın 
cazjbesi yeni başlamıştır. 

işte aşk maceralanmn ekse
riya facia ile bitmesinin sebebi 
budur. 

Yeni 
Ve 

Hamnı teyze 

Kanunlar 
Vaziyet 

Yeni tkanunlarımızın doğur
duğu vazife icaplarından dola
yı sulh mahkemelerinde işler, 
tahammülün fevkinde çoğalmış
tır. 

Bu yüzden bu mahkemele
re yapılan ilk müracaatlar an· 
cak üç ay sonra tetkik oluna
bilmekte ve davacılar çol 
sıkıntı çekmektedirler. 

Bu mahkemelerde ufak bir 
hakkın temini ışı aylarca 
sürmektedir. 

Hepsi birden, büyük bir 

masa etrafında toplandılar ; 
• 

masanın üstünde bir harita 
ve bazı krokiler vardı. İngiliz 
casuslarının şefi bir çok tali

mat verdi. Meksikalıya, öteki 

İngilizlere, fspanyol kadınına 
ayrı ayrı vazifelerini anlatıyor

du. 
Meksikalı arada bir yüksek 

kahkahalar ile bu ciddi ko-
nuşmayı bozuyordu; ispanyol 

kadınına dönerek bağırdı: 

- Anlıyorsunuz ya ... Siz 
evvela Türkün gönlünü alacak

sınız, ben de sonra canını ala
cağım: doğrusu, size verilen 

vazife daha güç. Fakat İspan
yol değil misiniz? Allah bütün 

erkekleri sizin şerrinizden esir
gesin! Ben Madritte dokuz ay 

kadar bulundum; bir ispanyol 

kadım beni az daha deli ede-

cekti. Lise talebesi gibi abayı 

Genç kızlar için güze! bir 
yaz elbisesi nümunesi. Bu 
elbisede Parisin icat ettiği 

bir iki hususiyet vardır. Evveli 
kollar kısadır. Sonra etf'ği-

nin . ön tarafında kıvrmtılar 
yeni Paris modeJlerine göre 
tertip edılmiştir. 

B~rsa Kaplıcala-
• 

rında ihtikar 
Son günlerde Bursada bir 

kaplıca ihtikarı başlamıştır. Bize 
bildirildiğine göre fiatlar birden· 
bire insafsızca fırlatılmıştır . 

= TAKVİM =::= 
Gün 31 30-T emmuz-1930 Hızır 86 

Arabi 
4 - Rebiuleve) - 1348 

Vakıt-E:ı:ani-Vautt 

Güneş 

Öğle 
il.indi 

9.23 4.'i5 

4.50 12.21 
8.47 16.16 

Rumi 
17 -Temmul.-1346 

V akıt-Ezani-Vasati 

Akşam 12.- 19.28 
'{atsı 

lmsak 
1.51 21.ıt 
7.19 2.41 

yaktım on~.. Madritten dışarı 

kapağı nasıl attım, onu yalnız 
bir ben bilirim.Sinyorinaf. Hem 
o kadın sizin kadar güze] de 

değildi, şirin de .. Ah, korkarım 
siz Türkün hem gönlünü, hem 
de canını alacaksanız, bana İf 
kalnuyacak. 

İngiliz casuslannın şefi, bir 
baş hareketile Meksikalmın 
gevezeliğine nihayet verdi, 
ayağa kalktı ve : 

- Ol rayU diye bağırdı 
Kalkın! Derhal Çlkalım, konu: 
şulacak şey kalmamışbr. 

. Casuslar, muayyen bir sıra 
ile, otelden birer ikişer çık
blar ve ayrı ayn taraflara 
dağıldılar. .. 

Otel odasanda, ilkönce baf
başa konuşan iki İngiliz be

raber gidiyorlardı ve bir lo
kantaya girdiler. 

(Arkaaa var) ~ 



6 Sayda 

ııoo-EYIP SULTAN KIMDİB-
4: Dört Arkadaş, Bu Geçitten Sürünerek . 

Dünldi bilmecemi.zİD ~alle
di~ şekli tııdur : 

• 
ilerliyorlar, Çok Zahmet Çekiyorlardı 

· I 1 3 4 5 6 1 8 9 10 11 
EVELKJ TEFRİKALARIN 

HULASASI 
Bizans zwdan1armdan birinde. 

l:lama mahkum larak be-kqyen 1 
bir Arap gencini İmperatorun kı-
zı I;:vdohiya gizlice klırt31rıyor . 
Ye beraber ata binip liaçıyorlar. 
Peşlerinde Bizans a;üvarileri. · 

Nihayet · BiiD•ı muhasa!'aJan 
Arap ordugahına ... ıı . oluyorlar: 
Şimdi, Kyışdağı manastırındayız. 
Biıanslılann elinden kur_tulan 
Arak serdarı, orada üç pap~ 
yaka.Jabyor ve onlan tazyikle is
ticvap ediyor. 

* Nihayet soğuktan titriyor-
muş gibi dişleri çatırdıyarak: 

- Öldürünüz! Diyebildi. 
- Ne? 

Öldürünüz! Diyorum. 
Söylemiyeceğim! 

Serdar Y akup, daha pa-
paslar gelirken bunların 
tehir den nasıl çıkabilmiş 
olduklarım düşünmijştü. Ve 
gizli bir yol olması lazımgel
diğini de tahmin etmişti." 
Papasın son cevabı da bu , 
tahmini ~uvvetlenclinniyor mu 
"d"? 1 1 •. 

Serdar, bir dakika düşündü. 
En uf.ak bir tereddüdün 
papaslan ebediyen sustura
cağını anladı. İlk hareketini 
tekrar etti. Koyu bir su 
fışkırdı ve bu da birincisi 
gibi böğürerek yere yuvarlandı. 
Sıra, şimdi uçuncü rahibe 
gelmişti. Serdar, yaklaşmak 
için tek bir adım attı. Papas, 
serdardan evvel davrandı. 
Fısıl dar gibi : 

- Fazla söyletmeyiniz, be
ni de öldürünüz ! diye yalvard.L 

Serdar okadar asahileşmişti 
ki elinden hançerini kaldırıp 
attı. 

