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S O N P O S TA Halkın gözüdür: Halk bununla görür·] 
S O N P O S T A Halkm kulağıdır: Halk bununla işi dir. 
S O N P O S TA Halkın d il i d i r: Halk bununla söy?er . 

Reisicümhur Memur Mudur? 2 Şükrü 8. İhsan Ziya Beyin Ölümü 

Darülfünun Müderrisi Maliy;-VekiliBu Mutemet, Kaymakam İrandan Müsbet · 

1 Notamıza 

C- t B .. F.k.. • N d• ? Sah~ Gi~ M hk V · ı d • Cevap Bekliyoruz eva e lfl } n e ır • Birkaç gün evel şehrimlze a em eye e rı 1 • -
~--1 hiç birinden mes'ul olmaz. gelerek y alovaya giden M.u. . - -ı Yenı· Hadı· -
Memur olsa idi mes'ul olması ye vekili Saracoğlu Şükril B. 

· dün geç vakit şehrimiie dön- y k lizım gelirdi. HUkômetın mua· müştür. '. t 
melatından dolayı ve mucebince Şükrü Bey bu sabah saat se 0 ur 
demesi sebebile reisicümhur- " 10,, da hareket eden Loyt 
ların da mes'ul olması lazım Triyestinonun bir vapuru ile 
gelse idi bu mes'uliyet muka- İtalyaya gitmiştir. 
bilinde mukarreratı hükfunetin 
herhangi birini dilediği zaman 
reddetmek hakkı olmak icap 
ederdi. Halbuki ou hak mut
lak surette verilmiş değildir. 
Mes'ul olmıyan memur ise 

Ankara, 31 (H.M ) - T ah
rana gönderilen notamız mesai 
zamanı haricinde vardığı için 
İran hariciye nezaretine ancak 
bugün öğleden sonra tevdi 
edilebilecektir. 

Cevat B. 
lstanbul ıabık istinaf 

Dıahkenıesi reisi ve Hukuk 
fakuıtesi müderrislerinden Ce
~at Bey diyor ki: 
l Reisicümhur hiç bir mem .. 
ekette memur addolunmamış-
~~· Her yerde reisicümhur 
_ır ınemleketin re'si idare

llnde bulunan hükümetin fev-
kinde bir şahsiyettir ki onda 
d~vlet tecessüm eder, ha
kinıiyeij milliye temessül 
eder ve reisicümhur hükumet 
~enilen şahsiyeti maneviyenin 
tinısali olarak kuvai selasenin 
n" Mzı!11ı. ve mihrak noktasıdır. :s ulıyeti siyasiye daima ya 
llrilçternian heyeti vekileye, 
Yahut ayn ayn olarak vekillere 
raci olur. Reisicümhur hüku
lnetin inıza eylediği muamela· 

tasavvur olunamaz. 
Bu takdirde reisicümhurla

nn mevkileri kuvvei icraiye 
ve adliye ve teşriiyenin ve 
binaenaleyh her nevi memu
riyetlerin fevkindedir. Ve 
onlar hükumetlerini temsil 
eden birer şahsiyeti aliyedirler. 

Biz de T eşkilab Esasiye ka
nununun 31 ve 28 inci mad
deleri mucebince Riyaseticüm
hur sıfab devam ettikçe meb ' -
usluk sıfatı da devam edeceği
ne ve memuriyetle meb 'usluğun 
kabiliyeti içtimaiyesi olamıya
cağma göre evleviyetle Reisi
cümhurumuza memurdur diye
meyız. 

Memurin kanununun birinci 
maddesinden reisicümhurun me
mur olduğu, istidlal olunamaz. 
Çünkü reisicümhurlann bütçe
den tahsisat almaları memur 
olduklarına hükmetmeğe kafi 
gelmez. Kırallar dahi büt
çelerinde muharrer maaşı al
dıklarından memur ;dadana 
giremezler. 

Sigara Kağıdı Nasıl Alınır ? 

Münakasa Yapmak 
Mecburiyeti · Y o~ m~ .. 
İnhisar Müdürü Anlatıyor 

al lütün inhisar idaresinin sabn -----------

1> .dığı sigara kağıtları hakkında 
ır hayli şey söylendı ve ya

Zaldı, fakat yazılan ve söylenen 
leyler ile hakikat tamamilo 
~laşılnıış olmadı. 

İnhisar idaresi müdürü Beh
çet heyi görerek sorduk,dediki: 

"-Biz en iyi sigara kağıdı 
almak mecburiyetindeyiz. 
. Bunun için ötedenberi Mo

~Yano adını taşıyan bir fab
rika ile iş yapanz. Bu fabri
kanın bize verdiği fiat, İtal
~a da dahil olduğu halde di
ier hükumetlere verdiği fiat· 
tan çok noksandır. 
h Bununla da iktifa etmiyerek 
i ';lndan bir ay evvel tecrübe 
5ın her fabrikaya sigara ka-
rcdı ~iparişi Verdim. Bunları 
cye~ı fenniyemiz tecrübe etti. 

1 ~odiyano fabrikasının kağıtarı!e diğer fabrikalar kağıtla
rı •raaında % 8 - ~• 1 O fark 

bulundu. O sıradtt şiddetli 
ihtiyacımız yoktu. fakat fab
rika işsizdi, en iyi mal ve
receği için kendisini koru
mak menfaatimiz iktizasından-

HaydarR.B 
Başvekile Açık 

Mektup Gönderdi 
Hapisaned;b';.unan H~ydar 

Rifat Bey, Başvekil ismet 
Paşaya hitaben bir açık mek
tup göndermiştir. Haydar Ri
fat Bey, bu mektubunda: 

"Mahmut Esat- Haydar Ri- . 
fat davasının ledüniyabna dair 
geçende ilk perdeyi kaldırdık.,, 

Şimdiye kadar geçen mu
hakeme safhalarında kendince 
gördüğü yolsuzlukları birer, 
birer ve delillerle tekrarladık
tan sonra ezcümle diyor ki : 
"Şimdi ikinci perdeyi açalım: 

Mukabil taraftaki kılişe Hari
ciyeden Adliyeye gelen bir tez• 
kere üzerine Adliye V ek.ilinin 
bunu mahkemeye tebliğ ettir
mesini gösterir, Sovyet sefiri 
İstanhul'da filan mahkemede 
ticaret mümessilliğimiz aleyhine 
bir dava var. 

Bu nevi davalarda Türk 
mahkemelerinin hakkı kazası 
yoktur, mahkemenin nazarı 
dikkatini celbediniz, diyor. 
Bu bir notadır. Böyle bir notayı 
senelerdenberi hiçbir elçi ver-

Biçare hakimi öldürtmekle maznun olanlar 
İzmir, 29 (H~susi) - Epeyce ı dınyor ve herkesi derin bir 

za mandanberi lzmir, İstanbul meraka sürüklüyor. 
efkarında akisler yapan Urla Bu zevat, kaymakam Talat, 
hakimi İhsan Ziya Beyin katli fırka mutemedi Hüseyin Avni, 
meselesi, yakında yeni bir saf- belediye reisi Atıf, eczacı Hil
haya girmek üzeredir. mi, jandarma kumandanı Ha-

F otoğrafını gönderdiğim kim- lit Beylerle berber Selim, Ak 
~ler, Zeynelzade Hüseyin, Mehmet ve diğer bir Mehmet 
Değirmenci Mehmet,. Bekçi namındaki şahıslardır. 
Muharrem, Boşnak Arif namın· Bunların kaffesi bugün lüzu
d?~ şahıslar~ır ki bunlar şim- mu muhakeme kararı ile ağır 
dıkı halde agırceza mahkeme- ceza mahkemesine verilmişler-
s~n?e. muhakeme ediliyor ... Bu, dir. Haklarındaki iddiaya na· 
bırıncı safha .... 

Bir de, yine bu hadiseyle 
alakadar bir safha var ki, 
vak' anın kahramanı olduklari 
iddia edilen eşhas, başta 
kaymakam Talat B. olduğu 
halde Urla'nın en ileri gelen
leri olduğ-u için fikirleri bulan-

zaran bu zevat, maznun san
dalyesinde oturanlardan ve 
memleketin ileri gelenlerinden 
geçinen Zeynel zade Hüseyin 
Bey lehine şehadette bulun
ması için bir şahide ( 1000 ) 

( Devamı 3 üncü sayıfada ] 

Tahran, hükümetinin cevabına 
sabırsızlıkla intizar edilmekte
dir. Bu cevapta ise pek haklı 
taleplerimizin kabul edilmeme
sine ihtimal verilemez. 

İsyan Sahasında 
Sükun Var 

Ankara, 31 (H. M) - İsyan 
sahasında yeni bir hadise ol
mamıştır. 

Urfa, 31 (H. M) - Hudu
dumuzu cenup kı.smından geç
meğe teşebbüs eden haydutlar 
takip edilmektedir, bir iki gün 
içinde bunların tamamile imha 
edildikleri haberini alacaksınız. 

-Ayda Bin Lira 
Kaza11abilirsiniz -Lütfen gazetemizin ilk gü-
nünden itibaren dağıtmağa 
başladığı kuponları ehemmi
yetle sal:layınız ! 

• 
Bu Sizin için Bir 
ali T ecrübesidi 

mek cesaretinde bulunama
mıştır. 

Mahkemeye celbolunan tica
[Devamı 3 üncü sayıfada] 
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dı, binaenaley ilk 150 bin 
bobini Modiyano fabrikasına 
sipariş ettik. Diğer 150 bin 
için münakasa açtık. Daha 
kırgın bir fiat elde etnıek 
istiyorduk. 

- Birinci 150 bin için mü
nakasa ve rakabet mevzuu
bahis değil mildi? 

- Biz muhasebeiumumiye 
kanununa tabi değiliz. İstedi
gimiz şekilde alabiliriz! 

Behçet Beyin verdiği za
hattan anlaşılan şudur : 

İdarenin 300 bin bobin ka
ğıda ihtiyacı vardır. Bunu ayni 
nefasette olmak şartile en 
ucuz kağıt verenaen almak dıec
buriyetindedir. Fakat idare 
ayni zamanda da kendisi ile 
muvafık şartlar ile öteden beri 
iş yapan bir fabrikayı ko
rumak zaruretini hissetmiştir, 
çünkü bu fabrika kapandığı 
takdirde diğer fabrikaların 
fiatları birdenbire artırarak 
bir konsorsiyom yapmaları 
ihtimalinden korkmaktadır, bi
naenaleyh münakasa açmağa 
lüzum görmeden ihtiyacı Olan 
kağıdın nısfını bu fabrikaya 
vermiştir. Hattıhareket belki 
doğrudur, fakat iltizam ed.len 
fabrikanın rakipleri tarafıncf an 
dedikodu yapılmasınm öniine 

sreçebilecek mahiyette de~il. 

1 - Devlet Bankası ... 
2 - Şimendifer ... 
3-Fabrika ... 

Memleketin bugün en mü
him üç mali meselesi. Bu 
üç mesele hakkında hükümet 
tarafından mali vaziyetimizi 
tetkik etmek üzere davet 
edilen Alman Maliye müte
hassısı uMÜLLER" ismin· 
deki zatın verdiği raporu 
elde ettik. 

Raporun bu üç meseleye 
temas eden kısımlannı ya
rından itibaren neşre başlı
yoruz. 

Bu rapor şimdiye kadar 
neşredilmemiştir. Gazetemi• 
zın raporu elde etmesi 
muvaffakiyetlerinden biri ola
rak sayılabilir .. 

Edirne' de lektrik 
Edirne, 30 (Hususi) - Şeh

nn elektrik tesisatı (3-4) aya 
kadar ikmal edilecektir. 

