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2 Ağustos 

İDARE: İSTANB&L NURrJOSMANIYE ŞEREF SOKA<ff RGUN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkın r6z6dür: Halk bununla sörilr· 
S O N P O S T A Halkın kulatıdır: Halk bununla itidir 
S O N P O S T A Halkın d i 1 i d i r: Halk bununla sö ı.;. 

YE TO ÜIMIZI MUHAFAZADIR 
Konya Susuzluktan Bunaldı 1 Ağustos Çıltanlan Rivayetlere inanmak Doğru Değildir •• 

El ktri, ·k T · b D H T ft lranlle V aziyetimizin Alacağı 
e envıra a er ara a Ş ki p A 1 b·ı 

· • • Amele Günüdür e i azrtesiye n ıya ı eceğİ7 
lntızamını Kaybettı ~o:.a= .=:: HagdrıtlarıR Er/canı Harbiye Reisi Batumda 
Ecnebi Bir Müteh~ıs Gidecek a1 kalduımftır. ea .uu. 1a... l Tı l A İ · d B Y b :;,~;:;,; 'i:Zt!~.;: /;la unmuş a at smın e ir iiz aşıdır 

Susıızla/ctan Bunalan Konga 

t.I Konya 31, [Huausi)- Gerek Belediye ve elektrik firketl, 
~ taraflannda, ıerek Kon- elyewı FrailU'da bulunan 

1• Y• civar mülbakatta llOD Dijoa Darillftınuna mndenU
derece tiddetli auauzluk hllldlm lerinden Tabakat mtltebauw 
llnnekteclir. "Şapvi" ji Konya'ya davet 

Menbalaruı ekserisi kura- etmlftir. 
•--.,. Sebzeler. telllikeJ9 Mnteb_ .... 15" Ajustoda 
•s """'- ......., selrek, lılerw Nt-

s. .... o kadar flldMlrid 121aıra111ıa~ ıetkikat yapacuaa.-. 
~kirik tenYirab dahi lntiümını mGtchn ınH dla• Jla lia 
-aybetıniştir. t1cret -.erilecektir. s.lwl 

Balkan Olempigadı Karşısında 

. Dilebilir ki, zabıta, b .... 
i kuvvei muntazıra halindedir. 

Bunun sebebi, hUgblha 1 
a~toı olmuıdır. Her yerde 
amele, bayram ve allm ... ,.. 
par. Oralarda da, ubıta ...-. 
çakmama11 iç.in uyanık bul1111ar. 

Bizim polisteki hamlık ta 
ift• bu nevidendir. 

Ayda Bin Lira 
Kazanabilirsiniz 

Lütfen gaz~izin ilk gtl
nlinden itibaren dağıtmağa 
başladığı kuponlan ebemıni
yetle .aklaymız r 

• 
Bu Sizin l~in Bir 
ali Tecrübesilli 
Bu m~kaya lstabul 

ft tqracla bulumm b6tiba 
karilerimiz iftirak edeb~. 

·~ ... , .............. t ........ 

Dı. fL1--
Acaba Ne Olmuş? 
Adana, a 1 ( Husa1t ) -

•iyi bir Tllrk" imzaıile Yiliyete 
bir ihbar yapdmııbr. bıbarm 
mahiyeti tiz1i tutuluyor? -Maarif Emini 

-1 U P O n •.1 _. Ankara, 1 (Telefon} - Ma-
arif emini dtın lltanbul' a 

Ah h hareket etmiftir. 

Bir Atletizm Meselesi 
Antrenör Her 

İyi Midır, 
Aleksi ra am "SON POSTA" N1N "1000.. Adana Be-re<nye Reisi 

LiRALIK KUR'ASI 
Fena Mıdır ? Adana belediye reisi Turhan 

Cevat Bey ıehrimize ıelmiftir-. 

• 1 yerlqmiftif. Spor idaı:ecileri· ' B O K TC' A D A / R 1 
, mis eski tecrlibelere rağmen =---------..;, __________ ._._ 

tifayı bili .eyahat illeuıdan -
beklerler. .--~ ... ---...ııı!lll!ll!!!~lllllllllllİlll .. ~~~!!!! 

Ben de almine, seyahatleri 
sevmem. Paris olempiyadma 
ıiclileceği zamanlarda teıkilit
ta oldujum halde, iştirak aley
hinde yazablldiiim kadar yaz
llllfbm. Gidildi, ondan 110nra 
Amiaterdam olempiyadma da 
ptik.. O taribtenberi kultlple-
rimiz bir çok huaUll teferrllç 
yae_blar. 

Btltiln fU seyahatlerden, 
o temaslardan bizde ne kal_. 
mıtbr? Malfun değil ... 

Bugibı sporculanmw en 
ziyade alikadar eden bir 

J seyahat meselesi daha çıkb. 
Balkan olempiyadı. 

Atletizmimizi idare edenler 
bu olempiyada iftirakimizi mu• 
vahk g6rmüşler ve masrafım 
temin için tqebbüsata girit
miflerdir. Acaba idar.Werimid 
bu fikre sevkeden aebepler 
nelerdir? 

1 ()(), 200, 400 metre rekor-
Janmızla yüksek atlama rekor-
lanmwn Balkan milletlerine 

• 

Senılla veMelunet Al" Bsnl.,. nazaran faik oluşu, netayici a..;.·~ıılıııllıııiııiı..llimıılıliııİıiıll ...... ..iıillİlilllİllliıiİll-iıiııiiii 
Bilm 

1 
:1 J imdiden malUnı olan böyle 

• em nedense harice t. &eyabat için klfi bir imil - Seıı bayalmcl• Ja'5 l,ob yapbn mı ? 
":ıcu lindermenin, genÇlere ~ ctir? Yom atletizmle ujra- l _ A•••• ,.,...... H- ,ende Ud defa ı 

;L.ı.ıı 1IJ?-)'I &'iatermeıaİD ÇOk Dil L!--....1- L&.. .. .L..--L.-1 
•.aaeli olacatı kan•.ti ltizde 1,Dnmm 7 iac1 ulaif .. h'tıl iNiier&-. _. www 

Bir tramvay• 

Reia_ii:iimluu ~ ur Mudur? 
Üç AvuKat uana 
Fikirlerini Söylüyorlar 

leWcOmhur memur mudur tf 
Uketin• devam ediyoruz. 
: AvUkat Prof. Kenan Ômer 
Bey cliyorld 4 

"Devlet bütçesinden maat 
alan her fert memurin kana. 
nuna nazaran memur addolun-
dup ıibi, 110n tekant kanu
nu ile kendileri takatlt m•apna 
mn.tahak itibar olunmak itiba
rile memur kokum biraz dalla 
uttırılmıfbr. 

Y ahuz tetkillb Eauiye kanu-
numuza ı&-e Reilic11mhur mebm 
kalmakta ve mebululda me
murlujun bir phiata içtimaı 
memıolanmakta bulunmaS1na 
ve tqkillb esasiye kanununun 
tadili husuai meruime tabi olma· 
lllJ8 16re, memurin ve tekalt 
kanunlaruwı noktai nazarı ne 
olursa olsun, T etkil'b Eauiye 
kanununun muvacehesinde Re
isicümhurumuzwı memur ad-

Kenan Ömer B. 1 

dine imkiD• hukuki yoktur. 
Bundan bqka memunt. 

( Mabadl 2 İnci Aylada ) 

M. Müller Raporunda Ne Divor? 

·Türk Parası Niçin 
Kıymetten Düştü 

Tediye Muvazenesi Niçin Bozuktur? 
" 

19'l9 seneai soıılarma doğru 
mali buhran kendisini hisset
tinneğe başlamıfb. Paramız 
korkunç bir ıekilde düşüyordu. 

Buhranı kartılamak için 
mali vuizeti anlamaia ihtieac 
vardı. Htlkümet bu vaziyeti 
Wklk etmek ve fikirleriad• 

miistefit olmak üzere Alman
yanın en meşhur maliyecisi 
olan " ŞAHT " ı çağırdı. 

Fakat bu zat o vakit Cemi
yeti Akvamda meşguldu. Yerine 
muavini "MÜLLER"i g&nderdi. 

llOl!er, bir ay kadar Aaka
(llaltull • l.cl •:rafa• 1 



2 Sayıta 
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Halkın Sesi DABILI BABBBLEB 
Şehir İçin Siz Ne Mehterler Parasızlık Buhranı Var Borsa' da 

İngiliz Lirası Sa
bşı Ziyadeleşiyor 

Düşünüyorsunuz 
H k·k·ı · S hte Şehremini olsanız neler ya- a ı 1 en a -

parsınız? Bu suali. Şe?reminle- }erinden Şikayetçi 
rine sormuştuk. Şımdi de ka-
rilerimizden buna dair gelen 
mektuplan neşrediyoruz. Fakat 
bu arada, bir muharririmizi de 
rastgeleceği zevat ile görüş
miye memur ettik. 

Bu muharririmizin dün al
dığı cevaplan bugün, bu ıü
tunda neşrediyoruz: 

Mehmet Ali B. (memur) 
- Hiç bir şey söyliyemcm. 

Memurların beyanatta bulun
ması menedilmiştir. 

~ 
Sabahat Hanım (ev kadım) 
- Kim olursa olsun, evveli 

şu bizim sokağın çöplerini 
kaldırmakla işe haşlasa, çok 
iyi eder. 

~ 
Türkan Altay Hanım (mu-

allim) 
- Şehremaneti için ilk 

vazife İstanbul' da bir verem 
hastanesi açmaktır. 

İstanbul' da bir kadın has-
tanesi vardır. Bu da kifi 
değildir. 

Ayni zamanda kadınlann 
doğurması için hastanede ayrı
lan yatakların adedini çoğalt
malıdır. 

Ömer Saffet Bey ( gazeteci ) 
- Yirminci asırda dolma 

yutulmadığı ğibi toz da yutul
maz. Ben kendi~i bildim bileli 
toz şöyle dursun, muzahrafat 
savruntularından gözlerimi kur
taramadım. 

Bu hal Şehremanetini mutlak 
aczinin en kuvvetli delilidir. 
au\..Moı1cclı Jl\Jcru J -• • ' 

- Evvela yol ve su mese
lesini halletmek lazımdır. 

Tabii parklar, umumi eğlen
ce mahalleri ikinci derecede 
kalır. 

Kamil Bey ( Bankacı) 
- Ne diyelim Beğim: 
Mesela halka ucuz et ve 

ekmek yedirecek tesisat yap
mak lizımdır. 

Manol Tapta Ef. (borsacı) 
- Başıma bir beli geldi, bir 

beli daha gelmesin. Beni 
karıştırma. 

Cemal Bey (memur) 
- Mülkiye mektebi ve harp 

akademisine giden Yıldız cad
desinin yapılması için müracaat 
ettik, yapbrmadılar. 