Emretti: 
- Çabuk bir ateş yakınız! 
Aslcerler, derhal etrafa ya-

yıldılar; çalı, çırpı hazırlandı. 

Az sonra kızıl bir alev, çatır

dıyarak yükseldi. Bu arada, 
papasın ayakkapları aa çıka
rılmışb. Bir nefer, kargısının 
ucunu korlann içine daldırdı. 
iyice kızgınlaşbrdı. Serdarın 
emrini bekliyordu. 

Y ak.up bin İsa, hoşuna git
miyen bu söyletme. usulün~ 
baş vurmadan evel bir daha 
sordu. 

- Söylemiyecek misin, pa
pas efendi ? Yoksa başlıya
lım mı? 

Papas, hiç cevap vermedi. 
Yalnız başını salladı: 

- Başlayın! Demek istiyor 
gibidi. Demiri kızdıran nefer, 
sımsıkı tutulan papasın aya
ğile tırnağı arasına demiri 
sapladı. 

Müthiş bir feryat yükseldi. 
Fena bir yanık kokusu orta
lığı kapladı. Rahip: 

- Yeter, diyordu, yeter. 
Söyliyeceğim. 

Serdarın yüzü güldü. Bir 
işaretle işkenceyi durdurdu 
ve sordu: 

- Şehirden nasıl çıktınız ? 
- Bizim manastırın altın-

dan şehir haricine yol vardır. 
Oradan! 

- Biz de bu yoldan şehre 
girebilir miyiz? 

- Hayır yol dardır. An
cak beş, on kişi geçebilir. Bir 
şehri zaptedecek kadar kuv
vet geçemez! 

-2-
EBA EYYUBI ENSAR! 
Serdar' ' 1Yakubun paj>astan 

t 
2 

_ l 

[v AKUP BİN İSA AMCASINI DİNLİYORDU] 
öğrendiği bu sır, Arap ordu- tara.I-ındaki hendeğin içinde 
sunun yalnız lu:mamlanlarma 1 dört göl~~' sür.üne sürüne iler
bildirilmişti. As· .eı·den gizli ı liyordu. ündeki, serdar Ya-
tutulmuştu. Halife Muaviye'nin 
oğ·lu Yezit h5y!e istemişti. 
Çünkü Bizans casus~anna ak· 
setmesinden korkuluyordu. Bir 
defa Bızanshlar bunu ogrenir
lerse mukabil tedbir alabilir
lerdi. 

Halbuki uzun zamandanbe
ri Bizansı muhasara eden 
Araplar, bu sır vasıtasile emel
lerine erişebilirlerdi. 

Halife Muaviye, bu yoldan 
istifade çarelerinin araştırılması 
için oğlu Yezid'i, Peygambe· 
rin eski bayraktarı (Eba Ey
yubi Ensari) ile beraber ordu
ya yollamışh. Serdar Y akup 
ise Eha Eyyubünn yeğeni idi. 

Halifenin murahhasları gelir 
gelmez bir meclis kuruldu. 
Söze ( Eba Eyyup) başladı: 

- Oğlum Y akup. Bizansın 
gizli yolunu öğrenmekle ka,. 
deşlerine yaptığın iyiliğiıı 

derecesi çok büyüktür. Fakat 
yarım kalan bu işi tamam 
etmek lazım! 

Serdar, hürmetle başını eğ
diz 

- Emrinizi bekliyoı:um. 
- O halde bu yolu biuat 

tecrübe etmeli, Bizansa girme
lisin. 

-=- Baş üstüne. · 
Bu sefer söze Yezit karıştı: 

- Birkaç arkadaşınla be-
raber Bizansa girmenin büyük 
bir faidesi daha olacaktır. 

Geçen gün yakalanan bir 
esir, su ile sönmiyen bir 
u ateş ,, bulunduğunu haber 
vermişti. Bu sırnn öğrenilmesi 
de pek büyük yardım olacak
tır. İstiyorum ki bu "ateş,, i 
bulan adamı da beraberinde 
getiresin? 

Yahut ta bu sım bilenleri 
ne yapıp, yapıp Bizans içinde 
mahvedesin. 

Serdar Y akup, elini göğsü

ne götürdü: 
-Ala aynü verre'sl Bu ak

şam, arkadaşlanmla beraber 
Bizansa gireceğim. 

Tam bu sırada, bir asker, 
elinde bir emirname ile içeri 
girdi. Ehi Eyyube uzattı. 

Eba Eyyup, mührü serdara 
verdi: 

- Oku, dedi, sonra mü
hürlersin. 

Fak.at mührü tekrar iste
rim. Çünkü Peygamber haz
retlerinin yadigindır. 

Ve Yezit bin Muaviye ile 
birlikte çadırdan çıktılar. 

-3-
Duturiyadisin Manastin 

"Katigarya,, kapısının ğarp · 

kuptu. Yanındaki de, sırasile 

(Ali bin Sa•t), (Caferi Şira.zl), &ldan Sağa: 
' (Amr bin Hasan) dan ibaretti. 