"SON POSTA,, NIN "1000,, 

LİRALIK KURt ASI 
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Liman memuru arkadaşına - Ko~, mtıc!Ur s'eye " iabesr ver, 
limana bir yelkenli ıreldl. 
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Halkın Sesi 

Liman Vaziyetinden 
Memnun Musunuz ? -Limanın vaziyeti epey za-

mandır tetkik mevzuu. Fakat 
şimdiye kadar söylenen şeyler 
daha ziyade resmi ağızlardan 
çıkh. Bu işle yakin allkası 
olanlann fikirleri pek anlaşıl-
madı. Bir muharririmiz. dün, 
alikadarlarla bu mevzu etra-
fında glSrtışmnştnr. Aldığı ce
vaplar tunlardır : 

Ragıp Bey (komisyoncu) 
" - Liman eskisi gibi ser

best olsa daha iyi deiil mi? 
Bakın şimdi; imtiyazlı şirket 

olunc~ memur lizım, teşkilat 
lazım; daha bir sllril masraflar. 

Devlete ge~ ayni 1Dahzurlar, 
nisbeten daha az olsa bile yine 
baki. Bu masraflar ynk çıkart-
ma ve yükleme masarifini 
çoğaltacaktı. 

En muvafığı liman, serbest 
olmali. Buna itiraz edenler: 
Vapurlann yükleme ve boşal
blması için müracaat edilecek 
yer bulunamıyacaktır diyorlar. 
Halbuki mavnacı esnafı eskisi 
gibi aralarında, pek ali, 
bir cemiyet yapabilirler. O 
zaman birçok külfetler ve 
masraflar kalkacak." 

Sait Arif ve Sait Ômer 
müessesesi. 

" - İnhisardan ve imtiyaz
lı şirketlerden memleket za
rar görmekte olduğu iç.in biz 
liman işlerinin tamamile ser
best bırakılması taraftarıyız. Ka
botaj Türklere ait olduğu için 
ecnebi sermayenin limanları
mızda tahakl-ümünden ko ku
lamaz." 

Mehmet Faik, Ahmet Remzi 
ve şeriki müe es.si; 

" - Paşam, bizim istediği

nıiz, mümkün merte'De kol y
lı hr. Gerek d .. inh · s"'r na 
ve gerek imi· yıub şirket 
ş diııe t aftar de~ · . Şimdiki 
id re hcrA a de ti c a kol y
lı nn zıyade m .. ' urt gö~te-
rı 

ldıkl n pa a da yapbkları 
işe isbetle 'ah's'ir." 

Baamaciyan (tüccar) 
"- Ticarette aerhesU IA

zımdır. inhisar tekilleri dojnı 
değildir. 

~ ıc rette serbesti refah ge
tirırı,." 

Rasim Bey (Komiayoncu) 
"- Ben bilmem, muameleyi 

arkadaşlar yapar. Onlar gelsin 
de görüşelim." 

Yusufyan Kasapyan tica
retanesi: 

" -Biz onların hesablarmı 
bilmeyiz ki bir efkir beyan 
edelim. Hanaiai bayırlı ise 
o olsun. 

DABILI 
Doğru Mu?' Fena Yapılan 
Is. . y I d Elektrik Tesisatı 

tinye o un a 
Aksaklık Varmış 

Bir müddet eYel Mulak'tan 
lstinye'ye kadar giden °yeni 
bir yol yapılmıştı. 

Fakat inşaat biter bitmez 
de ortaya şöyle bir iddia 
ablmışbr: 

Şehrin bu yeni 7olunda da
nemeç noktalarına çekilen du
Yarlar, yoldan çıkan eski, 
çürük taşlarla örülmlş, yem 
alınmış gibi hesaba geçı
rilmiştir. 

Bunun üzerine müfettişler 
işi tahkike başlamışlar; fakat 
tahkikat, müsbet veya menfi 
bir netice vermeden unutulmuş, 
gitmiştir. 

Bu iddiayı ortaya atanlar 
.şunu da ilave ediyorlar: 

AIAkadar amir ve müfet
tişler, eski taşlann Şehrema
neti fen heyeti müdürünün 
emrile kullanıldığını söyliyerek 
iti savsaklamak istiyorlar. Ay
nca bu işin tahkiki esnasında 
zabıtlar da noksan tutulmuştur. 

Şimdi biz de s6yliyelim : 
Bir iddia doğru veya yanlış 

olabilir. Ancak, bunu tahkik 
safhasından geçirmek ve kat'i 
bir neticeye b:- - ... mak kanuni 
bir borçtur. .r ıit ederiz ki 
bu iş bir an • t m'zlenir. 

Denize Düştü 
Dün ak amki Kadıköy va

purlarından biri iskelt-ye ya
naşırken iskele ile hafif öir 
müsademe olmuş. Sarsıntıdan 
K deniz vapurunun berberi 
İbrahim efendi denize d ş
müştür. lbrahim Ef. kurtanl
mışbr. 

Tapu İşleri 
Jilde senetleri bt lunmıyan 

b'· lar Tapu dairesinde gi:n
lerce aranıyor, hazan da bu
lunamıyordu. Şimdi yapılan bir 
fihrist ile bu iş çok kolay· 
laştınlmıştır. ---Berberler Mektebi 

Berberler cemiyeti tarafın 
dan Yeni postane civarında bir 
mektep açılmak üzeredir. 

İflastan Kurtuluyor 
Dilibuzzade Ahmet ticaret

hanesi aciz hale gelmişti. yaz
dık. Şimdi öğreniyoruz ki bu 
ticarethane iflis kararının kal
dınlmaa1m istemiştir. Buna da 
her Türk gibi memnun olduk. 

Kmltoprağm Kayubqa loa
mmdaki elektrik tesisab iyi 

yapalmamlfbr. Bu, aemtte uk 
aık hasıl olan cereyan kesil
melerinden anlaşılıyor. Ufak 
bir rüzgar ve hafif bir yağmur 
çok defa bu gibi arızalar do

juruyor. Şirket. bu taraftaki 
al>onelerini de memnun etıne

lidir. 

"Ağabeyciğim ,, 
Neler Yapmış ? 

Ağabeyciğim namile maruf 
sabıkalı Süleyman Haydarpaşa
daki Anadolu oteline gitmiş, 
kendisine yer gösteril.memesine 
kızmış; hizmetçi Mari ile Arak
ai 'yi iyice dövmii§tiir. 

Bu sırada tabanca da çek
tiğinden tutulmuştur. 

Askeri Müzede 
Abş Yeri 

Askeri müze Müdürlüğü Top 
meydanında bir nişan alma ve 
atış yeri yapacaktır. Buradan, 
fişek parasıru veren herkes 
istifade edecektir. 

Maksat, gençlere muhtelif 
hedeflere göre nasıl nişan 
alınacağını öğretmektir. 

Nişan yerinin hazırlanması 
( 20-25) giı.ne kadar ikmal 
edilecektir. 

Balık Mütehassısı 
Tal sisat İstiyor 

Balıkçılık mütehac-sısı M. 
Vebermen yar tığı bir kadroyu 
tas 'ik ve tahsisat istemek üzere 
AnkarQya gitm' ir. Teklifleri 
kzdul edilirse tertip edeceği 
teşıciiat ve hazırladığı proğram 
ile işe başlıyacaktır. 

Yüzme Yanşlan 
İstanbul denizcilik heye-

tinden : 1 - 1 Ağustosta ya
pılacağı ilin edilen yüzme 
müsabakaları Kalamış'ta yapı 
Jacaktır. 2 - Yüzücüler saat 
15 te Kalamış iskelesi üzerinde 
müsabakaya hazır bulunmalıdır. 
3 - Yarışlar beynelmilele tev
fikan " 100 ,, metre serbest, 
" 100 M ırt .. t" " 400 " . s us u, ,, ve 
" 800., metre serbest olarak 
icra edilecektir. 4 - Deniz 
mayoları koyu renkte olmalıdır. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 

1 - Ham Be,. BM-u .,Batize... &r 
..,_... .. deyiftr. 

2 - Huan Bey, çok zamandır .. pazar 
ola,. duaiyonun, bir kere .OyleyiYer .. 

D(>ğurtına İşleri j 
Ve Yeni Kanun 

Millet Meclisinin IOll içti
malarında .çıkan yeni hıfzıssıhha 
kanu , çocuk diifürmiye ya
nyan ve çocuk yapmıya mani 
olan :aletlerin memleketimizde 
satılmasını yasak etmektedir. 
Bunlar timdiki halde hani 
harıl sablmaktadır. 

K4Danua tatbikinden sonra 
bu aletler ancak reçete ile 
kullanılabilecektir. 

Avrupa Talebe 
• 
imtihanları 

Banka, ticaret, mühendislik 
tahsili için Çekoslovakyaya g-On

derilecek talebenin bugün da
rülfüQun' da müsabaka imtihan
lan yapılacaktır. İmtihana yedi 

kişi talip olmurtur. Bunlardan 

üç tanesi göndet·ilecektir. 

Liman Şirketi 

Memurları 
Liman meclisi dün toplan

mış, şirketin son vaziyeti hak
kında müzakere yapm1'hr. 

Memur maaşlarından yüzde 
b~ kesilecektir. 

Sanayi Bi~iği Bankası 
Sanayi birliği tarafından te

sisinc:ı karar verilen banka 
için ılk hazırlık temaslarına 
başlanmıştır. 

Biga l\ı!üddei Umumiliği 
' 5,, inci mektep 

ımıa imlcrmdcn Ahmet Ziya 

Bey 'J}Sga müddei umumiliğine 
ta) innad.lmiştir. 

} ı 
f1 aarif Eınini 

Maarif emim Muzaffer B. 

bugün Ankara'dan lstanbul'a 
gelecektir. -Adliye'de Müuhal Yok 

Adliye' de münhal olmadı
ğından İstanbul hukuk faküJ
tesinden çıkan baıı gençlere 
vazife verilememiştir. 

Postane Sablmış Değil 
Postanenin Ziraat bankası 

tarafından sabn alındığı haberi 
verildi. Sorduk, asılsız olduğu 
bildirildi. 

Bir Katil 
Yedi Seneye· 
Mahkum Oldu 
Y enicami' de Meto isminde 

birini öldüren Rasim on beş se

neye mahküm edilmiş, fakat 
hafifletici sebepler görülerek 

ceza "7,, sene alb aya indi
rilmiştir. 

Yalancı Seyyahlar 
Geçenlerde iki genç matba

amı:ıageldi. Bir devri alem seya
hati yapac klanm söylediler. 

Fikirlerini anlattılar. Muvafık 

göründü. Kendilerini teşvik 

ettik O gün, bugün kararla

rını yerine getirmedikten baş

ka kart basbrıp hani harıl 

para toplamıya koyulmuşlar. 

Pu gibi haller, temiz gençlere 

yakışır mı? 

Bir Kısım Tramvaylar 
Gece Durdu 

Tramvay şirketinin kömür 
taşıyan bir vagonu yüzünden 
geceleyin Karaköy'de tramvay 
seferleri yarım saat kadar 
yapılamamıştır. Buna, k~mür 
vagonunun uzun süren manav
rası sebep olmuş, tramvay ve 
otomobiller orada yığılıp kal
mışbr. 

Eşya nakliyatının gece yan
sından sonra yapılması muvafık 
olmaz mı? 

Gümrük Varidah 
İstanbul gümrüklerinde bu 

ay zarfında ithalat eşyasından 

alman gümrük resmi yekiiııu 

( 1,5) milyon küsur lirayı geç
me ccdir. 

Bu ay zarfında ithalat varı

dalı günde " 50- 100 ,, bin lira 
arasında oynamışhr. 

Türkspor 
Derisinden Gülen Adam 

Türkspor'un bugün çıkan 44 

üncü sayısında Eşref Şefik 
Beyin bu şayaw dikkat maka-
lesile beraber At yarışları, 

Sporcu nasıl bir insandır? 