Bir aralık yapılmak istendi. 
Şehremaneti kamyonlarile bir 
kaç gün faaliyete geçti, sonra 

-Askeri müzedeki Mehter 
takımı vilayete müracaat ede
rek bir takım sahte mehterler 
türediğinden şikayet etmişler
dir. Ayni zamanda bunların 
kıyafet kanununa muhalif ha
rekatta bulunduklarını da ileri 
sürerek menedilmelerini iste
mişlerdir. 

Beyoğlunda bazı ~ahçeler
de Yeni çeri kıy af etıle çalgı 
çalan bu kabil kimseler hak
kında vilayetçe tahkikat yapıl
mıştır. 

Alınan neticeye göre meh-
ter kiyafetile ç.algı çalmanın 
sahneye çıkmaktan farkı olamı-
yacağı düşünülerek menlerine 
lümm görülmemiştir. Yalnız 
sokakta o acaip kıyafetle ge
zemiyeceklerdir. 

Berber Mektebi 
Eylülde Açılıyor 

Berberler cemiyeti, berber 
talebe mektebini eylülde aç
mıya karar vermiştir. 

Motör Çalınmamış 
Gümrükte bir otomobil mo

törü çalındığı hakkında çıkan 
haberden gümrük idaresi m:ı
liimatı olmadığım söylemektedır. 

Ticaret Odası Azalığı 
Ticaret Odası intihap heyeti 

münhal iki azalık meselesi ile 
meşgul olmaktadır. Azalıkları~ 
birisi ithalat , diğeri sanayı 

erkinınaan olacakb. -
Otlar Tutu tu 

.... - ~ 

ğında 20 numaralı :ziraat ma-
kineleri dairesinin damındaki 
kuru otlar tutuşmuş, derhal 
söndüriilmüştür. 

Resim Sergisi 
Y ann, Galatasarayda hazır

lanan resim sergisi açılacakbr. 
••••••• .... ._. ..... ,.,...._ıı•••o1tırı-.••••••• .. •~''' 

bırakb. Nakledilen kumlar ve 
taşlar yağan yağmurlann tesi
riJe kayboldu. 

Temenni edeceğim diğer 

şeylerin yapılacağına itimadım 
olmadığı için bunları söyle
mekten vazgeçiyorum. 

Galip Bey (Hukuktan) 
-Baştan sanatoryom. Sonra 

Anadoludan gelen talebeleri 
iskan etmek için yurtlar tesis. 
Küçük, fakir çocuklar ıçın 
bakım evleri. Ben evvela l:u:ı-
ları yapardım. 

Alım Satım işleri Tamamen 
Durmuş Gibidir ••• 

Geçen sene ile bu seneki 
alım satım muamelesi hakkında 
dün tapu idaresinden fU malQ
mab aldık: 

Geçen sene Haziran ve 
Temmuz aylarında, lstanbul, 

Yankesiciler 
O~ Kişinin Canını 

Yakblar 
Son " 24 ., aaatte " 3 " tane 

yankesicilik olmuş, failleri 
yakalanamamıştır. 

1 - Pangaltıda oturan Ma
dam Serpuhi'nin Karaköy'le 
Eminönü arasında, tramvayda 
18 lirası çalınmışbr. 

2 - Sanyer' de oturan Meh-
met efendinin Eminönü ile 
Sultanahmet arasında tramvay 
içinde, meçhul biri tarafından 
45 lirası çalınmıştır. 

3 _ Eyipte oturan Behice 
Hamm Balıkpazanndan geçer
ken kolunda takıli çantasın

dan 12 lirasını kaptırmıştır. 

Reisicümhur 

Osklldar ve Beyoğlunda (3256) 
tasarruf muamelesi yapılmıştır. 

Bu sene ise ayni aylarda 
(2713) adet muamele cereya.n 
etmiştir. Arada (543) kadar hır 
fark yardır. 

Vrerem Hastanesi 
Bir Ay Sonra 
Açılacak Deniyor 
Cerrahpaşa'da açılacak olan 

Verem hastanesinin henfüı 
noksanlan ikmal edilememiştir. 
Sipariş edilen malzeme bek
lenmektedir. 

Küşat merasiminin çok uza
mıyacağı söylenmektedir. Me
selci bu ay sonu. -

Yaraladı, Kaçh 
Kadırga' da oturan tanzifat 

amelesinden Mustafa, Çarşıka-
pıdan geçerken 1338numaralı oto
mobilin çarpmasile yüz ve sol 
ayağından yaralanmış, toförü 
kaçmıştır. 

Memur Mudur? 
( 1 inci sayıfadan mabat ] şahsın vilayeti, hüküm ve nu-

aslolan mesuliyet · olmasına fuzu •eltındaôır. 
rağmen Reisicumhur ancak 1'ulAsa "uzuv" hükmi şahsın 
hiyaneti vataniye cürmü~~en 1Ayeı1fek bir kısmı, memur 
dolayı yalnız Millet Meclısme hükmi şahsın alelade bir vası
karşı meı:>ul, halta imzasını ~az- tasıdır. 
eyleyediği karamam~ ve saıre-
den dolayı bile mesl!lite~-~.:~: 
vekillere münhasır kalmakta 
olması da noktai nazarımı teyit 
eylemekte bulunmeştur. " 

* Muslihiddin Adil B. 
Hukuk F akultesi müderris

lerinden Muslıbıddin Adil B. 
diyor ki: 

" istifsar buyurulan nokta 
hakkında Darülfünun notla
nmda bazı mülahazalar vardır. 

Notların o kısmını leff en 
takdim ediyorum. 

" Devlet şahsı hükmisinde 

M«"amafih uzuv ile m~munı. 
__ ...... ~ansııe olan munase-
betl~ri itibarile değil, bilakis 
oynadıkları rol itibarile tarif 
etm k daha muvafıkbr. Bu 
cihet uzvu. 

( Nafizülicra mukarrerat 
ittihaz eden; lıiikmi şahsi de 
saltai amme hukukunu is
timal egl iyen bir 'llasıta ; 
" memuru,, da (Bu mukar-
reratin ihzarına gardım eden 
'llega makarreratı tatbik ve 
icra eyligen bir vasıta) diye 
tarif etmek icap eder. 

vekiller, valiler birer uzuvdur. Bıçagı" n Üstüne Düştü 
Bu uzuv]ar arasında bir mer-

-Dün Borsada 30 bin İngiliz 
liralık muamele olmuştur. Arz, 
talebe karşı fazlalaşmaktadır. 
Piyasa 1034 kuruşta açılmıt 
ve ayni fiatta kapanmışbr. 

Düyunu muvahhade 104,5 
ile açılmış, biraz yükselir gibi 
olmuş ve bu yükselme neticesi 
107,25 e kadar muamele gör
müş ise de bilahare arzın faz-
lalığı :ve Avnıpadan gelen 
açılma fiatının düşkünlüğü ha-
sebile 106,5 kuruş satıcı kal
mıştır. Maamafih dün akşam· 

ki telgrafın biraz yüksek ge
leceği ümit edilmekte idi. 

18,5 liraya muamele gören 
Anadolu demiryolları tahvilatı 
J 8 liraya sukut etmişse de 
tekrar J8,20ye alıcısı zühur et
miştir. 

Borsa cetvellerinde uzun 
zamandanberi 31 lira kllıur 
kuruş kaydedilen bu hatbn 
tahvilatı da 29 lira küsur ku
ruşa arzedilmiş ve fakat biç 
bir alıcı zühur etmemiştir. is-
tikrazı dahili üzerine 98,5dan bir 
muMnele olması ve bu fiattan 
müteaddit talepler, satıcı olma
masından dolayı neticesiz kal
mıştır. Bu milli tahvilimizin 
yakında 100 kuruşa çıkacağı 
tahmin edilmektedir. 

Diş Tabipleri 

Arasındaki Mesele 
lki dişçi arasında çıkan 

meslek ihtilafının etıbba oda
sınca halledilmek üzere oldu
ğu haber alınmıştır. 

Dişçi mektebi mezunları 
a]eyhine neşriyatta bulunan 
dişçiyi, diş tabipleri cemiyeti 
dava etmiye kalkmış, fakat 
sonra vazgeçmiştir. 

Ağustos Maaşı 
Yarın tevzi edilecektir. 

Yağ Fiatları 
Niçin Arhyor 

Son günlerde harice ihracat 
başlamış ve mahsus derecede 
çoğalmış olduğundan yağ fi
atlarında hafif b1r tezayüt gö
rülmektedir. 

tebe vardır. Maamafih bu mer- Mehmet oğlu Musa Pangal
tebede dev1et olan uzuv da tı'da araba içinde karpuz 
kendi havzası dahilinde az çok satarken beygirler ansızın ürk
haizi muhtariyettir. Halbuki müş, Musa arabadaki otlar 
"memur,, hükmi şahsm hari- arasında duran bıçağın üzerine Haliç Tarif esi 
cindedir. Ve istiklal ve muh- 1 düşerek baldırından yaralan- Haliç şirketinin tarifesi ipka 
tariyeti haiz olmayıp hükmi mışhr. L edilmiştir. 

Günün Tarihi 
---4~------------------~-

Reisicümhur Hz. 
Şehrimizde 

Reisicümhur Hz. evvelki 
gece Y alovadan şehrimizi teş
rif buyurmUflar, dünü Dolma· 
bahçde ıeçirmişler, akıam 
yemeiini Millet Meclisi Reisi 
Kizım Paşa ile birlikte Paris 
sefirimiz Fethi Beyin Büyük.
deredeki evinde yemişlerdir. 

.. Başvekil - ismet paşa 
Hz. Yalova' da kalmışlardır. 

'f. Maligtt Vekili - DBn 
ltalya tarikile A vrupaya git• 
miştir. Seyahab bir ay süre
cektir. 

'f. Hariciye Vekili -
Rusya hariciye komiser mua
vinliğine ta~i münasebetile 
Karahanı tebrik ebniş, teşek
kür telgrafı almıştır. 
~ Berlin Sefirimiz -

Dün Venedik tarikile Berline 
dönmüştür. 
~ Paris Sefirimiz - Bu

gün veya yarın Ankara'ya 
gidecektir. * Gazeieci Hegeti - Bu
gün Bulıaristana hareket ede
cektir. 

.. Amanullalı Han -
Şehrimizde bir kötk almak 
arzusundadır. 

'f. Yavuz - Büyükada ar
kasında top tecriibeleri yap-
maktadır. birkaç güne kadar 
Dolmabahçe önünde demir
liyecektir. 

* Zelzele Münasebetile
Hükümetimiz tarafından ltal
yaya taziyet telgrafı çekilmiş
tir. * Bankacılık Öğrenmek 
için - Bu sene Avrupaya ta
lebe gönderilecektir. Müsaba
kalar ağustos sonunda açılacak. 

1f-. 1'elgrrf lar - Badema 
zarf içinde tevzi edilecektir. 

Şeyh Saidin Oilu- Muha
keme 10 eylüle kalmıştır. * Şehir Meclisi - için 
aza intihabına 6 Eylülde baş
lanacaktır. Halk Fırkası nam
zetlerini 5 Eylülde ilan ede
cektir. Bugün iki mecliste l l O 
aza vardır. Yeni mecliste tak
riben 70 aza buıunacakbr. 