Hasan Medineli, Cafer Şi- 'l - Çok yalvarırken söylenen 
şey (11) 

· razlı, AH de Şamlı idi. 2 _ •••• 
Papasın tarif ettigv i gibi hareket 3 H . - amamJarda ateş yakılan 

etni~, kolaylıkla yolu bulmuş· ~~r. ~) 
lardl. Fakat bu yol adeta dar 4 - Dışın tersi (2) çabucak (6) 
bir l.ağım mecrasını andınyor- 5 - Piyanko çekilmesi (6) 
du: llerliyebilmek için de ba- 6 - Edat (2) fakat (3) 

zen iki kat yürümek. .çok 1 - Me~anl~ (6) 
d f d ürünm k · di 8 - San atkar (6) edat (2) 

e da a 5 e ıcap C: - 9 - Ölü. (3) uzctkhk eaatı (2) 
yor u. · · 1 Azamızdan (1) 

Bu hal, tc..bii çok zahmetli 10 - Yemek (2) · 
oluyordu. Bir ara Hasan: 11 - %.örpem ağaç (5) kamer (2) 

- Galiba (Kostantiniye)ye ~kardan· Aşağı : 
girelim derken mezarı boyla- 1 ~ Taşralı (9) 

dık gibi! dedi . 2 ..!. ..•• 
Bu latife, canları burun- 3 .a:r.; Edat (2) metin (4) 

lanna gelen arkadaşlari 4 - Sayı (2) bir Türk şairi (4) 

arasında liiç ' bir akis S - Susuz (S) 

Yapmadı. Y almz Cafer !lllöyle ~Z- ~oğru (
6
) 

Y 1 - Iran (9) 
bir cevap verir gibi oldu. 8 - lstanbulda bir ıemt (8) 

- Bu bir şey değil. Ben 9 - Edat ~2) 
tam fiç gün toprak albnda ıo-=. Bir vilayetimiz (6) 
ka1dım. l~endimizi gösteren "Farisi 

[Arkası var] tela ... ile if' (5) Şaka (4) 

Şirketlerde İstiklal 
Koca Şehre İşte Böyle Meydan 

Okuvorlar · · · 
• 

• t -

Bu Rıhtımsız Yerlerden de Para Alıyorlar 
Rıhbm şirketi, rıhbm olmıyan r nasıl meydan okuyabildiğ:_. 

yerlere çıkan mallardan da tahkik etmek istedik. 
ücret alıyor. Bunu heı :~es hi- B"ıze verilen cevap şu oldu. 
liyor. " Aldığımız parayı mukavele 

Tüccar şikayetçi, halk za- icabı olarak alıyoruz. Esasen 
rarda. Fakat bu iş yine devam bu hak mukabilinde bütün 
edebiliyor. . 

Ayrıca, bu ücretlerin dere
cesi de fazla görülüyor. Mesela 
sadeyağın tonundan (100), zey
tinyağından ( 35 ), arpadan (6), 
buğdaydan ( 8) kuruş alınması 
fahiş addediliyor. Fakat bu şi
kayetlc;re rağmen, şirket, bil-

diğ~den. ş~m~yor. • ; , .. ~ 
Şrrkehn. buttln bır ıehre 

tesisabmızı hükumete terkede
ceğiz. Daha evvel limanın in
kişafını temin etmek için Nafıa 
vekaletine bazı teklifler yap
mışhk. Hala cevap alamadık. 

Bu cevap gelinciye kadar da 
bir ~ey söyliyemayiz.,, 

lŞte Rıhtı~ ~keti meseleşi 
,J '· ' 

denilen işin en son safhası! 

1 

.emmm 

~ocuk Sütunu L 
Bu 

1 

Yıldıza Gidilecek 
Yolu Bulunuz 

Yıldıza Nasıl Gidilir? 'I BUNU BULUNUZ J 
Sabrınıza emin 

Öyleyse bu; oyunu 
misiniz? 
. tecrübe 

Bir.. ku11wi kalem abmz 

ve resmin a.ıbndaki ok işaretli 

yerden giriniz. Hatları · aşıiu
yacaksınız. Geri dönmiyecek
siniz. iki hat arasındaki b~ş
Juktan yürüyerek ortadaki 
yıldıza varacaksıruz. 

Bu ~ biraz zordur ama, 
bir defa tecrübe ediniz. Her 

halde hoş bir vakit geçİ.l miş 
olursunuz. 

Bici, KUKU 
1 

Saklambaç Oyunları 
Cici, Bici, Kuku, inci ile \ çerken Kukunun sesini duy

beraber saklambaç oynıyorlar- masm mı? Çünkü Kuku bir 
dı. sevincinden hiç rahat duranıı .. 

Ebe. olmak sıruı İnciye gel- yordu. 
mişti. Üçü saklanmak için gii- İkinci de buldum diye se
zel · bir yer ararken Bici'nin vincinden ölüyordu. Ama hiç 
gözüne ko(fman bir .su fıçw sesini .-ıkamııyordu. İ.-inden .· 
ilişti. T T 

- Şimdi ben onlara bir 
"- Buldum çocuklar. dedi.. oyun yapayım da onlarda gör

~ğer bu fıçının içine . girersek ıünler ! diyordu. 
inci :>İzi . düny~da bulamaz . ,, Gitti bahçeyi suladıklan 

· Hepsi b~rer . birer. fıçının lastik 'boruyu aldf bir ucunu 
için~ atladılar. Cici: . musluğa, öteki ucunu da ya.: 

"- Oldu,; diye b~ğırdı. vaşçacık fıçının deliğine· geçir;; 
· inci de a.ramıya· başladı. di, musluğu açtı. 

Bakmadığı yer kalmadı, nere- Fakat Cici, Bid, ·Kuku d~ 
·ye saklandıklarını bir türlü işi çakmışlar, daha su onlara 
· bulaıwyorçlu. . . gelmeden hemen fıçının üstün.e 

Tam fıçi.tim yanİndan ge- çıkmış' arJı. 

Sıhhatimiz 1 Kazalar 
680 kişiye bir 
doktor düşüyor 

Banyolarda İmdat 
Vesaiti Noksan ; -Etibba odası bir istatistik 

yapmışbr. Bu vesikaya göre, 
Zonguldak, Bolu, Bilecik, Bur
sa, Kocaeli, Tekirdağı, Kırk
lareli, Edirne ve İstanbul ile 
beraber üçüncü mıntakayı 
teşkil eden yerlerde aza 
{1449) dur. 

Bu adede doktorlarla bera-
·er diş tabipleri de dahildir. 

Yine bir hesaba göre İstan-
bul' da (680) kişiye bir doktor, 
( 3500) kişiye de bir diş dok
toru isabet etmektedir. Vila
yetlerde ise ( 8300 ) kişiye bir 
doktor, (42) bin kişiye bir diş 
tabibi isabet etmektedir. 