Koşucu Besim'in hususi lıayah, 
Dünya Kupası maçları, Ten is, 
Futbul ve Deniz müsabakalru'! 
Koca Yusufwı Bahrimuhitte 

nasıl buğulmuştu, serlavhah 
F ' ılaı biıhassa okuyunuz. 

Günün Tarihi 
--t:--------------------1-

Gazi Hazretlerinden 
Hörmetle Bahsediyorlar 

Bulgar gazeteleri Reisicüm
hur hazretlerinin Türk - Bulgar 
münasebeti hakkında vaki olan 
beyanabnı minnettarlıkla kay
dediyorlar. 

lf. Beynelmilel Tııring 
kulüp - Geçende şehrimiz
de aktettiği konferans mü
nasebetile yazdığı tebliğte 
Gazi Hz. nin dehasile vücut 
bulan yeni Türkiyeden takdirle 
bahsetmiştir. 

)f. Millet meclisi Reisi -
Kazım Paşa dün Y alovaya 
gitmi~. 

ıf. Birinci Müfettişlik -
İbrahim Tali Bey çekildiği 
takdirde yerine Ankara v&lisi 
Nevzat ve Dahiliye müsteşari 
Hilmi Beyler ile hmir valisi 
Kimn veya ordu mnfettişı 
Naci Paşalardan birinin tayin 
edileceği söylenmektedir. 

lf. 20 Milgonlulc Malu
me - Tedariki için Alman 
gurupı ile yapılan mukaTele 
düu imnlanmışbr. 

• &rlin Sefirimiz -
Bugün Almuya'ya hareket 
edecektir. 

,,._ Abdiilialc Htmtit &g
Senelerden beri birlikte yap
dığı Losyen hanimle eTlenmep 
karar vermiftir. 

lf. Senelilc Resİlll &,..isi -
Cumartesi günü Galatasaray
da aç.ılacakbr. * Üsküdar Kadıköy tram
oaglarında - Yolun müte
baki kısmını yapmak için mü
nakasaya girecek 40 talip 
vardır. * Yeni Posta Pulları - · 
İçin verilen nümuneler üzerinde 
tetkikat yapılmaktadır. 

i'. Türk - Yunan M""-.!e
desi - Mucibince İstanbul 
Rumlarına etabli vesikalarının 
tevzii için komİ8yon polis mü
diriyetinden yardım isteınşitir. 

)f.K ati/ Rasim - İki bu -
çuk sene hapse mahk\Jm edil
miştir. 

lf.Şeglı Sait oğla - Daya
sına Anlcarada bugin devam 
edilecektir. 

lf. Efganistan isyanı -
Hakkında gelen haberler mii
tenabztır. Böyle bir isyaa 
olmadığı bile söylenmektedir. 

ıf. Ege adı nerede11 geli
yor? - Seyrisefain yeni aldı
ğı vapura bu ismi, milattan üç 
bin yıl evel Adalardenizinde 
yaşıyan Türk ırkından bir 
milletin adı olduğu için ver
vemıi~. 

Hasan Bey De Şaşırdı. 

3 - Hun Bey, artık ticareti bırakıyo
nım. Bir .. pazar ola" deyim, belki ifler 
dlbelir. 

4 - Hasan Bey - Hangi birinize: •pa
zar ola. diyeyim 1 DoiJuau ben de Pfll· 
dım rittf. 



ı Ağustos 

Hergün 
Neden 
Bzz 
Korku? 

M. Zekeriya 

~on Pcsta'yı çıkarmağa teşeb
b~3 ettiğimizi duyan bütün 
~kadaşlar hemen de hep bir 
agızdan ayni şeyi söylediler: 

. - " Sen, sözünü esirgemiyen 
bır adamsın. Hiç böyle bir 
zamanda gazete çıkarılır mı? 
Başını belaya sokmak istemi
yorsan bu işten vazgeç.,, 

'f. 
Son Posta' da halkın her 

fr!I~{~ meseleler hakkındaki 
1 rını anlamak üzere bir sütun 
açtık 

B' h r ınu arriı·imiz hergün 
k~··akta rasgeldiği muhtelif 
ım~elere suai soruyor ve on

ların , nr:derini topluyor. 
e ~ . ~a.t. her rasgeldiği adam 
V\e a ıbraz ediyor. 

1 Bana sorma, clurup du
rur,<en başımı belaya mı sok
mak· · b . ıshyorsunuz? Neme lazım 
enıın! diyor. .. 

Gazete ic;n bazı tanıdık 
zat!c~rdan ~ h d' 
1
. t• ya_ı veya ava ıs 
s ıyoruz. 

et --, Bizi ekmegı~ · m~den mi 
nlC:.{ ' ti h ıs yorsunuz, bırak alla-

b ını seversen be bir .ıder! ceva-
ını veriyorlar. 

Dern k k. ~ k 1 ' e ·ı ortalıkta bir kor-
u ·-av ası var. 

h .;tk. memleketin gu .. nlük 
ınese e' ·ı 1 istr· 1 

•• en e a akadar olmak 
ter~ı;:ıhıyodr. veya öyle görünmeyi 

• e ıyor. 

Münevverler d- ·· d'" kl · · sö· ı uşun u enm 
k 
ııemekten çekiniyorlar. Her

es s·· l k . ı . oy emekten ve yazmaktan 
o: 2\Uyor N' . b N d · ıçın u korku ? 
e en korkuyoruz ? 

Kok · * Muua r. u ıs~bdadın gıdasıdır. 
rasu kıyetle ıdare edilen otok-

erde halk t th' dil. 'Ve h.. .. e ış e ır, 
kork dkumdar kuvvetini bu 
kalnı u ~ alır. Halkta korku 
liiinddıgı gün istibdat kendi-

H en ~kılır. 
nıuıı albuki demokrasi halkın 
Paşaabbetine istinat eder. İsmet 
riyer son- nutuklarında cümhu
söyt 

1d') halk idaresi olduğunu 
alane ~ e~. Halktan kuvvetini 
tine b!r ~dare halkın muhabbe-

C .. ıstınaden yaşar. 
korku nıkh u r i y e t idaresinden 
et- 01

1 ~ demokrasiye sui kast 
&&.&e <tir. 
C .. 

de~ ilUınhuriyet bizden korku 
fı • muhabbet ister. 

hu ~ktku ve !Dilnevverlerdeki 
bize nıo.r hıssi istibdadın 
lih . ı~as bıraktığı kötü bir 

nıyetin mahsulüd" 
k yeni nesil b u~İıni 
.entlini kurtarnıahu zı fı:ı~en 

rıyetin b. ve c u-
lediğin · hltden. ~uhabbet bek
Yaşatın~ ~e!ıdır. Cümhuriyeti 
in eyi .. ~ k ıstiyorsak onu sev-
korku 0 f.enmeliyiz. Muhabbetle 

ır arada yaşıyamaz. 

B· ._ 
D~k~evaba Cevap. 

den b. . akşam gazetelenn
lb\in 111 " Edime ,, feliketi 
yer ~ebetile gazetelerin vazi· 
ve ın~ tahlil- eden yazıma cevap 
so rnuş. Bu cevabı okuduktan 

nra duyd w t .. . 
Y 

ugum eessur, aym 
azının aJb d . . d h n a ıntişar e en ve 

k er. nasılsa neşredilmiş bulunan 
ıtrikattirü görünce zail oldu. 
lı u karikatürde Maliye vekilinin 
i ~cırah torbasını omuzlıyarak 
star-Lat • . A •t ~ ıçm vrupaya gı • 
;ekte olduğu gösterilmekte
cır. Bu intakı hak karşisında 
e\rap v v "h • ermege ı tıyaç kalma· 

IIlıştır. M.Z. 

* k Dünkü nüshamtzda, Bal· 
an harh' . il b . ının im münase-
etıle Nesiıni b · • • 

Yanı 1 ki eyın ısını 
garı:ı~ ah;b~ded~lmiştir. Bul
rini idd' gırmeyecekle
hariciye ıa eden o zamanın , . nazın "As b d' 
tızarla tashih ·~" ey ır. ederız. 

SON POSTA 

1 Son Posta'nın Resimli Ma"kalesi: * Evet Ef endimciler 1f 

1 - Roma imperatoru Sezar'ın etra
fında birçok dalkavuklar vardı. Bunlar 
"Evet Efendim., ciliği bir meslek ve bir 
kazanç vasıtası yapmışlardı. 

Padişahların etrefında da dal
kavuklar doluydu. Bu meslek o zaman-
larda hayli ilerlemiştL Zamanın bütün şair 
ve san'atkarlan hile birer dalkavuk ol
muştu. 

3 - Dünya, maalesef hala değişme
di. Bugün azacık yükselmiş veya mu
vaffak olmuş insanların etrafını bu dal
kavukların sardığını görürsünüz. 

Evet Efendimciler hem fertlerin. hem 
cemiyetleriu en büyük düşmanıdırlar. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
R. 100 Balonu 
Londra, 30 ( Hususi ) - R. 

100 balonu. Kanada'ya doğru 
muntazam surette uçmaktadır.) 

EJ3alon, yarın sabah Greniviç 
saatile sekizde Kanada sahiline 
varacaktır. ----Komünist Tevkifi 

Paris 30 ( Hususi ) - Bu 
sabah (24) ecnebi komünist 
tevkif edilmiş ve Belçika 
hududuna gönderilmişlerdir. 

Bunlar 1 ağustos komünist 
bayramına iştirak edeceklerdi. 

Garpte Gerginlik Başladı 
• 

Fransız Ve ltalyan 
Hududunda Ne Var? 
Paris, 31 ( Hususi ) - Fransa ile İtalya arasındaki mü

nasebet, şekerrenk olmakta devam ediyor. 
Fransızlar , son zamanda ( 60 - 70 ) kadar İtalyan aske

rinin hududa iltica ettiğini iddia etmektedirler. 
Diğer taraftan Fransız hududunun kuvvetlendirilmesi, 

yeni istihkamlar yapılması efkarı sinirlendirmektedir. 
Bilhassa otomobilli mitralyöz bölükleri teşkili bu asabiyeti 

yüksek bir dereceye çıkarmıştır. 

Ankara 31 ( Telefon ) -

Maarif vekaletinin bu sene 
açacağı tiyatro mektebi için 
alakadarlardan istenen rapor 
beklenmektedir. Mektep An· 
kara.da açılacaktır. 

Maarif Ve Nafia 

Kır Yangını 
İzmir, 30 (Hususi) - Bur

novamn Arapdere mevkiindeki 
fındalıklarda bir yangın çilmıış, 
epeyce genişlemişse de merkez· 
den gönderilen jandarmalar ve 
köylünün yardımı ile söndü
rülmüştür. Zarar ve ziyan pek 
çok değildir. Yangının ne su
retle çıktığı anlaşılamamışbr. 

İskeçe E vkafını 
Soyuyorlar 
İskeçe, 29 - Bura müf

tüsü firari Ali Vasfi vakıf 
binaları terhin etmek suretile 
bankalardan para çekmekte
dir. Bu vatansız adam vakfı 
perişan etmiştir. Evkaf kasası 
tam takırdır. -Dayak Atan Merkez 

Memuru 
Manisa. 30 - Bma da 

bir merkez memurunun önüne 
gelene dayak attığı iddia edil
diğinden müddei umumilik ta
rafından sorguya çekilmiştir. 

Sayıfa 3 

Dedikodu 
isimsiz -
lstanbul 
Sokakları 

** Bahçekapıda bir dükkan 
~bi, g~~en gün bana, posta 
ile kendisıne gönderilmiş bir 
mektup zarfı gösterdi: 

Şu zarfın üstünü okuyu
nuz! dedi. 