Jf Egip Yolıı - Emanet 
Eminönü - Eyip yolunu yapmı
ya karar vermiştir. 
~Üsküdar Tram'llagları

Üsküdar' dan Bağlarbqına ikin
ci bir hat yapılmaktadır. 
~ Mesai Satleri - Deği

şeceği hakkında verilen haber
ler yanlıştır. 

lf. Yalova Hattı lçin -
Seyrisefaine 18-20 mil süratinde 
bir vapur teklif edilmiştir. 
Fakat fiab (10§) bin İngiliz 
lirası olduğundan alınamamıştır. 

Son Posta'nzn Resimli Hikayesi: Hasan Beyin Dört Suali ... 

.... . . ·· . 

1 : Hasan B. - Elektrik varken, böyle 
mum ışığında no uğraşıyorsun? 

Halk - Cerayan kesildi. 

. ' . 
' ',,'' ' ' 

2 : Hasan B. - Musluklar dururken 
kuyu bqmda ne işin nr?. 

Halk - Terkos kesildi. 

-· , 

a : Hasan B. - Ne o ? Ne var? Ne 
dlişüııllyorsun? 

Halk - \'aridabm kesildi. 

4 : Hasan B. - Oraya niçin yıkılıp 
kaldın? 

Halk - Dermanım kesildi. 

r: 
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Hergün 
Halk 
Bilmek 
İster 

M. Zekeriya 

Maliye vekaleti geçen sene 
mali vaziyetimizi tetkik etmek 
üzere Almanya'dan Müller 
isminde birisini davet etti. 
Bu zat maliye işlerinde bey
nelmilel şöhreti olan bir müte
hassıstır. Müller, Ankara'da 
bir ay kadar kaldı. Kendisine 
verilen rakam ve malumata 

istin~den tetkikat yaptı ve bu 
tetkıkatınm neticesini bir ra· 
porla uekalete bildirdi. 

Fakat vekalet, bu raporu 
bir devlet sırn addederek neş
retmedi. 

* Maliye Vekili dün Avrupaya 
git~i. Bu seyahati, devlet büt
çesınden aldığı para ile yapıyor . 

. ~akat kendisine Avrupa'ya 
nıçın gittiği sorulduğu vakit 
lC f . 
.. su ıstirahat için ,, gittiğini 

soylenıekle iktifa etti. 
. . Devlet hesabına istirahat 
j;.n Avrupa'ya gitmek bize 
S~az ~arip göründü. Fakat 
. araçoglu Şükrü Bey kendi
sıne yolculuk masrafını veren 
~illete seyahatinın sebebini 
soylemeyi muvafık görmedi. 

~ 
Bütün dünya bizim kaç 

~ayyaremiz, kaç topumuz oldu· f1,u bilir. Halbuki biz bir gün 
ayy~relerimizden bahsetsek 
ertesı gi.in devletin esranm 
ortava ko d • . . h k ~ Y uguınuz ıçın ma -

emeye veriliriz. 

~ 
. Bu misalleri harici ve dahili 

sıyasetimiz hakkında da tatbik 
edebilirsiniz. 

•1 Herşeyi bir esrar perdesi 
l ı ~ • örtmek, halkı mümkün 
~ak ugu kadar Devlet işleri 

b
. kında az tenvir etmek iyi 
ır · sıyaset sanılır. 

* d Bu siyasete saklama siyaseti 
h:rı=r. Otokratik idarelerde 

u cumdar kendini millete hesap 
de ?1eğe mecbur addetme
t ıgı için berşey halktan gizli 
Utulur. 

b Bu gizli siyaset umumi har· 
e kadar devam etmiş ve bir-fok milli ve beynelmilel faci

ara sebep olmuştur. Bizim 
Umumi harbe girişmizi habr
l~nıak, gizli siyasetin doğura
bk~e.ceği neticeleri anlamak için 
ifıdir. 

~ 
Memleket idaresini bir ev 

idaresine benzetebiliriz. Evini
~~n dhlıili işlerini görmek üzre 
ır vekilharç tutarsınız. Vekil-

har,. · . v 

b .. ~ sızın namınıza yaptıgı 

utun işlerin hesabını vermeğe 
llıechurdur. 

.. Bir gün, vekilharç evınız 
ıçın bakkaldan ödünç alışveriş 
Yaparsa size haber vermeğe 
lllecbu:rdur. 

Maliye vekili de millet na
~ı~a hariçle alışverişe girişirse 
ızı vaziyetten haberdar etmek 

mecburiyetindedir. 

~ 
Demokresi, halkın, halk ta· 

~afından halk için idaresidir. 
hunun için de her meselede 
l d alkın herşeyi bilmesi lazım· 

ır .. Halk, kendi namına ya
i11~n işlerin, girişilen taahut
erın mahiyetini bilmek ihti
Yacındadır. Halk idaresinde 
gizli iş olamaz. 

.Halk, her meselede tenvir 
edilmelidir. Halle: idaresinin 
ınuvaffakıyet sırrı bundadır. 
. Otokrasiyi yıkan bugünkü 

rıcaliıniz otokr . . ··11 . . asının taamu e-
l"lnı de terketnıelidirler. 

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi? * Niçin Evlenirler ? * 
1 

1 . 
1 - Çünkü arkadaşsız hayat boş, 

manasız, ve sıkıntılıdır. Bu dertli 
hayatın ağır yükünü taşımak için bir 
ortağa ihtiyaç vardır . 

2 - Çünkü insanın ruhu yalnız
lıktan hoşlanmaz . Birleşmiş iki ruh 
hayata daha kolaylıkla tahammül eder 
ve daha ziyade saadet hisseder. 

3 - Ve nihayet bu didişme dünyasında 
aile ve ev, baş dinlendiren bir melce'dir de 
ondan. 

Evlenmekten korkmayınız. Düşününüz ki 
bugün memlekette milyonlarca mes'ut ev 
vardır. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Pazartesi • Kızlarını ~erbat Eden Baba Cevat Paşa 

lzmirli Italyan Civani 
ve Kızlan Ne Diyorlar 

İranın Cevabı 
Bekleniyor ... 

Ankara, t (H. M. ) - İrana 
verdiğimiz nota dün sabah İzmir 29 [ Hususi ] - İtalya ı Diğerine gelince : 
gönderilmiş ve dün öğleden tebaasından Civani namında bir Yuvanda da bir gece hemen 
sonra tebliğ edilmiştir. şahsın, Yuvanda ve Anjel na- hemen bu şekle yakın bir ha-

Fakat bugün tatil olduğu mmdaki iki kızının namuslannı diseye kurban gidiyor. Fakat 
için cevabının alınmasına intizar ve bekaretlerini berbat etmek- Yuvanda bakire ... Bakire amma 
edilemez. Tahmin edildiğine le maznun olduğunu herkes nasıl bakire?. (6) aylık hamile .. 
göre İranın vereceg1 cevap duydu. Yani zavallı kız, bu harici 
Ankara'ya ancak Pazartesi Mühim ve büyük bir safhası temas neticesinde, ismeti bo-
giinüne kadar gelebilecektir. İstanbulda cereyan eden bu zulmadan hamile kalıyor .. 

N otamızm rec!di halinde tahkikat üç gün evvel İzmir C~vaninin de söyledikleri 
İran toprağına geçmek üzere müddei umumiliğine aksetmiş- az hır farkl~. şunl~dır: 

d ıld.ı hakkı d t . E ak b .. b' · ·~ :,,J. - Ben boyle hır şey yap-
tahşi at yap ğı n a ır. vr ugun ınncı tın- d H' b' b b ı~t 

ak 
. . . . . ıı ma ım.. ıç ır a a, ev a -

muhtelif menbalardan işaa t daı~esıne ve~ılm~şhr. . larına böyle çirkin hır teca-
edilen haberler tama.mile Tahkıkat, hadiseyı şu şekıl- vüzde bulunur mu? 
yalandır. de tesbit ediyor: · u... Anjel zaten beni sevmez. 

Vakıa harekat sahasında Civani, bundan epice &.v.vel Kendisi Osmanlı bankasında 
muhtelif sınıflara mahsus büyük lzmire geliyor. Hasan Efendi Hüseyin Kemal Bey namında 
kuvvetlerimiz vardır. Fakat bu namında bir tanıdığının ~yini bir gençle sevişirordu ... Bi~ 

t t Bab h . h onun tarafından ızale edılmış· 
kuvvetler her vakit elimizde ~ uy.or. a, arıs ve ayva- tir. 
bulunan hazari kuvvetlerdir ve myetme çok düşkün.. Zeycesi Ben bunu yüzüne vurunca 
her ihtimale karşı da bol bol de yok .. Bir gece Anjelleı bira bana düşman oldu ve iftirayi 
kafi görünmektedir. ıçıyor... yapb.. Diğer kmm da ona 

Maksadımız Türk toprağını Hadisenin mütebaki kısmını uydu. Allah insana böyle evlat 
ikide birde haydutların taar- Anjeün ifadesine göre kabul vermesin!.. 
ruzundan kurtarmak, haydut- edilmek şartile: Bu birada af- Civani yakında İstanbul'dan 
lug" u kökünden kurutmakbr. Af şehrimiz~ gönderilecektir. 

yon varmış... yon, genç kı- Melih Hüsnü 
Ve bu mutlaka yapılacaktır. zın dimağına vuruyor... Gece 
Ağrıda Bekliyoruz kıza bir şeyler oluyor ve sa
Ankara, t ( H. M. ) - Ağn bahleyin kalktığı vakit ayak 

Adana'da Çegirge 
Mücadelesi 

Şark Vilayet
lerine Gidiyor 
Ankara, 1 (H. M.) - Şura· 

yi askeri azasından Cevat 
Paşanın Şark vilayetlerinde 
askeri olmıyan mühim bir 
vazifeye tayin edileceği söy· 
lenmektedir. 

Eski Hidiv 
-

Mısır Kıralı 
Olmak İstiyor 

Londra, 31 (Hususi) - Mı
sır' da hasıl olan son vaziyet 
üzerine, eski Hidiv Abbas Hil-
mi paşanın yeni bazı teşeb
büsleri göze çarpmaktadır. 

Abbas Hilmi Paşanın mak· 
saclı, g_erek milliyetperverleri, 
gerek Ingtttzleri memuwı cdo 

miyen Kıral F uadin yerine 
kendini Mısır tahtına çıkart
maktır. 

Hatta bu hususta amele fırkası 
azasından bazı meb'usların 
Abbas Hilmi paşaya karşı mü
sait davrandıkları da kayde
dilmektedir. 

Hariciye bütçesinin müzake
resi münasebetile hükumetten 
bu hususta izahat istenmesi 
muhtemeldir. 