Posta kutulatı 
açılıyor mu ? 

Beyoğlu semtındeki posta 
kutularını açıldığına dair po
sta ve telgraf baş müdürlü
ğüne bir ihbar yapılmışfü·. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

-
Son zamanlarda muhtelif 

deniz hamamlarında birçok 
kazalar olmuştur. 

Geçenlerde Florya' da " 18,, 
yaşında bir mektepli, Kumka
pı' da bir genç boğulmuşlardı. 

Evvelki gün de Kalamış de
niz hanyolannda ilci müessif 
hadise olmuştur. Bir genç, 
yüzerken ayağına "Kramp,, 
girmiş ve kurtarılamıyarak bo· 
ğulmuştur. 

Yine Kalamış hamamında 
Süreyya Paşa ailesine mensup 
bir genç loz boğulmak üzre 
iken tesadüfen bir garson 
ta.rafından kurtanlmışbr. 

Her sene yaz mevsımm
de bu gibi hadiseler olmak
tadır. Bunun da sebebi de
niz banyolarında cankurtaran 
vesai.tinin bulunmamasıdır. 

Emanet, bu ciheti - nazan 
dikkate almalı, bu mühim ve 
hayati iŞi ihmal etmemelidir. 

' 
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· Hovardalık Vaziyeti Olduğu Gibi Görelim:' 

Şark isyanını Çıkaran 
Son Posta'nın Müsabakalı Hikagelerı : 4 

BU YÖZOGO KİM AŞIRMIŞTIR? 

Şişlinin Maruf Kibarlannd~ 
Nuri ye Hf. nin alakası var mıdır? 

iKi t ı NE dedir, fail meydana çıksm., 
SUAL M ZE MÜSABAKA ŞARTI bem tipheden, hem de •e-

D J Y O R S U N U Z? • Bu .ut-da - p.. arka arlıı- raktan kurtulalım. 
- ,.. binr taıkl1• Waeaı...-s- 8 • Dijer bir erkek miufir de 

E L M A S y 0 Z 0 X 1as-u,.ı w.. ubtta ......... 1ı111- dedi ki: 

-
Şişlide, bir salonda poker 

oynuyorlardı. Bir aralık eY sa
hibi Cavidan Hanım: 

- Aman. dedi, bu yüzük 
Parmağımı o kadar sıkıyor 
ki ... 

nal etmektedir. Pakat. vakamma fa-
nı dalma mc~al bsralu~'IDafbr· - Evet, mademki bunu 

HJl&&JCJI -~akt- 110nra ııoru- bütftn m.ieafirleriuiz istiyorlar, 
lan ıNaUcrimı cewap&..ı• &nıfbtaa 
... ır. aetice:rl kandiois bUl•c•~ hiç mahzur yoktur. 

Bu blklyelu on hiklyedt1o mW. Ev sahibi Salim Bey, yiizü-
nkke}' bir tttid!r. Her hiklye~ ld 
•uallerine tam cevap verenle ' \O;. ğün aranmasına razı o u, 
numara verilir. fakat kanla Cavidan Hanım 

On hiklyenln de cevabını t:im h dd il · • d• 
ver~n kari birinci addedil~ktır. ütün şi et e ıbraz e ıyor: 

Ve yerinden kalkarak ay- Dokııs hfkiyenin cevabıJU vdf"a - Olmaz, ben misafirlerimi 
nanın .. .. .tti. - ..... - par ikiDcl, leki.& lüklyenin r.ft'AbUll bu kadar çirkin bir hareketle onune gı 1 yuzugu - veren iiçilncii, yedi hikiyeye Cf'-

nıağuıdan çıkardı, aynanın ke- vap yereıı dör-düıadi, altı hiklyeye rahatsiz edemem, diyordu. 
Danndaki rafın üstitne koydu, cevap Teren aJltaa addedilecekt!r. Nihayet Cavidan Hanımın 

li Birinciye ı Küçük bir fotog.raf 
ge P masaya oturdu. makinni. • ısrarına rağmen yüzüğün ar~ 

Oyun bittikten sonra, ikinciye : Bir çik putin. masına karar verildi, hatta 
Üçilncüye ı Jl'ir kol aaıııh. 

misafirlerden biri ve elli sekiz. Dördüncüye : Bir cep uatı. kimse gücenmesin, müsavat 
yaşlannda bir kadın olan Nu- Beşinciye 1 Alb aylı!( abonemiz. olsun diye Cavidan Hanımın 
riye Hanım yen·nden kalktı, Altıncıya : Üç aylık abonemiz; \istü bile aranacaktı. 

mükMat olaı-ak verilecektir. 

• 

inhisar, Likör 
Fabrikası 
Yaphnyor! -Müskirat inbisarmıa bu ..

.eki varidabnın geçen aeneye -
nisbetle yüzde kırk derecesinde 
eksik olduiu anlaşılmışbr. 

Bu eksikliğin sebebi piyua
clalri buhrandır. Bundan batk• . 
idarenin .. auma"yı pahah sat
ması da bu hususta bir amil 

\iaibi görünüyor. . 
Ayrıca, inb.isaı idaresi Me

cidiye köyü . civarında ~ 
bin liraya bir lik& fal>rikUı 
yapbrmaktadır. 

Halbuki içki ifiaden anlı- · 
yanlar bu teşebbüsü garip bul
maktadırlar. 

Çünkü likö.- çok u kulla
nılan fantezi bir içkidir, bunun 
için 250 bin liraya fabrika 
yapbrmak fazla bir ıeydir. 

Sinemalarda 
aynanın önüne gitti, biraz Suallerin doinı cevaplan on•uı- Cavidan Hanım bu karan 
durdu. Başka hiç kimse ay- cu hikl.yenin lntifanndan Hara kabul etmedi ve protesto Majik - .. Kocaım isterim,, 

aqredUecektir. HSaadet ol 
nanın yanına gitmemişti. J · makamında odayı terketmck Elhamra - 1 u,. 