Okudum: 
"İstanbul'da. Bahçekapıda 

Y edikule tramvaylarının dur: 
duğu köşeden Sirkeciye doğru 
giden arka tramvay caddesi 
üstünde, sağ tarafta. ardiye
lerin arasında. sabık Mes' adet 
hanının karşısında. atik... nu
maralı, cedit. . . numaralı ..• 
mağazasında... Efen diye. ,, 

Zarfın üstünü okuduktan 
sonra sordum : 

- Sizin adresiniz bu mu? 
- Doğrusunu isterseniz en 

sağlam adresim budur. Çünkü 
bu caddenin adı yoktur. Karşı
ki hamn kapıcısına sordum: 

" Eskiden Y alıköşkü caddesi 
derlerdi ama, şimdi bunu 
kimse bilmiyor. ,. cevabını 
verdi. 

"Kalıyor yalnız bir: "BAH
ÇEKAPI,.. 

"Ama, Bahçekapının neresi? 
Belli değil. Numara ile de 
bulunmaz. Bahçekapıda benim 
dükkinın numarasını taşıyan 
bir çok bina vardır. 

Dükkan sahibini dinlerken 
düşündüm: 

İsimsiz cadde, ısımsiz a .. 
damdan daha beter. Çünkü, 
isimsiz bir adaIIiJ tanıtmak 
için nihayet, "Ahmet paşanın 
ortanca kızı,. yahut ''Hacı Nuri 
Beyin büyük oğlu,. denebilir. 

Fakat böyle isimsiz bir cad
denin adresini vermek için: 

- Sirkeci ganru sağa bıra
kınız, doğru caddeyi tutunuz, 
sola kıvnlınız, ama güm
rükler tarafına doğru gitme
yiniz, tramvay yolunu takip 
ediniz; sağ köşede bir acente 
vardır, onu geçiniz. Solda am
barlar filan göreceksiniz, on.ı 
da geçiniz, biraz ilerde ... 

Diye uzun boylu tarif et
mek lazım. Sağlam bir adres 
vermek istiyen ticarethancltr 

' yazıhaneler, mektup kağıt ve 
zarfına koydukları adresleri 
böyle yazsalar hiç fena etm~z
ler. 

Nevyorkta, zarfların üstüne 
bir cadde ve bir de ev numa
rası koymak yetişirmiş, mü
vezzi bununla adre!li bulurmuş. 

Bizde caddelere isim, rıu
mara koymak şöyle dursun, 
olanlarının da adı bozulur. 
Muhafaza edilme dikten sonra 
isim değiştirmenin ne manası 
var? 

Bunu okuduktan sonra Jüt
fen, sabık Babıali ve lahik 
Ankara caddesi yokuşunu tır
manınız, Gağaloğlu ile Türbe 
arasındaki yolu geçiniz , tram
vay yoluna gelince, Beyazıt 
istikametine doğru yürüyünüz 
sağınızda kalan türbenin önün~ 
de durunuz. karşıya geçiniz 
Kadirgaya inen Fazlı paşa yo: 
kuşunun başında, sağ tarafta 
büyük bir bina vaı·dır, oraya 
giriniz, yukarı kata çıkınız, 
orada Şehremini denen bir zat 
olacak, onu bulunuz ve ken
disinden rica ediniz ki biraz 
kımıl danı versin! 

==============-<;==-==-=-

Şık Hırsız Kadıköylülere 
Naime adlı şık bir le.adın BOYNUZLU ADAM 

Mançuride başının arkasında 30 santimetre uzunlugunda 
boynuzu olan bir Çinli bulunmuştur. 

dün. Beyoğlunda. Karim~ Sayıfanız cumartesi gunu 
mağazasından bir top ipekli çıkacaktır. Unutmayınız. 
kumaş çalarken yakalanmıştır • .....,. __________ -1 



4 ~yıf a 

BiLiR misiniz? 
Fareler Ne 

Çabuk Çoğalırlar 
......_ 

Kemirici hayvanlar arasında 
tavtan ve fareler en çok yav
ru yapan hayvanlardır. Avru
pada tavtaııcılık çok büyük 
irat getiren bir aan'attır. Fa
relerin kürk yapmağa elverişli .. 
olan cinslerini de çok ehemmi
yetle yetiştiren çiftlik sahipleri 
vardır. Farenin tarlalarda, ev
lerde yaşıyan muzır nevilerini 
behemehal öldürmelidir. 

Çünkü bu hayvanların has
talıkları naklettiği f ennen kabul 
edilmiştir. Farelerin çok çabuk 
f ulalaştığım gören meraklı bir 
Alim, üç sene mütemadiyen j 
yaptığı tetkikat ve istatistike 
nazaran bir çift farenin senede 
dört defa yavrulamasile her 
defasında " 8 " yavru yaptığını • 
tesbit etmiş, uç sene zarfında 
bir çift farenin yavru'a ı .ı ve 
yavrularının yavrulannı ve en 
küçük torun ve torun zadelerini 
hesap ederek bir çiftten üç 
senede ceman "253,762" fare-
nin doğduğunu tesbit etmiştir. 

Portakalın Hassası 
Portakal taze meyvalar 

arasında en ziyade canlandıncı 
maddeye [vitamin] e malik bir 
meyvadır. Hastalarla çocuklar 
çok portakal yemelidir. Arap
lar, Giritliler portakalı soyma
dan yerler. Rutubetli yerlerde, 
portakalın soyulmadan yenme
sinin romatizma hastalıklarına 
karşı çok faydası olduğunu 
işitirdik. 

Girit adasının çok rutubetli 
olmasına rağmen adalıların ro-

matizmaya tutulmamalannın por
takal yemelerinden ileri gel
diğini duymUf idik. Fransız 
ilimlerinden doktor Klavel 
portakal ile birçok tecrübeler 
yapmış ve bu meyvanin haki
katen "'Artritisme" , "'Arterios
Jderos" ve damla hutalıklanna 
karşı en mükemmel bir çare 
oldujıınu ispat etmiştir. 

Gülün Cücesi 
Gül ağacı dikenli olmasına 

rağmen, memleketimizin en 
ziyade sevilen bir ağacıdır. 
Gülün on iki bin nevi mev
cuttur. Bu binlerce neviler 
arasında o kadar garip çeşitleri 
vardır ki renk ve isımlerini 
hatırda tutmak kabil değildir. 
Geçen mayısta Londra' da 
bahçıvanlık sergisinde yeni bir 
nevi daha teşhir edilmiştir. 

Bu gülün ismi " Rosa Rou
letti,, dir. 

Bu yeni nevi, mevcut gül
ler arasında en küçük bir fi
dan olarak kabul edilmiştir. 
Çiçeği diğer güller kadar bü
yük ve yalnız fidanı küçüktür. 
Bu cüce gülün boyu (5) santi
metredir. Çiçeği açıldığı za
mam fidanım görmek ıçın 
gözlük takmak lizımgelir. 

• 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Eviniz:e veya lflnlze ıriderken, sokak
ta ge:ıı.erkea veya birialle glSriltllrken 
her hangi bir vaka kartınnda kalabl
linlnlz:... 

Havadi. nedir billyorum1. o Yakayı 

derhal giirebllirainlı.. Bir yansın, bir 
katil, bir kua birer havadi.tlr. Ru
geldlğini1. vakalardan ertesi gGaU ga-
1.etelerde giirmek latedlğis biri olu.aea 
derhal telefonumzu açınır. ve havadlal 
SfHclemiz:e haber veriniz, isim ve ad
resinid de bırakınız. Verd!iinl1. hava
dlain ehemmiyetine göre gueteml1. 
mükifatını vermeyi vazife bilir. 

Telefon numaramız: utanbul • 205 ,, 
tilr. 

, 

SON 

EHREMİNİ OLSANIZ 
NELER YAP ARSINIZ? 
Muhiddin Bey 
Cevap Verdi 

FAKAT FAZLA BiR 
ŞEY SÖYLEMEDi 

Sabık Şehreminlerinin şeh
rimizin ihtiyaçlan hakkındaki 

düşüncelerini dinledikten sonra 
dün Muhiddin Beye müracaat 
ettik ve bir de onun fikrini 
6ğrenmek istedik. 

Muhiddin Bey fikrim fU 
cümle ile hulasa etti: 

"- Benim f.krim icıaabm
dır. 

Sonra bu fikrini şu şekilde 
izah etti: 

-- Eski Şebreminlerinin söy
lediklerini okudum. 

Onlar, vaktile yapacaklarını 
yapmış ve çekilmiş kimseler-

dir. Şimdi icra vaziyetinde ol
madıkları için bir çok şeyler 

tahayyül edebilirler. Halbuki 
ben halen Şehreminiyim. Dü-

şündüklerimi tatbik edohilecek 

bir vaziyetteyim. 

Binaenaleyh icraabm düşün

düklerimin fiil haline gelmiş 

birer şeklinden başka bir şey 

değildir. Yaptıklarıma bakınız, 

lstanbul şehri için ne düşün
düklerimi anlarsınız .• 

• 
Muhiddin Bey Neler 

Yaptı? 

Bu müphem cevabı karile

rimiz nazannda daha vazıh 

bir şekle sokmak için Muhiddin 

Beyin tehremini olduğu gün
denberi yaptıklannı hülisaten 

turaya sıralıyoruz: 
1 - Süt meselesini bir 

Siz O/sanı~ 
Ne 
Yapardınız? 

M.uhiddin Bey 

Bu ıehir sizindll'. Şehrin · 
sıhhati, güzelliği ft ihtiyaçla
rile en ziyade onun içinde ya
şıyanlar alikadardır . Fakat 
şimdiye kadar hiç kimse size, 
şehrinizi güzelleştirmek ve te
hir dahilinde me<leni bir İnsan 
gibi yaşıyabilmek için ne dü
tündüğünilıü sormamışbr. 

İşte biz size bu imlCAııı ve
riyoruz. Ve içinde yaşadığınız 
ve her derdine ortak oldu
ğunuz bu şehirde bir an için: 
"Şehremini olsamz ne yapar
sınız?" sualini soruyoruz. 

Maksat, Şebremanetine çat
mak, veya şuna buna tariz 
etmek değildir. Sadece şehir 

balkının, kendi şehirleri için, 

ne düşündüğünü anlamak ve 
bu suretle şehrin dertlerini 
yakından görüp anlıyarak on
lann çarelerini aramaktır. 

Şehrimizin güzelleşmesini is-

1 
tiyorsamz bu suaJe cevap ve
riniz. 
,__----------------~------
zamanlar halle çalıştı, fal<at 
beceremedi ve bıraktı. Şimdi 
ahırların ıslah ile uğraşıyor. 

2 - Köprünün üzerini tuğla 
ile yapbrdı. 

3 - Taksim 
yaptırdı. 

4 - Maslak, Yakacık, Eren
köy ve Yalova yollanın asfalt 
döşetti. 

5 - Darülbedayii ve kon
ıervatuvan Emanete raptetti. 

6 - Babıali caddesini kat
ranlattı. 

beton köprü yapbrdı. 
iV 

Bizim aklımıza gelen bu 
~dar. Sizin aklınıza yeni bir 
f~Y geliyorsa ilave edebilirsiniz. 
( Fakat şurası muhakkak ki 
Muhiddin Bey: 

Ne :Şehre temiz au getirtti, 
d , Ne halka temiz süt temin 
eaebildi? 
n Ne temiz ekmek yedirdi, 

l ı Ne de temiz hava aldıra
~ild~ 

Suyu, sütü, havası. ekmeği 

Halkın İstediği 
Ne Gibi· Şey? 

SATICILARA KALDI
RIM YAPMAK LAzIM 

. 
Kadıköyde .. Sami" imzasile 

fikrini biJdiren kariimiz diyor ki:. 
- Ben şehremini olsaydım 

evvela şu Kadıköyün sokak 
sabcılannı menederim. O ne 
felakettir efendim. Sabah saat 
labdan başlarlar, gece yansına 
kadar bağınrlar. 

Hele bir hastanız veya bir 
küçük çocuğunuz varsa maşal
lah. Gürültüden hoşlanmıyan 

bir hastanın Kadıköyde yaşa
masın·a imkin yoktur. 