Mısır' da dağında haydutlar kaçmak için alışında ve Kasıklarında bir Adana, 31 (Hususi) - Çe
düşünmekte, fakat muhasara gayri tabiilik, elbiselerinde kirge mücadelesine nihayet 
albnda oldukları için hiç bir bazı lekeler görüyor... verildi. İyi neticeler alınmıştır. C h •ı•k 
ş~ p~mı~~ ~~~~

1
F~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~ iim uriyet~ı 

beklemektedirler. • • • • 1 
Bu tarafta bulunan haydut- ister inan, ister inanma! Cereyanı var 

lara sözde erkanı harbiye • Paris, 29 - Mısır meb'u-
reisliği yapan adam (Talat) san reısı, memleketinin son 
isminde bir yüzbaşıdır. Bu ,·aziyeti hakkında matbuata, 
hain bir aralık Batumda bu- bazı beyanatta bulunmuştur. 
}unmuş, şehrin Ruslara veril- Bu Adam Veysal Bey hiristiyandır. 
mesi üzerine Bolşevikliğe ilti- Fakat milliyetperver fırka-
hak etmiş, sonra oradan da h·{- r.m liderlerindendir. Bu beya-
kovulmuş bir heriftir. ı nabnda, miislümanlarla hiris-
Haydutlar Tepeleniyor Aynaya Bakmak . yanlar arasına düşmanJık sok

mak istiyenlerin emellerinde 
Ankara, 1 (H. M.) - Ce- muvaffak oaınıyacaklarıru söy-

nup hududunu geçerek Asikli lendikten sonra, kıralın, meb ' -
nahiyesine taarruz eden bir Suretile Arka asan meclisini kapatıp kapısı-
kaç şaki tamamen imha edil- na kilit vurmakla meşruti-
mişlerdir. Bu şakiler T erzendi Arka yete aykırı bir harekette 
aşiretine mensup bulunu· bulunduğunu söylemiş ve: 
yorlardı. - Emelimiz cumhuriyet 
lrakı Protesto Ettik yapmak değildir, demiştir. 

Ankara, ı (H. M.)-Cenup Giderek Şimdi 
hududumuzu birkaç haydudun 
geçmiye teşebbüsü münasebe· 
tile hükumetimiz Irak nezdinde 
teşebbüste bulunmuştur. 

Boyabat Ziraat 
Bankası 

Kastamonu 30 - Boyabat 
Ziraat bankasında bir yolsuz
luk olduğu haberi üzerine 
burada bulunan banka müfet
tişleri tahkikata başlamışlardır. 

Bütün :Amerika' 

gı Dolaşıp 

Bitirmiştir. 

Konya' da Sıcaklar 
Konya, 31 (Hususi) - On 

gündenberi şiddetli sıcaklar 
hüküm sürüyor. Hararet çok 
fazladir. 

İbrahim Tali B. 
Ankara, 1 (H. M.) - İbrahim 

Tali B. reisicümhur Hz. ne 
arzı tazimat için bugün İstan
bu 'la hareket edecektir. Tek
rar vazifesine döneceği söylen
mektedir. 

Sayıfa 3 _, 

Dedikodu -Şehremini 
Olsam 
Ne Yapardzm ? 

** 

. .. 

_J 
Bütün hayatımda şehremini 

olmama hiç bir ihtimal yok. 
Bunun için, Son Posta'nın, eski 
ve yeni bütün şehreminlerine 
sorduğu bu suale, kendiliğim
den cevap verirken bitaraf 
olacağım. 

Şehremini olsam: 
1 - Yeniden hiç bir kal

dırım yaptırmazdım. Çünkü 
yeni yapılan kaldırımlar o kadar 
çabuk bozuluyor ki, eskisinden 
beter bir hale geliyor. 

2 - Sokak süpürücülerini 
kaldırırdım. Böylece, tozlann 
ortalığa yayılmasına ve vere
min sirayetine mani olurdum. 

3 - Zabıtai belediye me
murlarının hepsini kadınlar
dan tayin ederdim. Belki on
lar da bunlar kadar işe ya· 
rarlar, fakat hiç olmazsa es
nafa dayak atamazlardı. 

4 - Muahaze ve tenkitten 
kurtulmak için, büyük Devlet 
memurlaırnın, müfettişlerin, mu
harrilerin. gazetecilerin otur
duklan ve sık sık geçtikleri 
sokakları asfalttan yapbrır, 
üst tarafına aldırmazdım. 
5-Birşehirtiyatrosu, bir şehir 

operası, bir şehir opereti bir şe
hir sineması, bir şehir karagözü, 
bir şehir bandosu, bir şehir 
incesaz takımı, bir şehir orta
oyunu mahalli, bir şehir kukla 
meydanı, bir şehir cambazha
nesi ve bir de şehir meyhanesi 
yapbnrdım. 

Ahali kendini eğlenceye vu
rur, şehrin kusurlanna aldır· 
mazdı. 

6 - Beyazıt havuzunda fa. 
kir ahalinin bedava banyo 
yapmasına izin verirdim. 

7 - On senelik bir şehir 
projesi yapar, boyuµa Mcu.cl-c;

lerle ilan ettirirdim. iddia eder
diın ki, on sene sonra şehir 

Avrupanın en güzel şehri ola
caktır. Böylece, on sene mev
kiimi temin eder, sonra da is
tifa eder, giderdim. 

8 - Bir " Şehremini yetiş
tirme,, mektebi açbnr ve ne 
kadar mektep kaçkını varsa 
hepsini oraya toplar, kendile
riue iyi bir şehremini olmanın 

bütün bu sırlarını öğretirdim. 
9 - "Cumhuriyet,,in güzel

ülc müsabakasını mutlaka hima
yem allına alır, bir de: HGÜ
ZEL KIZ YETİŞTİRME,, mek
tebi açar, müdürlüğüne '1 ABİ
DİN DA VER,, i oturturdum. 

1 O - Tanzifat masrafından 
kurtulmak için evinin ve dük-
kanının önünü temiz tutanlara 
küçük küçük hediyeler verir· 
dim. 

11 - Her semt halkına 
biraz çiçek tohumu dağıtır 
ve kendilerine birer umumi 
bahçe yapbrtdım. 

12-Y avaş yavaş bu şelırin 
idaresini halkın eline verdikten 
sonra: " Şehremanetinin vazi-
fesi kalmamıştır ,, der, işten 
çekilirdim. 

Haydutluk 
Konya, 29 - Cihanbeyli 

kazasının Kozanlı köyünde 
beş k~adar, köy zenginierin
den Kara Süleyman ağam 1 

paralarını soym:ık istemişler, 
paraları meydanda bulamayın
ca zayallı adamı tüfekle öl
dürmüşlerdir. ----Tahran Sefirimiz 

Tahran sefirimiz Husrev B. 
Ankara'dan bu sabah gelın'ştir. 
Yakında mell!uriyeti başına 
gidecektir. 



4 Sayıfa 

HAYDAR R. B. 
Tavzih/ere ne 
Cevap veriyor? 

Haydar Rifat Bey, dilnkü 
Dllahamızda Feyzi Daim ve 
latanbul ikinci TICUet Reisi 
Nuri Beylerin ı&nderdikJeri 
tekzibe qajıdaki cevabı g&n
dermiştir. Meaelenin tavauuhu 
ıçm aynen neşrediyoruz: 

"Dünkü " SON POSTA ,, 
gazetesinde münderiç mektup
lan okudum. Bu muhte
rem zevat, bu mektuplannda 
da Mahmut Esat Bey Adliye 
işlerine müdahale etmedi, te
air yapmadı, dememişlerdir. 
Fıtretleri iktızaaı, böyle bir 
f ey diyemezler de. 

Nuri Bey " &yle bir komis
"yonda bulunmadım ve Kenan 
Bey vasıtasile tebligat yapıldı
ğından haberdar değilim " 
diyebilmiştir. 

Feyzi Daiın Beye gelince: 
O da ilaveten ; 

" Nuri Beyefendi ile hiç bir 
komisyonda bulunmadım " de
mekle iktifa etmiştir. 

T etkikatımız, şeklin bu mer
kezde olduğu, fakat esasın 
aynen baki olduğu, yani Mah
mut Esat Beyin "Maliyeye 
ait işlerde kefalet alınmadan 
tehiri icra kararı verilmeme
sini tebliğ suretile bu her iki 
mahkemeye müdahale ettiği 
ve her iki mahkemeden de 
ret ile muamele gördüğü " 
merkezindedir. 

Esas budur, hakisi lifbr, 
tekildir. Mahkemeye verip 
dinlenmiyen kırk kadar ıa
hitlerden ikisi bu iki zattır. 

" Bu zatlar şekle ait bir ha-
tayı dahi haımedemiyerek tas
hihe koşmuşlardır. Şimdi esası 
yazıyoruz. Ya bu ciheti de 
tekzip ederler, yahut esas olan 
bu husus hakkında ıüküt eder
ler. O vakit diyecek bir ıey 
kalmaz. 

Çünkü bunun manasını da 
umum ve umum ile beraber 
kabinesinin müşterek mes'uliye
tinin en büyük hissesini taşıyan 
ismet Paşa anlamakta gecik
mezler. 

Bu münasebetle herkese 
malum olsun ki gösterilen 
şahitler arasında üç te baro 
reisi vardır. 

Güya bunlardan biri ikisi 
Adliye Vekiline, arzu buyu
rulduğu takdirde Haydar Rifat 
Beyi tekzibe hazır olduklannı 
ve Adliye Vekilinin adliyeye 
tesir ve müdahalesini bilme
diklerini söyliyeceklermiş. 

Bu havadis te bimana ve 
külliyen uydurmadır. Her üç 
reis te böyle bir şeyi yazmaktan 
nanıiitenahi uzaktır. 

Çünkü hakikatler el ile tu
tulacak bir vuzuh ile meydan
dadır.,, 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İsle!nez misiniz? 

Evinize veya ltinlze l'iderken, ıokak
ta rexerken veya birlalle l'Örüşllrken 
her hangi bir vaka karıııında kaJabi
liralnb .... 

Havadis nedir biliyorsanız o vakayı 

derhal görebilirainiz. Bir yangın, bir 
katli, bir kaza birer havadlıtlr. Ru
g-eldlj lnlı. vakalardan erteal l'ÜnU ga
zetelerde ıöımek iatediiiz biri olunca 
derhal lelcfon\lmzu açınız ve havadlıl 
gııu.temiu haber veriniz, lıim ve ad
rcıırlrılıl ıle bırakınız. Verdijinlz hava
diııiıı ehcınmlyetlne l'Öre ıuetemlz 
nıükalıı.lını venneyi vadfe bilir. 

T clefon uıımaranıız.: latanbul " 203 ,. 
tür. 

• 
EHREMINI OLSANIZ 

NELER YAPARSINJZ1 
Şehrin Halkı 
Cevabını Veriyor 
ŞU KOKUYU 
fZALE EDiNiZ 
Şehremini olsanar. ne yayanı

naz, Suali etrafında eski Şehre• 
minleri ile yapbğımıı. baabihal 
ıeriıi, dün Muhiddin Beyin mü
likab ile nihayet buldu. 

Şimdi sıra karilerimize gel
miştir. Bugünden itibaren, bu 
huauıa dair aldıtımız ve alacatı
mız cevaplan yazacağız. 