Aradan yanm saat geçtik- - Simdi yenisini istedi. Fakat.kocası Ollllll ko- Opera - .. Oç iptila,. 
len sonra, Cavidan Hanım yü- ki kayboldu. !undan tuttu.zorla odada baraktı. Ebmll - "Demir maakc,. 

-
1üiünü almak için a)rnanm alırBiraz enel, herkesin üstü- · Evvdl Nuriye Hanımdan ,, Ekler - .. DeJfon cul.u-
6ntiııe gidince hayretle bajırdı: nün aranmaflna pek te itiraz başlanarak bOt&n misafirlerin. lwıeai" ve .. Kıralıçamn lfla,. 

- A... Benim yüzüğe ne . Be Ca . d hatta Salim Beyle Cavidan Alkazar _ .. EsarCDgiz 
oldu? Ortalarda görc""--ınn. etmiyeo Salim y, VI an Hanımın bile istleri arandL -r-- hanım· m kocası, zevcesinin söz- ada,, 

Salon halkı, Cavidan Ham- Yüzük bulunmadı. 
!erini tasdik etti. . ş k • r-- -harmda nıuı ilk telişma o kadar E b' 

1 
Fakat, bıraz sonra berkes 1 - .,_-p 7- " 

ehemmiyet vermemi•, viinı- - vet, ır e ma3 p~çası ~.n;,,n... a •anında d , " .. Bakirenin kalbi,. 
~ "T ı-- · · rniz kaçmasın Kimse- , .... 6 ..... yuaıwı llı ur- Framd tiyatrosunda -
gün mutlaka bulunacağım zan· ıçm .. n~ K · ın de- duğunu görmesin ıni? Anl.§dcL 

.._: mn u:nu aranmaz. anm k' ~ al • . •Karmen,, 
rıe .. oıişlerdi; fakat, yalnız ay- diği gibj isabet oldu, kendisine ı ı, ~züğük ç anF ge~~ ~~tfl'il> 1 Taksim L-L .. eeinde - Barbet 
nanın önü değil# bütün salon . . • al yerme oymUJtu. aaat KJDlSe ~ 
İ"ı' dı t dı -• yenısım ınm. ı b d.kk t d · :-· Is bul 

J ce aran , aran amu • d" e ek una ı a e ememışti ve Zayi makbuz - tan 
YÜZiik bulunamadı. . Sonr:t. zevcesıne on r failin kim oldu" anlaşıl-dı. ve Galata gumru" .. kJerine ait 

· ılave ettı: 1 gu 
Oyun masasından en evvel 1 _ Hatl!'lıyor musun? Bir O halde: - 42429 ve 35089 numaralı giim-

kalkarak aynanın önüne gi· kere de senin pırlanta iğnen, 1 - Yüzüğü aynanm &ıün- rilk makbuzlan zayi edildiği ve 
den Nuriye H~dan şüphe Sümmerp~astaki baloda kay- den kim çaldı ve kim tekrar nüahai saniyesi çıkanl.tcağl · 
~bııcğe imkan yoktu. Çünkü, bolmuştu da yerine aldığımız yerine koydu? ilin olunur. 

q kadın hem zengin, hem de iğne ne güzeldi. 2 - N~ie? F antazi mensucat şirketi 

~~rkesin itimadını kazanmış, Salim Bey, salonclakilere ı . ''lOOO-,, L 
lr yüzük ça1mağa asla te- bakarak devam etti: ı· r a 

beızuF · l etmiyecek bir insandı. _ Zevcemin mücevhere 
alr.t dedi ki: kal'fl iptilisım bilirsi.ııi2. Gnlü 

- Ne oluna olsun, en sevuı dikenine de katlamr. Son Posta'm·n K ldıçGk bir fÜphe alhnda kal- Arada bir böyle k6çiik fell- urasına 
lb.Jı istemem. Olltiiml arayı- ketler olacak. pre JOlr. Ha,- İ....:_ı_ Edebı.Jir 

Herkes 
iliz, hiç ,eceamem bil

1

alda 4i biz oyımumua dnam A9UCilA 
llleJanaa olurum. . edelim. .. nhh•m•ıdan itibmW ..-____ ....,..._ · -----. 

- Orada bahmaa erkeldeıden Nuriye Hanım itiru etti: karilerim.iz arumda bir etleace "1000 
biri de hakem latüniin aran- _ Hayır, Salim Beyefendi, tertip ettik. ' ' 
lbaaaua teklif etti. Herkea bu- dedi, •allalai olmaz, eter heni Ba ette-• bir td OJDU-
ııa tiddetle taraftardı. Fakat, aratm••uma. içim rahat et- dur, ikramiyem 1000 &racLr. LiRA NASIL VERiLECEK? 
Cavidan Hanım itiras etti : mez bir daha da eYinize gel- Tali oyununa siz ele iftirak Bin lira, kuaiaanlu ~ 

- Olmaz, dedi, evimde ' edebilirsiniz, hem bunun için da fu auretle taksim edile-
h.. mem. h han · b' afı · ktir: ~yle adi bir hareket istemem. Erkek misafirlerden biri de f ihetiy~ gı dır ~aard ği~:~mbetiı ce • LiRA 
~i~ khueniD Gstln6 aratmam. dedi ki: ar e ec e , a-
Qteo sevdiğim bir yti2ük de- _ Evet, hepimizi arama- 1uım neden: Birinciye 250 
iildi. hamız, yalnız yüzilğü bulmak Müsabakamızın Şartlar~ . ikinciye 150 

Kocam izdivacımmn yıl- için değil, bepimiıia baysiye- . 1 - . H~rgün gazetenımn Üçüncüye 50 
dönümü mfinasebetile hediye tini kurtarmak için aramalısı- ilk ~:~~nt;tf b~ k kupon· Dördüncilye 25 
~tmiştj ama, hoşlanmadığım 1 mz. Zira muhakkak ki bu yü- gör~e --'- z, en u upoau Beşinciye 1 O 
için yenisini alacaktı. isabet zük birimizden birinin üstün- kesıp aaalayıım. . 