Onun için, ben şehremini 
olsaydım bu satıcıları sokakta 
bağırmaktan meneder, şehrin 
sükütunu temin ederdim. 

Kadıköy : Sami 

SÜT IHTIY ACI 
lstanhul' dan "İhsan" imzasile 

mektup yazan kariimiz evveli 
süt meselesinin halledilmesini 
istiyor: 

Şehremini olsaydım evveli 
süt meselesini halJederdim. 
Şehre temiz süt vermek bele-

' diyenin vazifesidir. Bu vazife-
sini yapmıyan belediyenin hik

j meti vücudu yoktur. 
Süt meselesi şu tekilde 

halledilebilir : 
Şehremaneti mezbahayı yap

bğı gibi asri şeraiti haiz 
ahırlar yaptırır. Kırımdan lıu
talıkıız temiz inekler getirir. 
Aynca sütleri takim için bir 
müessese vücuda getirir. Bu 
suretle şehre süt tevzii işini 

inhisar altına alır. Bu işe tahsia 
edeceği seriııayeyi hem kirlı 

7 - Cerrah paşa hastane
sinde bir paviyon yaptırdı. 1 

temiz olmıyan bir şehirde ı 
Şehremaneti vardır denilemez. 

bir surette işletmiş, hem de 
halkımızın süt ihtiyacını temin 
etmiş olcr. 

SİNEMANIN BİLMEDiGi aiz TEliLİKELERİ 
Dünya Ve 
Gürültüleri 

Bu isimdeki Filim 
Yakında Bitiyor 

Ruslar şimdiye kadar yapıl
mamış bir filime vücut ver
miye çalıtıyorlar. 

Dünyanın gürültüleri .• 
Bu filimde, anımızın boş

luk içinde nasıl hareket etti
ii, dlf kabuğun ne suretle 
vücuda geldiği gösterilecektir. 

film, ayni zamanda, zelze
lelerin de nasıl vukua geldi
ğini gösterecektir . 

Bu filimde, iki rasat müte
hassısı, fen müşaviri olarak 
çalışmaktadırlar. Filim bitmek 
üzeredir. 

FİLİM MASRAFLAR! 
Amerikalılar yeni ve biiyilk 

filim hazırlıklanna başl&mlf
lardır. Yalnız yeni mevsimde 
vücuda getirilecek olan filim
lerin adedi "19'l5" tir. ve 
( 35 ) milyon dolar masrafı 
mucip olacaktır. Bunlardan 
başka aüper filim denilen bir 
nevi yeni filimler yapılacaktır 
ki bunlar da ( 165 ) milyona 
mal olacaktır. 

Bu resimde gördüğünüz ma
rifetler · s!nema oyunlan değil
dir. Birçok defalar sinema 
artistleri hayatlanm tehlikeye 
koyarak hakikaten aklın almı-

yacağı şeyler yapıyorlar. Ya
lınız, bunu yapmak için külli
yetli para alırlar. Aldıkları 
paranın dehşeti hakkında bir 
fikir verebilmek için aşağıya 
bazı rakamlar kaydediyoruz: 

Bir tayyareden öteki tayya
reye atlamak için 200 lira. 
TayYareden trene atlamak 
için 300 lira, otomobilden 
tayyareye atlamak için 300 lira, 
motosikletten otomobile atla
mak için 300 lira, motörden 
tayyareye binmek için 500 lira, 
otomobille çarpışmak için 500 
lira, paraşütle atlamak için 
aoo lira, paraşütle denize in-

Büyük Met Ve 
Cezir 

Moris Şövalye ile 
Yapılmıştır 

Avrupa'ya, gene Amerika'
dan " Bü) ük medclü cezir,, 
isminde yeni bir filim geldi. 
"Hobart Hemley,, bu eserini 
bir oyundan almış. 

Tiyatro ve musiki sahnele
rinde görülen muvaffakiyetini 

bu defa daha bariz olarak 

gösteriyor. Eserdeki şarkılan 
okuyan aktör Moris Şövalyedir. 

EMİL YANIGS 

Meşhur artist Emil Yanings, 
Ufa şirketi hesabına pek yeni 
bir sözlü flim yapmış.tır. İsmi 
"İliblann gözdesi"dir. Emil Ya
nings elyevm "İşel" de istirahat 
ediyor. Az sonra tekrar İfe 
koyularak bu mükemmel fil
min eksiklerini tamamlıya
cakbr. 

mek için 300 lira, başapğı 
uçmak için 200 lira. 

Eğer kendinizde bu cesareti 
görüyorsamz filim kumpanya
lanna miiracaat ediniz. 

A~stos 1 

HADiD FERDi 
Bir Gencin Ha
yatını Zehirledi 
İzmir 30, [Hususi Muhab' 

mizden)- İzmir memleket b 
tanesinin beyaz duvarlarına d 
yanmış bir karyo!ada, buğda1 
çehreli ( 16) yaşlarında bir k 
delikanlısı yabyor .. Ve ağhyot< 
Hastanede dolaşırken bana 
genç delikanlıyı işaret ettiler. 

- Kimdir? 
Dedim. Şu cevabı aldım : 
- Ödemiş'in Balıkçı köyüO' 

den " Mehmet " namında bil 
genç .. 

- Peki neden ağlıyor? 
- Zavaı,ının aleti tenasl-

lünü tamamen kesmişler ... 
- Kim bunu yapan!.. 
- Saniye namında 20 yr 

şında evli ve genç bir kadın!. 
Mehmed' e yaklaşıyorum .. 
Mehmet heni merakla sfızdlt 

süzdü ve sonra da sorduğudt 
sual le re cevap verme ğe 
başladı: 

" - Benim adım Mehmet ... 
Köyümde bana: ( Kara bibet 
Mehmet) derler. Nişanlım da 
güzel... benim ~bi esmer. Adı 
Fadime (Fatma) .. köylüler bt
ze: 

- Çifte Karabiberler der 
lerdi.,, 

Bu zavallı gencin başmdaO 
geçen hadiseyi şöyle tesbit 
ettim: 

Mehmet köyde yumurta toJ"" 
lar ve pazarda satmış. Bir giiJI 
hemşiresi küçük F atına gel~ 
rek; 

- Ağabey - diyor - seni 
Saniye hanım çağın yor. 

Mehmet bir şey var znnniJe 
Saniye hanımın evine gidiyor, 
Saniye hanım eyli, hem de 20 
yaşında güzelce bir köy kadıııJ 

Mehmet içeriye giriyor• 
Saniye; 

- Odaya gelf diyor. 
Mehmedin kafasında, ball 

ftlpheler ve heyeduılar uçuyor ... 
Gece· vakti, 'll8J'anhk .. M 

met odadan içeriye girinc 
birisi lAmbaya; 

- Püf! diyor. 
Lamba sön6yor, bir el g··" 

ıUne koca bir tabanca da 
yıyor ve bu aralık bir kad 
elide pantolonunu ihdiriyo 
Mehmet: 

- Ne oluyoruz, 
Saniye? 

Deyinciye kadar keskin b · 
ustura zavallı gencin y 
hayabnı teninden ayınyor. 

Mehmet kanlar içersind 
kendini açık saçık bir kıyafeti 
sokağa fırlabyor ve yold 
geçen bekçilere hadiseyi anla 
tıyor, neticede bu feci vuiyett 
memleket hastanesine yatı 
Jıyor. 

• Haber aldığıma göre San 
yenin kayın biraderi olan b 
genç, Karabiber Fadime 
almak istiyormuş. Fakat kı 
Mehmetle niıanlandığını g 
rünce kardeşi v& yengesi v 
sıtasiJe bunu yaptırmak ist 
miştir. Hepsi de yakalanmı 
lardır. 

Meliş Hüsnü 
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İNGİLİZ CASUSLARI 
İLE KARŞI KARŞIYA 

Ali Şakiriıa bütiin macera 
damarlan kabardı. Ona öyle 
ıeldi ki, bu kadın bitişik 

•agondaki hempalarile İfaret
lefiyor ve trende bir vak'a 
hazu.hm •. var. 

çok 
di. 
bir 

ihtimalleri akılndan geçir
F arzediyordu ki trende 
İngiliz casus tertibab 

vardır ve herşeyi biliyorlar, 
Şakiri tanıyorlar. 

Yanında bir sivil memur da-
'f. ha olduğunu ve onun evrak 

Tren, akfam üstü, saat tam çantasını taşıdığım da biliyorlar; 
altıda hareket etmişti. bu çantayı almak için, trende, 

Kadın, seyahate alışık in- lambaları söndürebilir, konı
aanlar gibi, trenin hareketine partimanı basabilir, icap eder
alaka göstermeden koltuğuna se silah çekebilir, kan döke
İyice yerleşti ve kitap oku- bilirler. Şakir bu adamların 
rnağa b~ladı. Şakir düşün- her şeye muktedir olduklannı 
meyi tercih ediyordu. bilmez dcğ:ldi; Entelkens Ser-

Kencli kendine ilk suali şu 

1 

vis hakkında kafi derecede 
o.du: malümab vardı. 

"Ne yapabilirler?.,, Ve· bir Hava iyice kararcb ve kom-

Meselesi 
Oluyor ••• 

partimanın lambalan yandı . 
Kadın gene bir aralık pen

cereden baktı. 

Şakir de süratle yerinden 
kalkarak pencereden başını 

uzatb ve kaclınm ba~ tara
fa bir göz atı~-. bi~k 
pnun penceresinde bit ada
mın, elindeki elektrilt cep 
fenerini açıp kapadı - ve 
kadına ıtıklarla gizli iM§etler 
verdiğini gördii. Fak akir 

g6zlerile o tarafa bakbiı alde 
başım tamamile aksi tarafa 
çevirmiş olduğu için, ötekiler 
gördüklerini anlamadılar. Bu
nunla beraber, fener sötMlil ve 
kadın başım içeri aldı. 

- Anlaşılıyor. Ben üçüncü 
defa bu yolu geçiyorum. Sa
bahleyin çok güzeldir. İtalyan 
köyleri.,. 

Kadın, birdenbire ayağa 
kalktı ve: 

- Pardon, Mösyö.. dedi, 
biraz müsaade. 

Ve esmer vücudunu bir yı
lan gibi kıvırarak hızla yürüdü, 
kompartimandan çıktı. 

Şakir etrafına bakındı; 
kom par ti m a n da p e k a z 
adam vardı; hf(men yerinden 
kalktı ve öteki memurun ya-
nnıı giderek: 

- İhsan ! Dedi, ben bir 
tehlike seziyorum. Bir baskına 
uğrıyabiliriz; ayn ayn otur
mamız doğru değil, biraz son-

ra yanımı gel. 

Biraz sonra Ali Şakir de 
yerine oturdu ve hiç bir fCY 
anlamamış gibi masum bir 

Şakir yerine oturunca bii
hatbnda l tün dikkatile etrafa bakıyor

du; esasen bütün bu mace
rada başlarına en büyük teb-

yüzle kadına sordu : 
- Napoli - Roma 

ilk seyahatiniz mi ? 
- Evet, m&lyö. 

Sayıfa 5 

Nasihat .. 

!Su eıbıse noktalı bastnndan 
yapılır. Çok pratiktir. Kuma
şın ı·engi gök mavisi olursa 

ve renge yan bir de şapka 
giyilirse ft:vkalade şıl< olur. 

Her gün ve her saat giyile
bilir. Bilhassa aşağı ltadar 
düşen yakası çok zariftir. 

Sevgilisi İle IHariciye İmtih~~ 
K a ç m ı ş Tekrarlanacak 

lıkeniıı trende gelebileceğini 

daima düşünmüştü. 