* KOKUYU KALDIRSINLAR 
Haydarpaşa caddesinde otu

ran "Kamıran,, Bey ve yirmi 
komşusu diyor ki: 

- Biz, evveli kendi sem
timizi düşünmiye mecburuz. 
Önümüzdeki rıhbmsız sahil 
bir süprüntü abm yeri olmuş
tur. Bu yüzden burası pek fena 
bir surette kokuyor. 

Sıhhatimizin, '$u hal karşı
sında, düşünüldüğüne nasıl 
inanabiliriz? 

ÇOCUK BAHÇELERf 
Bu suali gazetenizde her 

gün alaka ile okuyorum. Şeh
rin ihtiyaçları bu arada kay
dedilmiş oluyor. Sabık şehre
mini Emin Beyin de muhtasa
ran işaret ettiğine göre bence 
en birinci ihtiyaçlardan birisi 
çocuk bahçeleridir . 

Bazı yerler- serbeat.. Or ... 
de bulunan da çocuk dai-
parklar, yapıl- __ __,.... _ __.__....___,-4o0 _____ ..._,.__ - Na tabiat i-
ması için te- ;ersinde JU-
ıebbtis edilen vaHamr, ko-
küçük bahçe- fUp oynar. 
ler hep bü- Halbuki, 1.-
yüklerin ibtiya- tanbul içer-
cı içindir. Ço- sinde hemen 
cuk bu yerler- her semtin 
de gene anne- çocuk.lan ve 
sinin dizi di- onları aann 
binde oturup • ihtiyacına göre 
kalmaktan baş- terbiye etmek 
ka bir şeya iatiyen aileler 
yapamıyor. Bir ıstırap içersin-
az etrafa sar- dedir. Birçok 
kıntılık etse, evlerde avlu 
koşmak istese olmadığJ gibi, 
derhal bekçi: bol zi)'n bile 

- Hanım , göre mi yenleri 
çocuğuna bak!. pek çoktur. 
Diye ihtar Bu vaziyet 
ediyor. Çün- karŞIS1nda ço-
kü ya çimen- cuğun sıhhati 
ler çiğnene- 1 tabiatile fena 
cek , yahut olacaktır. So-
çiçekler kın- kağa çıkanlsa 
lacaktır. Esa- ' hir çok teh-
sen büyükler hava ihtiyacım likeler hazır~ır. Kalabalık 
hissettikleri takdirde gidip caddelerde otomobil ve saire 
bulmıya kadirdirler. Fakat tehlikesi. 
küçükler ne yapabilirler ? Tenha sokaklarda pislik, toz 

Köylerimiz bu hususta dalJa toprak. , Bunlann en fenası 

Çocukları . Da 
Düşünmeliyiz 
BAHÇELER YAP
TIRMAK LAZIM 
etraftaki sokak çocuklanndan 
fena itiyatlar almasıdır. 

Şehrin lüzum görülen yerle
rine kum bahçeleri yapıldığı 
Yakit bazı ailelerin çocuk bak
mak hususundaki hatalan da 
ortadan kalkacakbr. Tabiibura-
ya,birçok çocuklar mürebbi
yeleri, yahut anneleri ile gele
cekler. Diğerleri üzerine şuurlu 
ve şuursuz tesirler yapacaklardır. 
Hatta daha ileri gidilebilir, 
buralarda mürebbiyeler tara
fından annelere konferanslar da 
verilir. Bu konferansların, mu
hitinde verildiği için çok se
meredar olacağına kanüm. 

Bugün asrın en mühim cere
yanlarından olan çocuk ter-
biyesinde, en mühim vasıta 
olarak istifade edilen çocuk 
bahçelerine İstanbul gibi şe-
hirlerde çok lüzum olduğu a
şikardır. Teşebbüs edilmesini 
bir mürebbi sıfatile ve kalp
ten gelen mesleki aşkımla 
arzu ediyorum, efendim. 

Babkeılr Erkek Muallim melde· 
blabt b\l ıeneki mez\lalanndan 

Ahmet Zeki 
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BU KADINLA ERKEK, HEM BiRBiRiNi 
•• •• t?S • • 

GORUYOR, HEM DE ··KONUŞABiLiYOR .. 
~ ~ ~ 

lar vardır. 
telefonlarla 
konuşmak isti
yenler bu re
simde görülen 
kiiçilk kulü-
belerden biri
ne girerler. Bu 
lmlübe aşağı, 

Sandalyeye o· 
turur oturmaz · 
istediğiniz nu
marayı ıöyler
ıiniz. Karşı-

nızdaki aynada, 
dı ... k. \ ara gınız ım-
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seyi bulursu
nuz ve derhal 
karşı karşıya 
konuşuyormuş 
gibi konuşma
ğa başlarsı
nız. Muhavere
yi kesmekiçin 
•and alyeden 
kalkmak kafi-

• 
Bu işin 

* •• 
Sırrı, Uzerine 
İskemlededir .. 

polis kulübel 
erine benzer. 
Kulübenin içi 

karanlıkbr. Bi-

• 
Çünkü iskemleden Kal-

Oturulan 
Biz, telefonla konuştuğu

muz zaman karşımızdaki a
damı görmeyiz. Halbuki A
merika' da telefonla konuşan 

kimseler birbirlerini görü

yorlar. 
Amerikada yeni tatbika baş

lanmış televiz yonlu telefon-

zim bildiğimiz 

telefon makinesi yoktur. Ko
nuşmak istiyen adam bir sandal
yeye oturur; sandalyenin önünde 
telefonun ağzı vardır. Bir 
taraftan da odanın içinde 
sandalyede oturanın resmiıll 
alıp nakledecek teçhizat var-
dır. 

kar Kalkmaz Ses Kesilir 
dir. lngiltere'de bu usulü 
rad yolara tatbik ettiler , 
Eviaizde radyo makineniz 
varsa, bu makineye fotoğraf 

nakleden bir alet ilave 
ediyorsunuz. O vakit mer
kezde söz söyliyen ve çalgı 

çalıp ıarkı a6yliye kimseleri 

de görüyorsunuz. 
Şimdiye kadar ki tecrübelere 

göre bu suretle nakledilen 
resimlerde daha ziyade sarı
şın olanlar iyi gürülüyormuş. 

Bizde henüz otomatik te
lefon tamamen yapılmadığı 
ıçın, fotoğraflı telefonları 
görmenin ne vakit müyesser 
olacağını kestiremeyiz. 
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Zonguldak Y anşlan Adanaya Musevi Akını 
Zonguldak, 30 - Muhabiri

miz yazıyor : Fırka tarafından 
hazırlıklan yapılan Deniz ya
nşlan "10,, temmuz günü mu
vaffakiyetle Ereğli'de yapıldı. 

Kiralanan bir vapur ve bir 
romorkör meraklı halkı yarış 
sahasına götürdü. Evveli Uç 
çiftelerin l yarqı ile müsabaka 
başladı. 

Sırasile ördek, yaib direk, 

fıçı, yüzme müsabakalar yapıl- Adana 3 t, [ H. M. ] - Son 
dı. Ereğli kayikçı ve deniz aylar içinde Adanamıza, mik
İfçileri tarafından yapılan mü- tarı mühim görülecek ıekilde 
aabakalar doğrusu pek sportif 
mahiyette değildi. bir Musevi akını başlamışbr. 

Günün yegiBe canlı ve he- Bunların içinde entarili ve 
yecanlı hadisesi şu olmuşhır : uzun sakallı olanlanna da 

Sandalının yanşta birinci .. 
geldiğini gören ihtiyar bir deniz tesadüf olunuyor. 

kurd~ .heyecanını yenemiye~ek ı · Bu y~~i ~nın aebebi föyle 
kendını kaldınDlf ve deıme izah edilıyor: 
atmlfbr. Adanamwn ihracat mahsulil, 

birkaç Musevinin elindedir. 

Bunlar vaktile buraya parasız 

gelmişler, beş, on sene içinde 

pek çok para kazanmışlardır. 

Bu misalin cazibesidir ki 

uzak yerlerde yaşıyan bir çok 

Museviyi Adana'ya koşturmak

tadır. Museviler, Adana'da bir 

de Havra açmışlardır. 

:Ağustos 2 ~ 
... 

BiR KORKU 
Nafia İdaresi 

Ve Tevhit 
Vilayet yollannın muayy" 

bir tipte yapılması için m .... 
telif zamanlarda tetkikat Y' 
pıldı. . 

Haber aldığımıza · göre .,, 
kiiet u Asfalt,, yolu muayye' 
tip olarak kabul etmiştir. 

Viliyetin yeni yapılan yrl 
lan bu tip üzerine asfalt 
yapılmaktadır. 

Vilayet dahilindeki köprtt' 
lere gelince, bunların da ti' 
mamile betonarme olarak yt · 
pılmasına karar verilmiş fC 
Şile yolunda (8) ahşap köprO' 
nün betonarme olarak yapıl' 
masına başlanmıştır. 

Vilayet dahilinde Put de,. 
köprüspnden başka tek a1r 
şap köprü kalmamıştır. 

Vilayetle Emanet eylülde' 
itibaren birleşeceklerdir. 

Fakat vilayetin Nafia idi' 
resi Emanet fen heyetile bif 
leştirilmiyecek, eskisi gibi mili' 
tak.il kalacaktır. 

Yalnız duyduğumuza gör' 
Emanetle vilayetin muhasebe' 
sinin birleşmesi Nafia idart' 
sinde bir endişe uyandınnışt1 

Nafia idaresi şimdiye kadsl 
müteahhitlerine karşı güo6 
gününe tediyatta bulunmak11 

şöhret almış bir idaredir. 
Yeni vaziyette tediyalı' 

intizamsızlığa uğraması ihtimali 
varit görülmektedir. . 

Bu takdirde yol işleri intr 
zammı kaybedecektir. 

Dört Küfecinin 
Kavgası 

Geçen akşam saat . sekil 
raddelerinde Azapkapida 1 
Musevi arasında bir hiç yüzü1" 
den şiddetli bir kavga 'olmllf 
tur. Vak,a şu suretle cereyıJ 
eimiştir: 

Azap kapıda, dört küfe~ 
Musevi aralarında karar veff 
yorlar. Her günkü hasılatJarıP 
aralarında mütesaviyen taksiıf 
edecekler. Buna dördü de 111ıl' 
vafakat ediyrolar. 

Ertesi gün - pazartesi - sJ 
bahleyin İstan~u1'a geçiyorlııl 
ve küfelerini hıyarla doldurtJf 
dolaşmıya çıkıyorlar. 

Bunlardan bir tanesi avdet 
te Balıkpazarı kayıklarına bf 
niyor. 
Akşam hesap başına otıl' 

rulduğu zaman kayığa bine 
"60,, paranın masrafa dal>' 
edilmesini istiyor, diğerlef 
buna itiraz ediyor : 

- Biz yaya olarak geld~ 
sen nasıl olur da bizim bab' 
rimiz olmadan sandala bintf 
sin 1 

Münakaşa büyüyor ve dof 
Yahudi birbirine giriyorlaf 
boğaz boğaza geliyorlar, ' 
sırada orada bulunanlar ka( 
gacılan ayırıyorlar. . 