2 - Bu kuponların adedı Yetmiş karie 5 şer 

Pl&ldanna okumuş olduğu 

ederden mi, neden. 
San saçlı •. 
Kadıköylü •.. 

Ye bundan bqka en son okUduğu GAZELLER 
vUrilt etmiftir. 

30 taiıe olacaktır. Yetmiş karie 2,5 
3- Bu otuz kuponu topla-

1 
Bu ikramiyelerin yekOınu 

clığımz zaman lo.tfen matbaa-' olan ( 1000) lira lstanbul'da 
mıza getiriniz veya gönderiniz ·rürk.i)İe it bankasına yabnl
mukabilinde numaralı bir bil~ '' mışbr · İkramiyeler Cümhuri
alacabımz, bu biletin ayni '' ~et altını olarak verilecektir. 

numarayı tapyan iki kısmı tiva eden kutu kitibiadil tara
Yardır, birinci kısmını 8ellet fından açılaçak ve kitibiadil 
olarak aaklıyacak. ikinci kıs- tarafından kur'ası çekilecektir. 
mım da kltibiadil tarafından Kur'11111ıza dahil olmayı 
mühllrlenmiı olaıi bir kutuya ihmal etmeainiz, hiç bir 
bizzat atacaksımz. l zaltmete ıirmeden mülıim~ 

4 - Numaralı biletleri ilı- , bir para kazanahilir~ini;. 

Osküdarda Lise · Deniz Kazası 
Oakndarda bir Hıe açdm•~ Dikili'den İ.ımire giden Hil-

una karar veriİmlttir. Mtlnaaip 
1 

1eyniyc vapuru gece karanh
hir bina bulundufu takdirde jıncla bir Yunan yelkenliaine 
lnUmlzdeki ... e urfmda 1 çarpmı~ yelkenlinin denize 

mektep aplacaktır. daldllen tayf alan kurtanlmlfbr. 

Ve Çıkartanlar Kimler? 
Komşularımız Hakkında Bir Söz: 
"iki Memleket Arasında Dostluk Emellerine 

Kapılmadan Evel Normal Münasebata İmkan 
Olup Olmadı/ının Aşikar Olması lazımdır .. ,, 

.._.. P• a.. tlGll Aakar• t.ulmk böyle temaslar en niluayet ild 
::~'e:~~ a.::, 91!~. ":e ": memleket aruında~ müna
lllmhtt• • dlıel oWıa. ~ aebab zehirler Ye bundan 
.. r.uı~a aelmiW ltlttr.a ~ ..,_ tecavüze uğnyan taraf ki 
:r!ı~=. .. :e=-r:,:11~ ~ biziz. nihayet meşru bir .;.üda-
cı.ı IJAfldald hıyaadır. Q pua f ! __ L b k d k-L-
maelealdil' lımet Pata d .. iftir ki: aa ıcuJa arşısın a IUU'e 

HADİSEN1N MAHİYETi Hiç kimsenin izzeti nefsine 
NEDiR? dokl1i(tlak habnmdan geç-

Son günlerde memlekette m~daf Anla~.m~d ki k:ieşra 
askeri harekat icrasım icap mu ~ vazıye _ e mca 
ettirecek bazı hadisat oldu. onun. ıcaba~nd~. ~u meuı
Van civarmda huduttan geçen leketin çekın~cegını zannet· 
müsellih çetelerin tnyiki ile mek yanlış bır hesapbr. 
kısmen bunların telki~e ka- Vergiler Artık Tezyit 
pıtarak, onlann gafle~e A d.ü- Edilemez 
şerek bazı köylerde sıyası ır- B ekil. · · utk d t 

• A . ah. tt kı ••rüJd·· aşv ımızın n un a e-ticaı m ıye e yam go u. tti · ik. · kt 
İrticai mahiyet diyorum, öte- ~as. ~ gı ma no a ~ara 
denberi bu memlekette irticai ışlendır. İsmet paşa bu ı.şler 
vesilelerle fesat ilka etmek baklanda da demiştir ki : 
ümidi kolay tahakkuk edebilir · Milli para ve milli ıktısat 
bir şey zannolunmuştur. Binaen- vaziyetine de temas etmeden 
aleyh, bunun niüteşebbsileri iğ- sözilmil keamek istemem. Ge
fal edilebilecek safdil buldukları çen seneki büyük buhranm 
milddetle teşebbüs edecekler- geçirdiji ufahab bifırsini.L 
dir. kendileri ve iğfal edilenleri Aldıiumz neticeleri iki it 
kanunlann kuvveti karşısında ciinılede tekrar huJha edeyim. 
m~erre.ren iciz kaldık~, bu Bun.lardaa hİrİDcİ8İ bir defa 
nesil niharet danecektir ve milletin kendi 'b&nyeaine •• 
dön8m~edircli •• d irti. • •1 memleketin ıldıaadi kuvvetine 

u aa. 5e)'I e • caı. •esı ~ itimat etmeaiclir ki buhrama 
lerle tahrik etmek istemiflerdir. en ıiddetli zamanmda le~ 
Siyui mahiyeti vesilesile aöy- aiıı.i gösterdi ve en mDessia 
lüyorum, bu da bilhassa lludut tedbir olarak' blyllk miifküllu 
haricinde ıun'i olarak teşkil edi- sür'atle alebe etti. 
len bir takım cemiyetlerin siya- Bun~ beraber fenni olarak 
si emeller: telkini suretile balla· ciddi tedbirlere lüzum vardı. 811 
kıyam ettirmek heve&leridir. tedbirlerin bqmda milli ta
Her san'abn taklidi bir safhası sarruf gelir. Milli taaarrufuD 
olduğunu biliriz. Milliyet ara- milli bayabn ber fUl?esinde 
smda milliyetin de bir takım ve her istikametindeki icaba
sahtckirlara ve dolandıncılara bnı burada uzun mtm tafsil 
taklit malı' yapmak vesilesi etme~ istemem. ~ akat milli 
verdiğini görüyoruz. Kendi noktai IUWU'dan bır çok tet
yaşamalanm temin etmek için kikat röstermiştir ki. döviz 
diier memleketlere sahte mil- olarak bu memleket ilk se
liyet, sahte siyasi . maksat neler için üç milyon lngim 
sokmak isteyen teşkilat var- lirası kadar tasarruf etmek 
dır. Ve daima olacakbr. mecburiyetindedir. Bizim ilk 