Biraz sora İspanyol kadım 
yerine oturdu. Gülümsüyor, 
Şakire Romayı çok merak etti
ğini söylüyordu. Şakir, tatlı 
bir neş' e içinde, kadına Ro
ma hakkında malümat verme
ğe başladı. 

Şakirin arkadaşı Ihsan, 
yerini değiştirmif, gelip onun 
yanına oturmuştu; kadın ev
veli ihsana, sonra elindeki 
çantaya dikkatli bir göz atb· 
ğım gizliyemedi. 

Tam bu sırada, komparti-
manın bütün elektrikleri bir
denbire söndil ve kuvvetli bir 
el İhsanın elinden çantayı bir 
çekişte aldı; sonra başka biri 
memurun üstüne atıldı. 

Karanlığın içinde acı, keskin 
bir çığlık koptu, ihsanın baca
ğına bir bıçak saplamışlardı. 
Sivil memur. koltuktan yere 

Hariciye vekaleti bazı me
murluklar için geçenlerde bir 
müsabaka açtı . Müsabak ya 
girenler kazanamadıkları için 
imtihan tekrar edilecektir. 

TAKVİM 
Gün 1 1 -Agustos - 1930 Hızır 81 

Arabi 
6 - Reblülevel - 1348 

Vakıt-Ezani-Vaaati 

Güneş 9.28 4.56 

Öğle ı 4.54 12.20 
lldndi 8.49 16.15 

Rumi 
19 -Temmu:r.- 1346 

Vakıt-E:r.ani-V a.sati 

Aktam 12.- 19.27 

Yalaı 1.49 11.17 
lmsak 7 .34 2 53 

~ 

yuvarlanarak kıvranmağa baş-
ladı. 

Kompartımanın içi birbirine 
girmitti. İnsan gölgeleri oraya 
buraya koşuyor, birbirine çar
pıyor, kadınlar· haykırışıyor, 
erkekler kibrit çakarak, 
titrek ellerinde çabucak 
sönen alevin zayıf ve geçici 
ışığile, bütün bu kaçışan, bir
birini iten, dürten, ezen göl
geleri bir an görüp gözden 
kaybediyorlardı. 

Şimendifer bütün süratile 
gidiyordu ve imdat işareti 
verilmiş olduğu halde henüz 
durmamışb ; nihayet sürati 
ağırl8!jtı ve durdu. 

Ellerinde fenerlerle tren me
murlan geldiler, kompartimamn 
kapılarını Lapa<lılar, kimsenin 
Y( rinde.o kımıldamamasını ihtar 
ettiler. 

Eld·tri!der yandı. 
(Arka .. yu) 
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~BYIPSULTANKl~DIB~J~~~~~Ç-oc-uk~Si-tu-nu~~ 
- ~/ende Yürek Nasıl Cafer ? ... 
- Biraz Fazlaca Atıyor! .. 

Hasanm ~anç:rli ~l1i h3vada 'I= İHTİYAR A.lJAM NE~ 
kalm~ı. Çun!..u di},_er kız, __ 

İŞ YAPIYORDU? .. 
serdarın kapaı1clığı ~yaklarını --- --------- -
bırakmış, vücuduna san1mı~b. 
Göğsü göğsüne dokunuyor, 
yüzü yüzüne değiyordu. Bu 1 
halde inecek hançerin serdara ı 
da ziyan vermesi mümkündü. 

Bu hararetli sarılıştan Ya- 1 

kup ta müteessir olmuştu. Bir 
an göz güze gelince bu tesir 
daha ziyade kendini göstereli. 
Denilebilirdi ki Yakup bin !sa 
Bızans kapılannda bekliyen /\
rap ordusunun vücudunu bile 
unutmuştu. Giiya mazeret arar 
gibi: 

-Sizi susturmıya mecbtıruz; 
burada işiniz ne ? Diyebildi. 
Genç kız kekeledi: 

- Biz mi? Biz burada idik. 
- Fakat ne anyordnnuz? 
Bu suale, şimdiye kadar 

susan ikinci kız cevap verdi: 
- Bu ev benim ev:m. 
- Burası rna lasbr deif 1 mi? 
Vaziyette bir değişiklik ol

mıya başladığını hazır bulu
nanların hepsi de anlamıştı. 
Fakat ne mana vereceklerini 
bilemiyorlardı. Sual, cevap 

ileriliyor. Cafer en önde. 
fası dik. Sağ elile hançerini tutu
yor; etrafa da kulak veriyor. 
Bir ara Hasan koluna dokundu: 

- Yürek nasıl? 
- Fa:la atıyor. 
- Yani bir kadın gibi kor-

kuyorsl.ln? 
- Hayır, bir asker gibi. 

Hem serdarla ben pek yufka 
yürekliyiz de. 

devcım etti: 
- Manastırın baş papası 

(Dutunyadis) benim babamdır. 
- Dutuııyadis mi? 
Dehşetli bir korku geçir

dikten sonra şimdi de hayrete 

- İki kadının işini becere-
! medikten başka sanki emin 
adamlarımız imişler gibi yolu
muzun üstüne bir de nöbetçi 
diktik. 

d~mek sırası gelmişti: 
- Yoksa babamı tanıyor 

musunuz? 
Yakubun gözlerinde geçici 

bir şimşek çaktı. Fakat cevap 
vermedi. Diğer bir suale geçti: 

- Adın ne? 
- Teodozi Dutunyadis. 
- Ya yanındaki arkadaşı-

nın? 
T eodozi bir az durdu. Baş

ka bir cevap verdi : 
- Ben onun teyzesiyim. 
Adı sorulan bu kız, demin 

ölmemek için yalvaran dilberdi. 
- İsmi ne? 
- Evdoksiya. 
- Ala. Biz de Bizansı mu-

hasara eden Arap ordusunun 
askerlerindeniz. 

Onun içindir ki ~;zi orta
dan kaldırmak lazım geldi. 
Çünkü ilk fırsatta bizi ele ve
receksiniz ! 

Eski korkulu vaziyet gene 
avdet etmişti. Ama, serdar
da eski sertlik pek kalma
mışb. 

Sözüne devam etti: 
- Eğer bizi haber verirseniz 

babanız elimizdedir. Sonra piş
ma;ı olursunuz. 

- Nasıl elinizde olur 1 
- Niçin olmasın. Kayışda-

iı manastırında biuat ben 
tuttum. 

Eğer sağ olarak dönmezsek 
babanızı da bir daha göre
mez.siniz. 

Evdokaiya ile Teodozi, duy
duklan bu haber kUflSlnda 
donakalmışlardı. T eodozinin 
gözleri doldu: 

- Ne zaman döneceksiniz? 
- Ne zaman buradaki i~imiz 

biterse. Bu da ancak sizin 
yardımınızla olabilir. 

Serdarın yumuşamasının se
bebi, şimdi, anlaşılıyordu. 

-4-
BÜYÜCÜLER MAHALLESi 

Evlerinin saçaklan birbirine 
değecek kadar dar Bizans 
sokaklarından biri. Y akup bin 
lsa ile arkadaşlan yavaş, yavaş 

- Babaları elimizde değil 

mi? 
- Ne çıkar? Hem bura

dan kurtulsak bile babalarını 
göndereceğimizden emin mi
dirler sanıyorsunuz ? Üstelik 
biz yılışmakla kaldık. Serdar 
da güzel kıza gönül kaptırdı. 

Bu sırada Y akup sordu: 
- Cene ne anlabyorsuıı, 

Cafer? 
- Hiç, serdar. Sonumuzun 

hayırla çıkması için Tanrıya 

dua ediyoruz. 
- Dua edecek ne var ki ? 

Biraz sonra herifin evine vara
cağız. 

Yakalar döveriz . 

Cafer omuzlarını silkti: 
- 1 abii değii mi ? Kolay 

şey. Hatta işten bile sayılmaz. 
Bir müddet böylece yürü

dü!er. Genç Bizans kızlan ile 
anlaşma neticesi, 11Rum ateşi" 
denilen sılahı yapan adamın 
kim olduğunu öğrenmişlerdi. 

Az sonra büyük bir cad
deye çıktılar. Bu caddenin 
iki tarafında, direkler üstünde 
tutturulan, üstü kapalı yerler 
vardı. 

Vakit geçti. Buna rağmen 

sokaklarda birçok kadın, erkek 

geziniyor, hele yan soka~darda 
bu çiftlerin tek gölge haline 
geldiği çok oluyordu. 

Ali, derin, derin içini çekti : 
- Biz nerede ise şehri 

alacağız. Onlar bak ne işle 
meşgul. Cafer, etrafa bakıyordu: 

- Bana kalırsa yanlış gidi-
yoruz. Rum kızı, caddenin 
solunda.ki su lremerinin albn-
dan ge~memizi söylemişti. 

Dört arkadaş, o istikameti 
tuttular. Büyük cadde ne ka
dar süslü ise bu sokak ta 
o kadar pis ve karanlıktı. 

Ali, Cafer ve Hasanın ara 
sıra gevezelik yapmalarına 
mukabil Yakupta garip bir 
durgunluk vardı. Daima düşü· 
nüyordu. 

Az sonra tarif edilen ( V alans) 

- İçimde bir sıkınb var; 1 
dedi. Kızların bizi bir tuzağa 
düşürmelerinden korkuyorum. 

Sağda bir sokak vardı. 
Serdar kendini tutamadı: 

- İşte büyücü (Kalinikos)un 
evi. Yalan söylememişler. 

[ Arakası var ) 

Köylüye Prim 
Traktör sahiplerine verile

cek tazminat için İktısat veka
leti bir takım cetveller hazır
lamıştır. Bu cetveller gelmiştir. 
Doldurulduktan sonra vekalete 
gönderilecek ve bu esaslar 
dahilinde tazminat verilecektir. -Edirne'de Şarap 

Fabrikası 
Müskirat inhisar idaresi 

Edime' de bir şarap faprikası 
açmak teşebbüsündedir. 

-
İlk Tedrisat Teftişleri 

Vilayetimiz ilk tedrisat mü
fettişleri geçen ders senesinde 
yaptıkları teftişlere ait umu
mi raporlarını hazırlamıya baş
lamışlardır . ----

Şerif B. 
Sabık polis müdürü Şerif 

B~y Çorluya tayin edilmiştir. 
-=="'~======= 

Fener' de 
İntihap Hazırlığı 

Başladı 
Başpapslık Sell3inot meclisi

ne ağustos nihayetinde yeni 
azalar intihap edilecektir. Bu 

intihap için hazırlıklara şim

diden başlanmıştır. Sensinoda 

yeni dahil olacaklar arasında 

Silivri, Adalar, İznik ve Sinop 

metrepolitlerinin ismi geçmek

tedir. 
Uzun zamandanl>eri devam 

eden mütevelli intihabatının da 

bu hafta zarfında neticelene
ceği tahmin olunmaktadır. 

Eski Köprü 
memurları 

Köprü memurlarından ek
serlsine Emanetçe iş bulun
muştur. Pek azı şimdilik boş
tadır. Bir kısmı da tekaüt e-
dilmiştir 

Dünkü bilmecem.izin halle-

Soldan Sağa: 

1 - En büyük bina (5) renk(2) 

bir sorgu edatı (2) 

Halkayı Düşürebilir Misiniz? 
• 

Bunun için Parmaklara 
Dikkat Edin 

ÖTEKİ UCU 
Bir gün babası Selmaya bir 

köpek aldı. Fakat Selma ne
dense azıcık korkuyordu. Ba
bası kızına c~saret vermek için: 

- Bale, bak nasıl kuyruğu
nu sallıyor ? 

Selma - Eve~ .• görüyorum 
ama, ben asıl öteki ucundan 
korkuyorum. 