Bir müddet sonra birisi11if 
sol gözü sarılı olduğu bald 
dört arkadaşı kol kola gel 
miye çıkmışlardır. 

SON POSTA 
Yevmi, Siya1i, Havadis ve Halk ıa:ıd'' -idare : latanbul, Nuruosmaniye 

Şeref ıokaiı 3S - 37 

Telefon : lıtanbul - 203 

Poata kutuıu: lstanbul - 741 

Telrraf: lıtanbul SON POS'f.ı' 

ABONE FİATI 
TÜRKlYE ECNE61 

~ 

1400 kr. 

750 " 
400 .. 
150 n 

1 Sene 2700 kr· 
6 Ay 1400 ,, 

3 it 1100 " 
1 " 300 ,, 

Gelen evrak geri vcrilıneı. 

lıinlardan mesuli) el nu nmu:. 
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ittihatçılar Divanı 
A 

Alide Hesap Veriyorlar 

Enver Paşayı Başkumandan 
Kim Getirmişti? Mevkiine 

H ükiimet Mi, Saltant Makamı Mı? 
1 

Sait Halim paıa anlatmakta ı --,j 
devam ediyordu: • .. _ ------------· 

Bir gün Amiral Su.,on ---~- - --- -
bına geldi, Jmperatordan emir 
aldım, itilaf devletlerine iJinı

1 

haıp edelim, d~di. 
- Senin hükümdarın başka 

benimki başk11, cevabım ver
dim. Amiral kızdı ve çıkıp \ 
gitti, bir daha da gelmedi. l 
Binaenaleyh benden ümidi ke
•ilmişti. Zannederim ki sırf 
bundan dolayı bir emri vaki 
yaptılar .. 

Şemsettin bey devam edi
yordu: 

- Ruslann taarruzuna hedef 
ol<luğumuz iddiasının yanlışlığı 
ne vakit anlaşıldı? 

.- Çoli sonra ... 
- Yavuz ile Midillinin içinde 

Türk zabiti var midi? 
Harp kabinesi reisinin bu 

auale verdiği cevabı ömrüm 
oldukça unutmıyacağım : 

Ecnebi bit devletten iki 
harp gemisi satın almıştık. 
Fakat içindeki mürettebabnı 
yerinde bırakmıştık. Şimdi 
devleti idare eden zata soru
yoruz: 

- Bu mürettebatm yanına 
Türk miirettebab da koydu
nuz mu? 

- Bilmiyorum, diyordu. 
Bizim donanmamız ile Rus 

donanması Arasında Karade
lliz' de bir hadise çıkmıştı. Bu 
hadise de harbe sebep olmuş
ha. Devletin reisine soruyorduk: 

- Evveli kim taarruz etti? 
Diyorduk, gene: 

Bilmiyorum, 
•eriyordu. 

cevabını 

Maamafih ben hayret et
ınekle beraber Sait Halim pa
tayı takdir etmekten de ken
dimi alamıyordum. Çünkü ku
•unınu açıkça itiraf etmekten 
çekinmiyordu. Arbk bu adama 
ne sorulabilirdi. 

Reis: 
- Üçüncü suale geçiyoruz. 

dedi. 
Ve devam etti : 
- Takririn sahibi, sefer

berlikten sonra ve harbin ila
nından evvel itilaf devletleri 
tarafından yapılan şerefli , tek
liflerin reddedildiği iddiasında
dır. Buna ne dersiniz? 

Sait Halim Paşa kat'i bir 
•eıle cevap verdi : 

vüze duçar olursanız tamami
yeti mülkiyenizi muhafaza ede
riz,, denilmişti, bu da şifahen 
söylenmişti, her hangi bir 
taahhüdü tazammun etmiyor
du. Binaenaleyh bu söze bel 
bağlamak doru olamazdı. 

Arkadaşlardan biri (Yavuz) 
ile (Midilli) de. Türk zabiti bu
lunup bulunmadığını sormuştu. 
Sabık sad!'azam da bu suale : 

- Bilmiyorum .. 
Cevabını verdi. 

Sait Halim 

l 
bilmiyordu. Kendisinin g6lgesi 
albnda döndürülen fınldaklann 
hiç birinden haberdar değildi. 

Ortaya m6him bir sual da
ha abldı: 

Harbe sebep olan 1Garade
niz vak' asının Ruslar tarafın
dan ihdas edildiği ~enmiş 
ve bu iddia devletin ·~retti
ği beyannameye de yazılmlfb. 
Şimdi sabık sadrazama IOru
Juyordu. 

- İddianız hakikatt •uva
fık mı idi. 

Sait Halim Paşa bu auale de 
ayni Ctıf'ahı verdi: 

- Bilmiyorum. 
Ve ilave etti: 
- Belki hakikattir, belki 

değil! Her iki şık için de 
yemin edemem 1 

Ben başta olmak üzere 
bütün arkadaşlar hayrd içinde · 
idik. 

Tekrar reisin sesi işitildi : 
- Takrir sahibi dördüncü 

sualinde, ordunun dirayetsiz 
ellere verildiğini ve mecnuna
ne hareketler yapıladığını id
dia ediyor. 

Sait Halim paşa: 
- Bu sualin bana taallüku 

yoktur, cevabını verdi, israr 
ettik, ayni cevabı verdi. O 
zaman arkadaşlardan biri bu 

,; 

suali başka bir şekild\ tekrar 
etti: ı 

- Enver paşayı başkuman
dan vekaletine tayin eden 
kimdi, saltanat •ajcamı ~' 
yoksa hükümet mt? 

E 
R 
E 
s 
i 
y 
·E 
SATİE 

Metro Han 
Beyoglu, E
lektrik Evi, 
İstanbul : - Bu iddia tamamen yan

btbr ve böyle bir teklif der
llteyan edilme mittir. ltilif dev
letleri tarafından bize aadece: 

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

Şirketi Hay-

.. Bitaraf kalırsanız ve teca-
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İNGİLİZ CASUSLARI 
İLE KARŞI KARŞIYA 

Bütün yolcular ayakta idi 
ve tüphe ile biri birlerine 
bakıyorlardı ; aivil memur Ihsan, 
yerde, kanlar içinde kıyranıyor, 
İtıliyordu ; lapanyol kadlnı da 
karıısında ve ayakta duruyor, 
~l!e:-ile yüzünli örtüyor, dehşet 
IÇınde görünüyordu. 

~li Şakir ortada yoktu. 
Ihsan derhal yerinden kal

dırıldı ve ilk tedavisi yapılmak 
'Üzere kompartimandan dııan 
alındL 

Tren, ltalyan köylerinden 
birinde, bir tarla kenarında 
durmuttu. On dakikaya kadar 
hiç bir zabıta memuru göriln
medi. Yölcolar, vagonlardan 
bqlarını çtkanyorlar. 

- Ne oldu ? ne var ? diye 
bağırıyor, hadisenin çıkbğı 
vagon yolcularından izahat is
tiyorlardı. 

Nihayet İtalyan zabıta me
murları geldiler ve treni ablu
ka ettiler 

Bir kısmı da, tahkikat için 
içeri girmiıti. 

Vak'a zühur eden kompar
timanda tahkikat başladı. 

Bir İtalyan ailes~ reisi, 
vak'ayı şöyle anlattı: 

- Hiç bir ıey anlamadık. 
Limbalar birdenbire söndü. 
sonra bir erkek öldürülüyor
muş gibi haykırdı, birçok in
sanlar koşuştular, kibrit çak
bk. Fakat koşan insan g61-
gelerinden başka bir şey gör
medik. 

Polis komiseri sordu: 
- O kaçanlan şimdi ıör

aeniz tanır mısınız? 
- Bilmiyorum, belki ıör

aek tanırız. 

:Su isteriz 
Sirkecide •ucu 90k~ı, lflek 

IO'kalibr. Sirkeciden Postaneye 
Sultanhamamı ve daha ilerilere git
mek iıtiyen halk kısa tarik olmak 
üzere bu yolu ihtiyar ederler. Son 
11ealdann her tarafı kavurduğu bir 
ıamuıda baı 1C1kai1n etrafındaki Poı
tane meydanı ve Ankara caddeal 
ıGnde iki defa ıulandığı halde bu 
aokak mahrum ediliyor. Halbuki ao
kakta Kınacıya• hana, Türklye han1 ıibl 
bGyGk me&ueııeler mevcut ve geleni 
gideni pek çok olan bu ıokağın da ıair 
cadde Ye aokakJar aibi awanmasının te
mini için muhterem gazetenizle dairel 
aideainla nazan dikkatinin celbi rica 
ve lıtlrham ohunır, Efendim. 
Sirkeci Sucu sqlcak Türkiye huun S. 

A. Lltfi 

NEDEN TÜRKÇE DEGiL 
T akıimde Panorama bahçesinde 

Romanyalı bir orkestra çalar. 
fakat bu memlekette Romanya 
lisanını bilen yoktur. Acaba bu 
bahçenin sahiplerini bu orkestrayı 
getirmeye aevkeden ne olaa 
gerek? 

- Zannederiz ki muaildnin mil
liyeti olmadığı hakkında mevcut 
telakkiye inzimamen orkestrayı 

ucuz bulmuş olmak. 

CEV AFLARIMIZ 
Ankara' da Sahir hey 

Bilmeceli hikayelerimizin müsaba
kasına bittabi taşra karilerimi.z de 
iştirak edebılirler. 

Sungurluda Şadi beye -
iıtifatinıza teşekkür ederiz. 

Aksarayda Suphi beye -
Elli .satırı geçmemek şartile bir 
nümune yazabilirsiniz. 

Suphi beg Teşekkür 
ederiz. 

Beylerbeyinde N. bey -
Şimdi değiştirilmesi mümkün o
lamaz, hatırlattığını:ıa teşekkür 

ederiz, bir müddet ııonra iatedi
ğiniz, anketi açacağız. 

Üsküdar' da Tahir bey -
Bu defa tamamile istifade edeme
dik, gecikmişti, her zaman bek
leriz. 

Ankara'da Şeref beg -
Tebrik: ederiz. Hatırımıza gelen 
birkaç ismi kaydedelim: Güzin. 
Nevin, Bebin, Gülbeyaz, Vedat 
Bülent, Haldun, Selim, Cahit. 

Göztepede Ayni bey -
T emennilerinize teşekkür ederiz. 
ltimadmıza layık olmaya çalıtıla
caktır. 

YETİM ÇOCUKLARA 
YARDIM! 

Yetim çocuklarız, ilk tahsili
mizi ikmal ettik. Askeri ve sair 
mektep ere girmek için bizden 
taahhüt senedini imza edecek bir 
veli istiyorlar. Biz, bunu nereden 
bulalım? 