Hareket u s6rdl1. Kıyama gündenberi aldtğıanz tedbir
iftirak etmiş olanlar şiddetle ler böyle Uç milyon lngiliz 
mukabeleye ve cezaya maruz lirasını tuaıTut ettirecek ia
kalddar. Takip ohmanlar tek- tikamettedir. Ve ita taaanaf 
rar geldikleri budutlann laa- vaki . ~· Bu ~u_retler-
riciae çıktılar. le milli para luymetiai mu· 

Biz VE KOMŞULARIMIZ halaza . ediyor. 
Memleketler UU1ncla, d HAR I d B O R Ç L AR 

aiyuet Ye menfaat mllabaza. N E O LA C A K ? 
lan be-'nelmilel aiyw.tte bir Oç ilyoa lnfilia Jirlil.--
çok eksildilderi ve mahmrtan dah um Nrietmek medtari;*': 
bot prmeje ve tab•m•GI et- ~ IMuicl lııorçlua tem:. 
mele aevkedebilir. etmek ıayri 1&aı,ili ittinap bir · 

Bunlar • ~yaaet hay~tuada aetice olmUfbu'. Ç6nldi daviz 
daima nkidır. Am~ bır ta- sarfiyatı :ıannolundUğu gibi.,... 
kim noktalar vardır kı onlarm but ipa olunacağı gibi pyri 
ili uyuet ve menfaat veya müsmir masraf değil büyik 
herhangi bir mülahazaya feda sanayi Aleminden tedarik olu
edilmesine imkAn yoktur. Bu naD . vuıtalarm yani nihayet 
esaslı noktal.arı~ baş~da hu- memleketin ihtiyacına ve ya 
dutl~ emnıyeti ve bır. ?Iem- inkişafına yanyan malzemenin 
leketin kolllfllSUDUD dahili ua- bedelidir. Bunlardan tuarruf 
yişine herhaniİ bir auretle etmek büytik fedakirbktır. 
fena müessir olmak arzu- Fakat her fedakarlığın ba
sundan mülhem olmaması pıda passif olan tediyeyi tev
vardır. Bunlar esaslı nokta- z:in mecburiyeti gayn kah T 
)ardır. Binaenaleyh bunlann . tin b. . tti Hariı ~ 
hallolunması lazımdır. İki mem- ıç ap ır vuıye r. cı 
leket arasında büyük siyaset ve bo!çlara bu n.oktadan temas 
biiyük dostluk emellerine ka- edıyorum, tetkikat bu zaruret
pılmadan evvel normal münase- leri vuzuh ile meydana çıkar
bet tesisine imkin olup olma- mışbr. Ve sabit olmuştur ki 
dığınm aşikar olması lizımdır. bu memleket her hangi bir 
Bunun mebdei hudutlar ilze- taahhüdünü ifa etmekten sun 'j 
rinde emniyet ve yekdiğerinin olarak kendisini kurt ak 
asayİfine ıuikastten çekinmek- • • h h • b' arm 
. Ç"-'-·· k d 1 b' ıçın er angı ır gayn müs-tir. uu.&U ar a aş ar; ır mem- takim yola "l . tir 

lekette hatta o memleketi idare Milli gı memışb b. 
eden kuvvetlerin arzusu hilafı- k k .P:U-ayı e emehal 

•--'- di" mi-'- oruma ıçın alacağıma ted-
na OUU11& ger me .:a.ete birler daim dd· ı caktı 
k _ . .f t di • a cı ı o a r. 
arp mutecavız ve ı sa e cı Bu husustaki k ı 

b. takım kiJ"t hatt b h aru arımıza ır tq a , a u atta muanzlanımmı toz 
memleketin mtısamahaaı yüzün- kondurmalanna ihtimal yoktur 
den, ':'icu~ bulsa bil': bunun ~aten aldığımız müabet ne: 
mes uliyetinden tebem etmek ticeleri başka tilr)U ld 
mtimkiin olamaz. Mea'uliyet etmeğe de Imkin yoktu. ve ~ 
dojrudan doğruya manevi ve olarak bu memleketin ver~ 
8iyui bir mes'uliyettir. Bilhaua para bu milletin " 
• 'kbal · l ı umuma iati e ~t o an ab1iki mes'u- hizmetler için verebileceği 
llyet hepsınden fazladır. Çünkü azami hududa vermıftr." 

• 



FESHANE 
MensJJ,cat Şirketinin 

Manto 
Pardessülük 
Tüitler 
İpek çorapları 

F abTikasının 
ipekliler 
Yünlüler 
Gömlekler 
Nostümlükler 

BEYKOZ 8.Al<IRK©~ 
Fabrikasının 

IÜHHİYf 
ve 

MAADİN 
Bankasının 

Fabrikaları 

Fabrikasının 

Baytar tabibi olmak istiyen 
mezunlarına 

bu sene 40 lise 

Vili.yetleraen talip olaıilanıi yol masrafım mektep tesviye 
timdiden mektepte kalabilirler. 

Kabul ~rtlan: " 
A - Lise veya maarifçe lise duecesiade muaaddak mekteptell mezwı olmak. 
8 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak, 
c - y ... on sekizden qağı ve yirmi beşten yukan olmam~ 
D - Sıhhi ahvali tahsile ve ata binmeğe müsait olmak. 
Bu şartlan haiz olanlar istidalanna: 

A - Lise telıadetnamelerini, . 
B - Nlifus tezkerelerini, . 
C - Polisten musaddak hüanühal •esikalanm, 
D - Dört adet kartonsuz vesika fotoğraflarım. 

bağlıyarak lstanbul'da, Selimiye'de YDkSek Baytar mektebi fektörlüğine, 
tar müdüriyetlerine müracaat etmelidirler. 