NASIL YAPMIŞ? 
Bir gün sınıfta muallim sı

raların arasında dolaşıyor, 
herkesin hesap vazifelerine 
bakıyordu. Zeki'nin sırasının 
önüne gelince Zeki iki ku~la 
beraber defterini uzattı: 

1 Halkayı Düşürün J 
--- ------- __.,, 

- Efendim, yapbm, yaptım, 
hep iki kuruş eksik çıkıyor, 
ben de cebimden tamamladım. Yukardaki ? e;me bakını.ı. 

G E V E Z E L İ K En üstte iki parmakla tutulaO 
•· - Selma, sana büyükler halka aşağıda kendi kendine 

konuşurken lafa karışma, bir yere düşüyor. 
şey söylemek istersen onların Bakınız bu iş nasıl oluyor: 
susmasını bekle, demedim mi?. 

2 - Vesaiti nakliyeden (S) ia- " _ Evet ama anne, onlar Birinci resimde olduğu gibi 
tek (S) hiç susmuyorlar ki.. küçük bir halkayı iki şehadet 

3 - Papaz (S) bir millet (4) - parmağınızla tutunuz. Sonra 
4 - Genitin zıddı (3) çok de- NİÇİN GÜLMÜS? ikinci resimde olduğu gibi sol 

ğil (2) - Necmi ağlayıncıya kadar elinizi avucunuz yukarı gelecek 
hiç gül' dün mü ? 5 - Şayet (4) karnı doymamıt(2) surette çeviriniz. Ayni zamanda 

- Evet. Dal:a bu sabah 
6 - Gökte bulunur(2) beyaz (2) _ Neden ? şehadet parmağile bqpat"' 
7 - Şamandıra(4)tavlada kulla- _ Babamın ayağına iğne mağm uçlarını birleştiriniı. 

n lır (3) battı güldüm. Bana bakınca Üçüncü resimde olduğu gibi 
8 - Emreden ( 4 ) bir memle- ben de bu sefer ağlamıya iki şehadet ve iki bqparmaği 

ket (4) _b_aş_la_dıır __ • _ ______ ____ h_ir __ l_eş_t_inn_· ce halka düşüvc 1 . ,,, 

ı: = •;:;a~4) ( ~i;a~ın~~~a~ ~3! ) 1 c İ c i ' B İ c İ ' K u K u J 
feryat (4) _ _ 

11 - Emniyet edilen şey (6) 

Yukardan Aşağı : 
1 - Renk (4) vilayet (S) 

2 - Aralık (3) başlıca ihtiyaç

laı;ımızdan biri (6) 

3 - Yol (3) sayı (3) 

4 - Büyüy heykel (S) istida (S) 

S - Yün (6) yarım (3) 

6 - Nota (2) nota (2) 
7 - Dört tarafı su ( 3 ) kapul 

eden (4} 

8 - Para ( 4 ) çok soğuk bir 
şey (3) sorgu edatı (2) 

9 - Bir ırk (3) müsterih (S) 

10 - Bütün (3) kö!e (3) 

11 - Beyaz (2) kapalı 

(4) malıal (3) 

Müstahz"ratı 

olmayan 

FABRİKASI 
Pek NEFİS olan 
ve TÜRK eseri 
san'ab mamula
bm muhterem 
ahaliye takdim 
eder. 

KREM PERTEV 
Briyantin 

PERTEV 
Pertev <li, ma
cunu, Pertev ko
lonyaları, Pertev 

inci Suya Dalıyor 
Cıci, Bici, Kuku kalası tam İnci titreye titreye karşı 

çekecekleri sırada üstünde İnci- tarafa çıktı. 
nin tek ayaklı bisikletle koş- Cici, Bici, Kuku gülmedeıl 
tuğunu görünce şaşırdılar. katılıyorlar : 

t · k l d'k·ı v • • 1 - "Gene bize bir oyun mıJ 
ncı a asın ı ı ecegını . . 

b ·ı d•v · · • d d yapmak ıstiyordun?" Diyot"' 
ı me ıgı ıçm o a şaşır ı. 1 d ar ı. 

Fakat çok hızlı koştuğu için "Hayır üstünde bisikletin!• 
duramadı, giım diye suyun içine koşuyordum, ne diye ko~ 

düştü. Dere derin değildi kalaS1 havaya diktiniz ..nki 
ama soğuktu. k~ca kafalalar? ,, ~ 

~Bali.kesir vilayeti da-
imi encümeninden: 

Gönen-Bandırma yolunun birinci kısmı itibar edilen 804x10 
ila 364x 16 kilometroları arasındaki kısımda 8358 lira 36 
kuruşluk ve ikinci kısın itibar edilen 364x 16 ili 500x29 
kilometroları arasındaki kısımda 9052 lira 40 kuruşluk tamiratı 
esasiye keşifnameleri ve şartnamesi mucibince yapılmak "il 
18 ağustos 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 t• 
kapalı zarf usnlile ihale edilmek üzere yirmi gün müddeti• 
münakasaya vazedilmiştir. 

Talıp olanların kapalı zarf usuline tevfikan dipozito, malr' 
buz ve teminat ve teklif mektuplarını ve evrakı sairesini yef' 
mi mezkfırda ve saati muayyeninde encümeni vilayete verın4: 
leri ve bu hususta malumat almak ietiyenleri~ nana daireSI" 
ne müracaat etmeleri ilin olunur. 



1 Afustoa sotl 
Son Posta 'nın Müsabakalı Hikayeleri : 6 

BU VAK' ANIN F AİLI KiMDİR? 
Çilek Tarlasındaki Silah Seslerine 

Ne Mana Verirsiniz? 
Komiserin Aldığı 

ARNAVUTKôY VAK'ASI -
Neticeye 

Dikkat Ediniz 

Nasıl V anlmıştır ? 
mı ela gene bir tarafa uh
vermedi. 

POS1'A 

1 BORSA -
fatanbul 30 Temmuz 19-10 

- Kapanan fiatlar -
NUKUT 

1 

ı Alba tı9,
ı .....,. 59,
ı Bailoaol 240,50 
1 ........ 109',
ı bolar 212,50 

20 Leva sı,-
1 Florin l'2,50 

• ıc... 125,lA....,. ,, St,-
1 Peseta 24,50 
ı 11.t. 50,lt 
ı Zlell 2',-

to F.._. fr. 161,-

211.lnt ~ 
20 ~ •• 117,50 

1 p.... !6,75 
• ı..e, 25,50 

20 DnJaal M,75 20 Dlur 76,50 
...... &. 119,50 1 tennet 

F'idah Adre81a 

Avukatlar: 
irfan Emin Beg 

Bahçekapı Liman hanı 21 - 22 
ağleyin ve akşam beşten sonra. 

Nami Nrırl &ğ 
Sultanhamamı ikinci ftkıf 

hanı. 

Sayıla i 

Sinemalarda 
Majik - "Kocamı iaterim. 
Elhamra - "Saadet yolu 
Opera - "Üç iptila" " 

. Etuvaı - "Demir maske 
• Ekler - " Delfon canb~ 
hanesi" ve "Kıralıçanın qla" 

Alkazar - " Esrarengiz 
ada,. 

Şık - .. Canup yollarında " 
ve "Bakirenin kalbi,, 

Fransız tiyatrosunda -
"Karmen" 
Taksim bahçesinde - Barbet 

Arnavutköy polis merkezine 
t!ri .a~k~r, öteki de sivil el
ıseli ıki adam girdi ve son 

::r~e . telaş içinde, polis 
nuaenne şunu anlattılar: 

Müaabakalı hikiyelerimidn •
risi bitmek G:ıeredir. Karilerimiz, 
onuncu hikayenin intişarından 
itibaren nihayet bir hafta zarfında 
cevaplarını göndermelidirler. 

Beş dakika ya geçti, ya 
geçmedi ki, içeri giren bir 
sürü halk, karakolun ta~ 
smdaki evin soyulduim11, lem 
de hırsızların ön pencereden 
girdiklerini ve karakoldan gö
rülmekten korkmadıklarını ha
ber verdi. 

ÇEK -~ 
1 .... IOM,-
1 ~ ı-.- 1 T.L. Florin 1,17 

Adet Sa. 

Ahmet Rafi Beg 
Galatada Voyvoda cadde

aiııde Şevket paşa bımnda 

sabah 9-10, ~an 4-6 ( v APURLAR l 
Fuat Şukru Bey tr 

Galatada Aleksiyadi hanında. 

- Biz demin çilek tarla
~ll arkasındaki patikadan 
f':liyord~k. Bir kadının acı acı 

Ylardıgını ~ittik. Sesin ne 
taraftan geldiğini iyice tayin 
etmek için epey durduk ve 
evvTela birşey anlıyamadık. 

anı bu sırada bir el silih 
ctladı, arkasından bir el daha. 
a:!İ~ daha... Hemen silihm 
ı, '-d tarafa doğru koşmağa 
~._ ık . Fakat yukardan 

~:ı:ıd bir otomubil geldi 
alar eyen bir kadını içine 
ot ak, birkaç erkekle beraber 

00obil kayboldu. 
erhal koşunuz 1 Fakat, ya

;::ı:za ınümküu olduğu kadar 
lheınur alınız, çünkü vak'a rk mühimdir, orada birkaç 

ed~~kt~emur salmak icap 
v . ır. 

<ierek latanbul'dan, gerekse 
taşradan gönderilecek cevaplar, 
11SON POSTA" idaresinde "14" 
Temmuz akşamına kadar kabul 
edilecek ve ondan sonra idareye 
a-elen cevaplar muteber oluıı
yacakbr. 

15 Temmuz gilnG, 1110" hikaye
nin de cevaplan neşredilecek 
müsabaka neticesi, karilerimize 
birkaç a-Gn sonra bildirilecektir. 

- Neredesin, ayol? 
- Komiaer Bey, siz em• 

rettiniz, aizi aramağa çıkbm. 
- Ben aana karakolda 

oturmanı emrettim. 
- Evet ama, siz çıkbktan 

ıonra k6yl& kıyafetinde bir 
adam geldi ve sizin, benim çilek 
tarlasına mutlaka gelmemi 
iatedijinili haber verdi. oraya 
hemen kOfhım, fakat sizi 
bulamadım. 

Komİler hiç aeaini çıkarma-
dı, yerine oturdu ve iki ada-

Komiser bunu duyunca hiç 
hayret etmedi. 

- Ben b6yle birfey tahmin 
ediyordum... Dedi ve aleltlaul 
tahkikata fitti. 

~ 
Amavutk&y polis komiseri, 

iki gtlıı içinde. kartıki evi 
soyan bütnn hınızlan tevkif 
etmifti. Buna muvaffak olmak 
için de evveli fiiphe ettiii bazı 
kimaeleri tevkif etmişti. 

Şu suallere 16tfen cevap 
ftriniz: 

1 - Polis komiseri kimler
den tllphe etmiftir ? 

2 - Onu bu fllpbeye sev
keden teYler nedir ? 

3 - Çilek tarluındaki vak' -
anın mahiyeti nedir ? 

ıt ~ 79,10 1 " " Koron 15,86 
Adet Sa. 1 " n Şilin Av. 3,33 

1 T .L. Dolar0,47 ıs 
1 ,, ,, Fr. fr. ıı,97 1 n ,, Pezeta 4,21.75 

1 " ,, Liret 11,99 1 " " Mark 1,97,-
l " " B.fr. 3•36•50 1 ,, ,, Zloti 4,19,75 
1 ,, ,, Drahmi 36,26 
1 ,, ,, la. fr. 2,42,25 1 ,, ,, Pengo 2,68,75 

1 • n l.eva 64, U 1 ,. " D-.. ~ 

HiSSE SENETLERi 

lt Bukaa '"5 
Anadolu D.Y. 18,50 
Reji 5,80 
Şlr. Hayri1e 16,!0 
O•manlı B. 
Tramvay '4>,-
Umumi Slıortal0,15 
Bom on ti 49,90 

lsTIKRAZLAR 

Terkos 59,50 
Çlmnto An. 25,70 
Onyoa 
Sari& detlrme. l,9S 
Balya K. A. 4,90 

Şark merkealc. 3,25 
Telefon 25,-

TAHVILLER 

Doktorlar: 
Leonliyadis Bey 

Dogum ve kadın hastalıklan 
Beyoğlu Sakız!iğacı Cevat 
paşa aparbmanı. Öğleden sonra. 