Harplerde her şeyimizi kaybet
tik, bir çoklarımıza sorsanız an
nesinin ismini, doğduğu yeri bile 
bilmez. Şehit babalarımız mukad
des kanile bu taahhüt senedini 
çoktan imzalayıp gitti. Bizi yalnız 
bıraktı, ümmetine yadigar etti. 

Anası vatan, babası millet 
olan yetimlerin hayatına istinat 
eden bu taahhüt senedini imza 
etmek, düşünmek kime borçtur 
ey millet? 

Bu ıene tahailini ikmal eden 
.. lnönü, Hakimiyeti Milliye ve 
Dumlu Pınar " yab mektepleri 
talebelerinden. (imza okunamadı) 

Ve ıüpheııin arttırdığı bir 
dikkatle etrafına bakarak i
live etti: 

- Herhalde onlar bu kom
partimanda değiller; kaçbkları 
muhakkak. 
.Zabıta memurlan öteki yol

ctir'an da isticvap etti ve hep
sinden qağı yukarı ayni ce
vaplan aldılar. 

lspanyol kadını vak'ayı töyle 
anlatmışb: 

- Benim karıamda bir 
mösyö vaı·dı, kendisile biraz 
konuşmuştum bile. Sonra ya
nına turada oturan ve elinde 
bir çantası olan adam geldi, 
oturdu. Göz açıp kapıyacak 
kadar zaman geçmeden elek-

Sayıfa 5 

Kalp 
• 
işleri Kadın Ve 

Sevmek Fena Bir Şey Midir ? 

Bu, Her Gencin En 
Büyük Bir Hakkıdır 

Hem En BüyU.k Bir İhtiyaç 
SEVGtYE DAiR 1 SOKAK ELBf SES/ J 

Genç ve toy bir delikanlı . 
bana bir mektup göndermiş. 
' - .. Ben sokakta, batta 

evde her karşıma çıkan genç 
kız yanında mühiş bir utanma 
duyar, başımı ka1dınp kızın 
yüzüne bile bakamam. Onun için 
bir genç kızla nasıl tanışılır, 
nasıl görütülür, bilmiyorum. 

Ve aşka da inanmiyorum. 
Sevişmenin insana birçok beli 
getirmekten başka bir işe 
yaramadığım zannediyorum." 

Yavrum, sen daha çok toy 
bir çocuğa benziyorsun. 

Eski zamanda olsaydı, bu 
tabiatin bir çoklarınca makbul 
addedilebilirdi. Fakat bugün 
senin gibi mahçup gençlere 
ruban hasta sıfabnı veriyorlar. 

Sevmek ve sevilmek her 
gencin hem en büyük hakkı, 
hem de en büyük ihtiyacıdır. 
Senin bu ihtiyacı duymamış 
olmana imkam yoktur. Fakat 
bunu izhar etmek senin için 
ayıpların en büyüğüdür. Çün
kü, henüz bayat görmemiş, 
annenin dizi dibinden ayni~ 
mamışsmdır. 

Senin gibi erkekl.ere yeni 
ruhiyat ilminde fu.la müteva
zı ve ezilmek zafına müpteli 
nazarile bakarlar. 

Yaşamak için bu tabiatten 
kurtulmakbğın lizımdır. 

Hayatta muvaffak olmak 
için de buna ihtiyaç vardır. 

Sevda, insanı 'oirçok feli
ketlere sürükliyebilir. 

Fakat bu felaketler o kadar 
tatlı şeylerdir ki insan, bile 

Bu elbise basmadan yapd

mışbr. Fakat öyle zarif bir 

bile arar. Öyle olmasaydı ıekle aokulmufttAr ki .okakta 
bOtUn Ciünya tarihi Afi. üalüuc ber vakit xirol.ili_.....__ v
kurulmazdı. 

kası ve kclları c!evriktir. Beli 

kollarile ahenk teşkil edecek 
ister inkir edelim, ister ka

bul edelim, sevişmek ihtiyacı 
bugün yemek içmek ka
dar tabii bir ihtiyaç olarak surette tertip edilmiştir. Etek-
kab~. e~il?1iştir. Bir şairimizin leri kloş yapılmıştır. Ucuza 
dedıgı gıbı: w 

"Sevmek mükemmel şey delikanhm,, r da mal oldugu ıçın her kese 
" Sev sevebildiğin kaJar " 

HANIM TEYZE 1 elverişlidir. 

Bir Hanım 
Denize atladı 

Dün saat 13 de bir hanım 

kendisini denize atmıştır. Bu 
hanımın ismi Raifedir. Şehitler 

mahallesinde oturmaktadır . 

Oğlu Muharremin işine devam 
etmemesinden müteessirdir. 

Ayni zamanda Muharrem 
evine de devam etmemektedir. 
Raife hanımın bu teessürü dün 

son dereceyi bulmuş ve ken

dini kaldırıp denize atmıştir. 

Fakat görülerek kurtanlmıştır. 

trikler sönüverdi ve biraz sonra 
bir çığlık, tüyler ürpertici bir 
haykırış koptu. Kibritler çakıl
dığı vakit, vurulan adamın 
yerde yattığını gördüm. 

İspanyol kadını bu aahneyi 
anlabrken, avuçlan içinde 
yüzünü kapabyor: 

- Oh.. Miithit, miithİf ..• 
Diye iniltiler salıveriyordu. 

- Kaçanlan tqlıia edebi
lir misiniz? 

-Karşımda oturan möayöyil 
bir daha g6nem tüphesiz 
tanırım; batkalannı tanıyamam. 
Karanlıkta bir takım gölgeler 
gördüm. 

lspanyol kadını anlahrken 
dışardan kompartimanın ka: 
pısı hızlı hızlı vuruluyor, bir 
ses, yan Fıransızca, yan 

Tapu Kadrosu 
Büyüyor 

Kanunu medeni ahkamını 
tatbik edecek, sicilleri tutacak 
tapu memurlarının bugünkü 
ihtiyaca kafi gelmedikleri gö
rülmektedir. Umum müdurlük 
yeni bir kadro projesi } ap
maktadır. 

= TAKV M = 
GUn 51 2-A stos - 1930 Hınr H 

Arabi 
7 - Rebifilevel - 1548 

Vakıt-Ezani-Vaaatt 

GUnq 9.32 ~ 4.58 Ot•· 4.54 2.20 
bdndf 1.49 6.lS 

Rumt 
20-Temmuz - 13-tf 

V akıt-Eaani-Vautt 

Aktam 12.- r9.26 
Y ataı 1.48 ı 1' 
lmuk 7.28 2.St 

lngilizce bağınyordu: 
-Açınız! 

Zabıta memurlan kapıJI 
açblar ve içeriye, elinde bir 
çanta ile, Ali Şakir girdi: 

- Memur efendiler, dedi, 
her ıeyi benden öj'renecek
ainizl 

Az. buçuk F ransizca bilen 
komiser bazı sualler aormaia 
bqladı, fakat Şakir iatlcvabın 
gizli olmuını istedi. 

Polis komiseri, memurlarına 
bazı emirler verdikten sonra 
Ali Şakirle beraber komparti: 
mandan çıkb ve tenha bir 
kompartimanda konuşmağa 
başladılar. 

I Arkau var 1 

1 
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Bizans Askerleri Hiddetle Sordular: 1: 
- Kimsin Sen, Burada Ne Arıyorsun ? .. 

Bu acele, (Rum ateşi) ni 1 "'rel''a""/ Sokakları D lı d 1 
bulduğu söylenen adamı ele L----~-•t_1 

________ o_a_ş_ıy_o_r_u_._. ___ __. 
geçirmek zamanının gelmesin-
den değildi. Evdoksiyanın yalan ::..; ı 
söylememiş olmas1 idi. Burası 
dar, karanlık korku veren bir 
yerdi. 

Cafer: 
- Tam büyücü yeril dedi. 
Önünde yüksek bir duvar 

vardı. Evin bacasından koyu 
bir duman çıkıyordu. 

Ali omuz verdi. Cafer du· 
vara sıçradı. Sonra Hasan ve 
sonra serdar; en sonunda da Ali 
yi çektiler. Penceresi aydınlık 
odayı buldular. Önüne sınk 
filan dayadılar ve baktılar. 

Odada bir fırın var. Fı-
nnın önünde ufak, tef ek 
çatal sakallı bir adam. 

Fırının üzerindeki kaplardan 
bir şeyler boşalbyor. Arkasın
da içi su dolu büyük bir liğen 
var. 

Yüzündeki sevinç alametle
rinden iyi neticeye vardığı 
belli. 

B"ır ara bir tabağa siyah 
bir toz koydu. Buna bir çıra 

yaklaşbrdı. Bu siyah madde 
birdenbire parladı. Sonra tabağı 
suyun içine boşalttı. Alev 
sönmedi. 

Serdar: 
- . (Rum ateşi!) diye mırıl

dandı. Alnında biriken terleri 
sildi: 

- Bu adamın şimdi işini 
bitirmeli. Evine de ateş vermeli. 

Hasan, kızların tarif ettikleri 
gibi kaçmak için istifade ede
cekleri küçük kapıyı muayene 
etti Hepsi içeri girmiye hazır
landılar. 

Bu arada serdarın aklına 
bir düşünce geldi. Dedi ki: 

- Haydi Cafer şu kapıyı 
aç ta bak. Dışarda kimse ol
masın. Bu suretle daha emin 
olarak hareket edebiliriz. Ca
fer kapıyı açb bakb, Bakması 
ile beraber bir elin omzuna 
yamşması bir oldu. 

Gür bir ses sordu: 

Askerlerden biri kaba, kaba 
söylendi: 

- Bu kadar gürültüyü işit

mediğine göre kiryenin pek 
meşgul olduğu anlaşılıyor. 

- Bari bu nesne tombulca 
bir şey mi idi? 

- Sesinin çıkmadığına ba
kılırsa myaan bir pilice düşmüş 
olacak. 

Bu sözlerden de anlaşıbyor 
ki askerler, Caferi, tatlı bir 
eğlentiden dönüyor zannediyor
lardı. 

Cafer de bu işin içinden 
birkaç Bizans albnı bayılmakta 
kurtulacağını zannediyordu. 

Bu muhavereyi kapı arka
sından dinliyen serdarla arka
daşlarının sevincine hudut yok
tu. Cafer yakalandığı zaman 
herşeyin mahvolduğuna hük
meden fedailer, "Kalinikos,, u 
yakalamaktan bile ümidi kes· 
mişlerdi. 

İçeri girip herifin işini bitir
meyi düşünmüşlerdi bile. 
Fakat sorulan suallere Caferin 
verdiği cevaplardan kurtula
caklarinı anladılar. Herif 
gülerek sorgusuna devam etti: 

- Ey, nereden bu sefer 
böyle? 

Cafer sırıtarak çıkhğı, daha 
doğrusu çıkarıldığı kapıyı 
gösterdi. 

Zabit hayret etti: 

~~ ... / 
~:~ı 

1 

'1 
j 

• -4 

o civardan uzaklaşbrmaktı. Bu 
suretle arkadaşlarw tehli
keden kurtarmış olacağı fik
rinde idi. Bu düşünce ile de 
bacaklannın var kvvetile ko
şuyordu. Büyük caddenin ö
nüne gelince birden durakladı. 