Mektebe kabul olunanlar, hizmeti mecburiyelerini ifa edeceklerine dair Noterden 
dak nümune veçhile bir taahhütname vereceklerdir. 

Haydarpaşa emrazı istiliiye 
hastanesi baştababetinden : 

Ha;darpa.şa emrazı istiliiye hastanesi için lüzumu olan yüz kırk üç kalem eczayı b'bbiye 
ve saıre münakaaai aleniye auretile milbayaa edileceğinden ve münakasa 21 ağustos 930 tarihine 
müsadif pcrtembe günü saat 14 te Galatada Karamustafapaşa caddesinde lstanbul Liman Sahil 

Sıhhiye Merkezi Baştababetinde icra edileceğinden talip olanlann yevmi mezkürde masraf ko-
mczkir WtaDe iclan memurlu~ 

umum 

Levazım kırtasiye 
müba~aası 

Tütün inhisarı umum müdür
lüğünden: 

• 
lstanhul Ticaret ve Sa-, 

~yi odasında intihap: 
Oda intihap Heyetinden: 
lstanbul Ticaret ve Sanayi odası meclisinde inhilil eden iki 

azalık için mütemmim intihabat icrası mukarrer bulunduğundan 
ve odalar ni7 ~.1amesi mucibince aza intihap edilmek hakkım 
haiz olan zevat ve müessesabn esamisini oda esas sicil defter
ler· e mukayyet olup bu defterlerde oda dairesinin de 
8 nulnaralı ~dada intihap heyeti katibi nezdinde arzu edenlerin 
tetkikine • aô.e bulundurmakta olduğundan 5 Agustos 930 s:tl1 
gün akş,mına kadar intihap heyetine tahriren müracaatları 
ilin olunur. 

• 
lle~i Metodu 

Mektep kitaplannda büyük 
tiir inkılip 

Tam Alfabe ile zeyli ilk 
olcumak, gazmalc kitabı, 
2·5 ·inci sınıflar için kı
raat, 4 - 5 . inci sını/liır 

l için gr.amer · 
M~leri.ı Tanı~ kalem erbabı· 

muct.n CELAL NURi B. ve arkadaıla 
"ilk mclıtteplerin Dll SeriınİD• 

ac yeni bir metot, . "beri" me
to~~lı tatbik edilmiotir. Maarif 
vc1e21etl tarafından yeni tedris 
senesi programma ithal edilen 
bu serinin v •fı mümeyyizi 
mektep kitaplarında büyük bir 
inkılip yapmış olmasıdır. 

Filvaki "İLEV.i,, metodu Türl<-
semi:ıi en kolay ve en seri şe
kilde ötrenmek için lazım ge• 
len bütün evsafı haizdir. Ayni 
zamanda kitapların kakıdı, tabı, 
tashihi, resimleri <le memleke-
timizin şimdiye kadar görmedi
ti Hlr nefaaet ve mükemmeli-
~tte ir. Kitaplarımız hakkın
daki küçük risale iıtiyenlere 
meccanen. 

Adres: beri kiltilpanesi, 
Mertebani Sokağı, ÇitUri 

mata tita bul. 

CENUBİ · 

AMERİKAYA 
Müreff ~he~· sı'lnıek istiyen 

yolcular. her haıde 

INGILIZ 
• 

ROYAL MAiL LAYIN 
Kumpanyasının MUAZZAM 

ve MUHTEŞEM vapurlüile 
seyahat etmelidirler. 

TÜRKiYE acentesi 

N. A. Kostantinidis 
Efendiye müracaat olunma
hdır. 

Tel. B. 3126. Galata Rih
bm cadde~i No. 27-29 
DÜNYANIN her tarafına 
VAPıUR ve ŞiMENDiFER 

bileti verilir. 

MODA 

Sajjfa 8 

( Malimutşevketpaşa ) va
puru 30 Temmuz Çaı:şanba 
11 de Galata Rıhtimındaiı 
kalkarak Çanakkale. bmir. 
Küllük, F ethiyo, Finike, 
Antalya, Aliiye, Mersin' e 
gidecek ve dönüşte T aşucu, 
Anamor; Aliiye, Antalya, 
Finike, Fethiye, Küllük, İz. 
mire uğrayarak gelecektir. 

Çanakkale' r.le yalnız yol
cu verilir yolcu alımr. 

Trabzon ikinci 
postası 

(Ankara) Vapuru 31 Tem
muz perşembe ıikfamı Ga
lata rılitımından kalkarak 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye. Fatsa. Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, H -
pa'ya gidecek ve pazar is
keles!le Rize, Of, Sürmene, 
Trabzon, Polathane, Gürele, 
Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun 
Sinop, İnebolu'ya uğrayarak 
gelecektir. 

Gaz, Benzin, Mazot 
münakasası: 

Samsun vapu u 
30 emmuz 

ÇarşamBa 
Günü akşamı 6 da Sirkeci 
nhtımından hareketle doğru 
(Zonguldak, inebolu, Sam• 
sun, Ordu, Giresoo, Trabzon, 
Sürmene ve Rize)ye gide
cektir. 

Tafsllit için !. Sirkecide 
Y elkeoci hanında kain acen~ 
tuine müracaat. 

Tel. İStan\>J11 1515 

Sablık hane 
Cihangir, Sormagirde Çe 

me aobğında 132 num 
dart kat elektrik. ter.kôst ha 
&dl tertibabm havi alb od 
karg,r hane sablıktır. İstiye 
lerin Gülhane müdür muavi 
Suphi Beye müracaat etmele 
rica olunur. 

Kadıköyün' de 
Moda Bomonli Bahçcı:n 

7 Apstoı Perşf"ınoe 

SABAHAIUD~ 