Hasan Arif Beg 
idrar yollan mütehassısı, 

operat6r. Çaj'alojlu Baha B. 
apartımam. Tel: lı. 2440 

Ahmet A•ım beg 
Doğum ve kadın hastalıklan 

mGtehassıaı, Şiıli Katıthane 
caddesi No. 131. ô;leden 

DahlU M,50 !:~ ... , ~ aonra 3-5 
Şark D.Y. 5,58 •- ..,... 
DllJ Muvah. 119.SO Rıhtam 15,95 Gaip- 1335 senesinden beri 
flmrilkler S,10 Ço üft d Saydı mah1 -,-- Anadolu ı 51,75 nım m - üsünün yanın a 
&aldat l903 57

1
•• " 2 sı,75 evlldı manevilikte bulunan 

T.Aü.. " 5 47,- kardetimi onbir seneden beri 
TiCARET • ZAHiRE ,&emiyorum. 

Halıcl otlu askeri llaealDda Raif 
Yukan flatler Teıekktır - HemfiremiD •i 

Ua ICr. ~ gözündeki ap hutalıiı iyi Buırday Kr. P•• ----yumuşak 12 10,-
Kınlca t,IO 

eyrisefain 
lskenderiye sürat 

postası 
(Cumhuriyet) Vapuru 

1 Ağustos cuma 13 te Galata 
nhbmından kalkarak cu-
martesi sabahı İzmir' e ve 
aktamı İzmir' den kalkarak 
pazartesi İskenderiye'Y.e va
racak ve çarşamba lsken
deriye'den kalkarak lzmir'e 
uğnyarak istanbul' a ıele
cektir. 

CENUBİ 

AMERİKA YA 
MG.reffehen gitmek istiyen 

yolcular. her halde 

INGILIZ 
k ~kıt gece yansım pçmifti. 
liloınber • yüzünü can .. kmb
k ~ uruşturdu, çünkl kara
,:ı:::_ kafi derecede memur 
dır Uykudakileri de uyan-

1 
E 

~:r::ıab!~i:: memurla bera- Samsun vi ayeti IJ- ç •• .ı.. Kumpuıyasının MUAZZAM 
._ 

1
Karakolda ancak bir memur •• • d • • • d ;) Arpa ~ = .. ) l200,- (Fagdalı adrealerimiz 6it- ff Mlfı!fEŞEM vapurluile 

ROYAL MAiL LAYİN 
~,...:...; 1.,; eden Gülbane bqbekimi Ni
B. Hrt a,so yazi lamet Bf.ye teşekktır ede
iHRAÇ F.ŞY ASI rim. Osküdar Sulh ubat kltlblı Emin 

Jlü,nter 0,17,5 
put ZAHIREıı,-

"' mıştı aımısın· e t-t Maar a.u ,apa1s Ank. kir. - medi. Mabadını ıörecelc- ıeyahat etmelidirler. 
~;b~sİer o iki. adamla bera- cum enı n: . ~::~emı ~:; ::kK~~ıre. 80 siniz.) TÜRKİYE acentesi 
ÇÜek ır otomobıle atladılar ve ı - Bafra - Sinop hududu yolu üzerinde o+OOO den N. A Kostantinidis 
bir- ltul!blalankıtl a=a 37+300 kilemetreye kadar mevakıi muhtelifede t~- Düyunu müvehhide SON POSTA Efendiye müracaat olunma-
kulüh u eye a ar · on sekiz bin beş yilz doksan beş lira 65 allmıf beş kurut lıdır . 
._cak ebd.e .~uluna~. bekçiler bedeli ketfli kısmen tamir •e kısmen tecdit ıuretile yapı- Parlu 29-7-30 52,15 fr. Kapandı BEDAVA 11..AN KUPONU 
lar, f ır silah sesını duymuş- , lacak el~ sekiz adet. köprü ye menfez Ağuıtoaun on ikinci 30-7.30 sı.ss .. Açıldı 1 • Ağostos - 1930 Tel. B. 3126. Galata Rıh-
olduld akat .. 0 sırada ~!akta günü saat on albda ıhale edılmek üzere kapalı zarf usulile bm caddesi No. 27-29 
tr-d an ıçın dışan ÇI cıya mllnakaaaya konulmuştur. DONY ANIN l er tarafına 
ley ar" vakit . geç?1iş, hiç bir 2 - Keşifnamesi vahidi fiat ve usrari mıkdar hısabiledfr. YALOVA PlLAJ VE KAPLICALARI iÇiN VAPUR ve ŞİMENDİFER 

Klor~memışlerdı. 3 - Münakasaya iktidarı maliaine Ye hüantl haline iy~at bileti verilir. 
"f"I Oınıser, vak'a mahallinde edilenler ~e evsafı kanuniyeyi haiz olanlar ve inştrabn devamı CUMA POSTALARI .. ~--111!_31~----.. 
._ 

1 ~ vakit geçirmek istemedi müddetince ya diplomalan ve mühendia Ye yahut liyakat, ı Ko··pru .. 'den Elyevm Pariste olup ika-
k.aı Cl\>ar karakollara, n6betçi kifayeti feamiyesi nafia baş mühendislijince muaaddak bir fen me~n meçhul olduğu ha-
lçln übelerine telefon etmek memuru iatihdam edeceğini vesailde temin edenler dahil S, D. S, D. S, D. S, D. ber verilen Çilingiryan Ef. ye 

hemen geriye d&ımeii olabilirler. 8 9 (13, 15) 21. 30 Müddeiye Vecihe H. vekili 
::tip gördil. Fakat kendi- 4'- Mtınakuaya iftirak edecekler mllaayecle, m&nakua ft Yalova'dan Avukat !;mail Münir B. tara-
llti e u vak' ayı haber ~n lhallt kanunanan yeclind maddeelnin flkr8i alıireaine teYlibn fmdan Lutfiye, Zehra, Afife, 

adam, çok mühim işleri teminal itasına mecburdurlar. S, D. S, D, S, D. S, D. Saliha hanımlar ve Zahit ve 
=uiunu söyliyerek yrıl k 5-Münakasaya dahil olmak isteyenler yevmü mezkürda -t 5, 15 18 19 19 15 Rifat beylerle aleyhinize ikame 

Y•l8!'dı. a ma on albya kadar teminat . mektup!8!'1m ~i~ z~ . derununda ve Y olculann bilhassa pilajlardan azami surette istifadesini te- edilmiş olan izalei şuyu daY&Sın-
Koınıser onlan koyvermedi mıkdan tenzilatlarını aynı zarf ıçınde ikincı bır kapalı zarf min için saat (13, 15) de bir posta yapılmışbr. Bu posta köprü- dan dolayı elyevm Pariste bu

~ h.p birden gene karakola derununda pullu ve imzalı olarak tahrir ve esas zarfın ilse- den hareketle doğru Yalova'ya ( 15,25 ) de vanr. Yalon'dan lunduj'unuzanlaşılmasına mebni 
ndtiler. ri mlhıakaaqa dahil oldutu iş zikredilmek llzere sahibi tara- 19,45 de kalkarak kö rtı' e 1 55 de lir. hakkınmcla illnen tebligat icra-
Konıiser, karakolda bırak- ftndan temhir edilmiş bulunduğu halde imza mukabilinde sına karar verilmiş olduğundan 

btı muavinini . d b - nafia baş mühendisliğine teslim eyleyeektir. onmarşesı yanın a öşe e muhakeme için tayin kılınan 
=aclıl<ı ve buna y;~: ~yr:t 6 - T.alibin ~~a~afi!a . kon~~ . işin m.utlkav~lenaqt°t;esi, G A z 

1
. G 

1
. ş E s 1. 11 teşrinievvel 930 cumarteai 

· yamet kopsa bu ela- ~Si ve evnuu ... ~ yesı ıftwıuencatına ı i ... ı e· giDQ saat 10,30 da Kada-
lllllı •azifesini terketmi~ aek lzere illtihdam edecekleri fen memurile birlh kay birinci Sulh hukuk nıah-
layet iyı biliyordu mühendisliğe bilmüracaa deruhte edecekleri işin bilcümle tefer- Muhterem iatanbul halkının en çok sevdiği piyango gişesidir. kemesinde hazır bulunmamz ft 

V.tcit kaybet d bütün ruatına vukuf hasıl ettiktensoma münderecabnı kabul -ettik- Çllakii: l _ GAZİ GiŞESi sahibi tek kolu ile ça- ya tarafınızdan musaddak bir 
Crllardaki noktı:ı:,.:n, civar ten sonra münderecatuu kabul ft talıclik etmiş ad ve itibar GAZI vekil göndermeniz lüaumu 

alrollara her taraf~ telefon olunacaklanndan bedeli ihaleden allktl ederlene teminat latan bir maltil zabit CEMAL dir. ve makamına kaim olmak üze-= '\ biliistisna her geçen akçesi z;pt _ve ~a~:ydo!:ıur·. . ...a.ı- k .. u ..._ 2 - GAZİ GlşEsl daima miişterilerinin hukukunu re ilin olunur. 
IDo ilin biran için durdu- 1 - ncumenı yet eyı ıcra ,.._.. etaıeme te m.....-. ft menfaabnı pzetir, muamel• dürüst ve namuskirdır. 
~ ve taharri edildikten 8 - Münakasa, muka..ı.aıne ve fUIDWesi fenni ve fttala 3 _ GAZI GIŞF..St ikramiye çıkıp im.ha olan bi- Bir Tashih 
::• salıverilmesi lüzumunu keşfiye suretleri lataabul wAyeti Mfla baş m~ce letler yerine fark almadan diger bir bilet takdim eder. lstanb:J. Milli Sanayi Birli-

tb. inal kılınmışdır. GAZI GIŞ I ğinden: ııdnci yerli mallar ser-
..._ T~ bu IU'ada muavin içeri g - Talip olanlann w ........ tafailit almak llıl.ıj• 4 - ES satbjl blletlere bir h6snG teaa- giainden aabş yapılmıyacağına 
••~ . (erin viliyet ve lstanbul villyeti nafia bat mGhendialild • e dnf olarak daima büyük ikramiyeler diişmektedirler. dair yapılan itaat doğN 
~er bağırdı: mG.racaat eylemeleri ilin olunur. Hiç BiR YERDE ŞUBESi YOKTUR. Telefon lstanbul 4093 değildir. 

Reklam fikrini beslemeden.-. ........... ....-~ 

• 

ST ANDARD OİL 

MAMULATINDAN 

Şeker hastalanna müjde T' ~ZE 
yerli mamulib ham ve ~--

Mayiini bir kere tecrübe edi
niz, daima onu kullanacaksı
nız. Heryerde sablır. 

Toptan muamele için lstanbulda Reji 
--•---• Hanında 2-3 numeroya müracaat olunur • 
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Bilômum tesisatı 

T enviriye ve cerriye 

inşası, alit ve mal 

elektirikiye, kudreti 

için santrallar 

zemei elektirikiye 
I 

MÜHENDİS 
.. .. . ... 

BUROSD VE BUYUK DEPOMUZ 
•• • • • • • • 

MUŞTERILERIMIZIN EMRiNE AMADEDiR 

. 
Türk Anonim Elektrik Şirketi Umumiyesi 

İstanbul - Galata, Bahtiyar han, 
. 
ikinci Kat 

Telefon : Beyoğlu 2121-2 Telgraf Adresi : f stanbul Edison 

' "~ - ~ .. ..... . .,. .. . ' ~ -. . . ·~ ·....:. : 

Me•'ul mlld:lril: Selim Raııp 