Çünkü iki taraftan da dev
riye geldiğini görmüştü. Arka
da ise kılıç, kalkan salbya
rak gelen ötekiler vardı. Kı
lıcını dizine vurup kırdı ve 
kollanni kavuşturup bekledi. 
Dudaklarında acı bir gülüşün 
kıvnmlan dolaşiyordu. 

[ Arkası var ) 

Bir Sandal 
Devrildi 

Evvelki gün KalamıŞ deniz 
hamamlannda bir sandal dev
rilmiştir. içinde bulunan Ahmet 
Fikri, KemaJ Tahir, Necdet 
Kamil, Mitat Nazım, İsmail 
Hüsnü, Emin Ali Beyler elbi
selerile denize dökülmüşlerdir. 

Hadiseyi uzaktan gören Hilmi 
ve Turgut Beyler, bir sandalla 
yetişip kurtarmışlardır. 

Bir Kamyon 
Denize Uçtu 

Kalamış'tan denize süprüntü 
döken (123) numaralı kamyon 
denize uçmuş, bir saat uğraşıl
dıktan sonra çıkarılmıştır. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Yeni Bilmecemiz 

Soldan Sağa Ve Yukardan 
Aşağı: 

1 - I>am örtüsü (7) 
2 - Bir vilayet halkı (7) 
3 - Uzun ağaç (S) dilin altı (5) 
4 - Tedvir etmek (5) gümüş 

takımı (5) 
5 - T eni.te kullanılır (5) teces

süs (5) 
6 - Fazlalık bildiren (2) hikaye 

rabıtası (2) 
7 - Hanım (5) Derece (5) 
8 - Ek (5) halk (5) 
9 - Beygir tuvaleti (5) Eski bir 

serpuş (5) 
10 - Türkiyenin en büyük par

çası (7) 
11 _; İngiliz (7) 

Ağaçtan Düştü 
Kızıl\oprakta, ağaçlara br

manaır-leki adlı küçük bir 
çocuk ağaçtan düşmüş, ayağı 
kırılmıştır. 

Ağzlnd-an--Y-aralandı 
Tütkuvaz lokantası erzak 

Iilemuru Lolyoz Ef. tabancası
nı karıştırırken ateş almış, 
kurşun ağzına girmiştir. 

Lolyoz Ef. Amerikan hasta
nesine yabrılmıştar. Vaziyeti 
vahim olmakla beraber tehli
kesizdir. 

- Kimsin sen; burada ne 
arıyorsun? Cafer arkadaşları 
gibi Rumca biliyordu. Elbisesi 
de Bizanslıların elbisesi gibi 
idi. Fakat yirmi kişilik bir 
kuvvetin bu saatte, bu karan
lık kapı önünde bulunması da 
biraz garip tesadüflerdendi. 

- Orası (Kalinikos) 'un evi
dir. Beraberinde dişi kedi 
bile bulundurmaz. 

Eminönünde Sabah 

Arkadaşlarını kurtarmak i· 
çin vakit kazanmaya çalıştı. 

Yan gözle arkasına baktı. 
Serdarla AJi ve Hasam göre
medi. Deme onun yakalanma
sı üzerine birer tarafa siviş
mişlerdi. 

Sorulacak sualleri bekledi 
ki bunlar da gecikmedi. Çün
kü bazı emirler veren devriye 
zabiti şimdi yanma gelmişti: 

- Burada ne arıyorsun?. 
- Hiç; dolaşıyorduml 
- Dolaşmak yasaktır. Bil-

miyor musun? Müsaade vakti 
yarım saat geçiyor. 

- Saatim yoktu: 
-- Saate lüzum yok. Bek-

çilerin bağırmasını duymadın 
mı? (1] 

- Duymadım. 
Cafer, Bu cevaplan, hep 

burnundan konuşarak veriyor• 
du. Şivesinin anla.şılmasmdan 

korkuyordu. 

[l]Blzans•ta ve bazı Avrupa şe• 

birlerinde yatma vakti bekçilerle 
ilan edilirdi. Muhasara halindekJ 

bu şehird ise bu bale tabii idi. 

Ve eğilerek Caferin yüzüne 
dikkatli, dikkatli baktı. 

Şakaklarından fışkıran kıvır
cık saçlar, esmer teni, kartal 
gagasını andıran burun ile 
karşısındaki adamın Bizanslı
dan ziyade bir Arap olduğunu 
anlabyordu. 

- Tutun, diye haykırdı. 
Bu herif bir casustur. 

Cafer, karannı bir şimşek 
süratile verdi. Eğri kılıcını 
sıyırdı. 

- Savulun 1 Sayhasile Bi· 
zanslıların arasına daldı. 

Bu arada arkadaşlarına 
işittirmek için de bağırdı : 

- Ben kaçıyorum. Siz de 
durmayın. 

Askerler, bu hücum karşısın
da çil yavrusu gibi dağılırken 
Cafer de aralarından sıynl
mıya muvaffak olmuştu. 

Fakat vaziyeti kavnyan 
zabit, on kişiyi (Kalinikos) un 
bahçesine saldırdı. Her kimi 
bulurlarsa yakalamalannı da 
sıkı sıkı tenbih etti. Geri ka· 
lan neferler de Caf erin peşine 
takıldılar. 

Caferin bütün emeli askerler 

Satıcılar ·Belediye 
Memuru Mevkiinde 

- Bu resim, sabahın saat yedi
sinde Eminönün'de alınmışhr. 

Orada mevcut olmaları lizım 
gelen belediye zabıta memur~ 
larına mahsus yüksek, beton 
kürsüden, seyyar sabcıların 
nasıl istifade ettiklerini göste
riyor. 

------··- --

Yani buralarım nasd birer 
tezgah gibi kullandıklan gôoo 
rülüyor. Köprü üstünün akşam
ları aldığı fena manzaraya ise 
hiç diyecek yoktur. 

Göz önleri böyle olursa, iç 
sokaklar ne haldedir. Kolaylıkla 
kıyas edilebilir. 

Bu İhtiyarın Derdine ÇareBulun, 

Çünkü Çok Müşkül 
Vaziyette Kalmışbr 
ŞEN FIKRALAR 1 Muşamba Meselesi 
Faikle annesi bir gün bir 

yere, öğle yemeğine davetli idi. 
Faik üçüncü köftesini de 

bitirdikten sonra bir tane daha 
istedi ; annesi vermedi: 

- Senin gibi küçük bir 
oğlana üç köfte yetişir. 

- Peki ama anne sen, hiç 
küçük bir oğlan olmadın ki. 
Üç köftenin yetişeceğini nerden 
biliyorsun? 

Hoca - Sıcak, her şeyi 
uzatır, soğuk kısaltır. 

Ata - Efendim, günler de 
onun için mı yazın uzun, kışın 
kısadır? 

BUNLARI BİLİR MİSİNİZ? 
- Görülmediği, işitilmedi

ği, elle tutulmadığı halde ismi 
olan şey nedir ? 

- Hiç bir şey. 

* - Rüzgardan bile sallanır, 
titrerim fakat ağır yükleri de 
taşırım; ben neyim? 

- Deniz. 

Çocuklar, imdadıma yetişin. 
Karım bana bu muşamba 

parçasını verdi ve muffağa 
döşenmek için dört köşeli bir 
şekle sokmamı istedi. Bana 
yardım eder misiniz? 

[Eksik resim bilmecemiz 
hakkındaki müddet azalıyor. 
Genç karilerimizin cevapla
nnı bir an evel göndermele
rini rica ederiz. Çünkü acele 
etmek kendi menfaatleri iktı· 
zasıdır.] 

Piyangomuza İştirak Ediniz 

Taliiniz Müsade Ederse 
Bin Lira Kazanırsınız 
Lut/en Kuponlarımızı Her 

Unutmayınız Gün Kesmeği 
İlk nüsharnızda.n itibaren 

karilerimiz arasında bir eğlence 
tertip ettik. 

Bu eğlence bir tali oyunu
dur; ikramiyesi 1000 liradır. 

Tali oyununa siz de iştirak 
edebilirsiniz, hem bunun için 
herhangi bir masrafı ve zahmeti 
ihtiyar edecek değilsiniz, ba
kınız neden: 
Müsabakamızın Şartları 
1 - Hergün gazetemizin 

ilk sahifesinde bir kupon 
göreceksiniz, lutfen bu kuponu 
kesip saklayınız. 

2 - Bu kuponların adedi 
30 tane olacaktır. 

3 - Bu otuz kuponu topla
dığınız zaman lutfen matbaa
mıza getiriniz veya gönderiniz, 
mukabilinde numaralı bir bilet 
alacaksınız, hu biletin ayni 
numarayı taşıyan iki kısmı 
vardır, birinci kısmım senet 
olarak saklıyacak, ikinci kıs· 
mmı da katibiadil . tarafından 
mühürlenmiş olan bir kutuya 
bizzat atacaksınız. 

4 - Numaralı biletleri ih-

Kadın Tayyare
ciye Çay 

Kadın Birliği Pazartesi günü 
birlik binasında kadın tayya

reci Matmazel Marva'ya bir 

çay ziyafeti verecektir. 
Matmazel Marva Cumartesi 

günü gece "9,. da Türk oca
ğında tayyarecilik hakkında 

bir konferans verecektir. 

"1000,, 
LİRA NASIL VERİLECEK? 

Bin lira, kazananlar arasın
da şu suretle taksim edile
cektir: 

LİRA 

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

olan ( 1000) lira Istanbul'da 
Türkiye . iş bankasına yabnl
mışbr. ikramiyeler Cüınhuri
yet albnı olarak verilecektir. 

tiva eden kutu katibiadil tara
fından açılaçak ve katibiadil 
tarafından kur'ası çekilecektir. 

Kur' amıza dahil olmayı 
ihmal etmeyiniz, hiç bir 
zahmete girmeden mühimce 
bir para kazanabilirsiniz. 

iranlı, Bir Genci Vurdu 
Kalyoncu' da, Tiyatro soka

ğında oturan on alb yaşındaki 
Koço İranlı Muzaffer tarafın
dan sustalı çakı ile yaralan
mışbr. 

Polis, Muzafferi yakalamıştır. 

. Kadıköylülere 

Kadıköy Sayfası 
Yarın çıkıyor. Okumayı 

mıutmayınız. -------.r 
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Sirkeci Otelindeki Cinayeti 
Kim Veya Kimler 

• 
işledi? ... 

Bu Cinayetin Doğru Neticesini Araştırınız ••• 

Cevabınız Açık Olsun Dikkat Ediniz 
la MUaabakah hikiyelerimizin ıe-

tanbul' da Sirkeci otelle- risi bitmek üzeredir. Karilerimiz, 
rinden birinde şöyle bir cina- onuncu hikayenin lntiprmdan 
yet olmuştu: itibaren nihayet bir hafta zarfında 

Konya eşrafından zengin bir cevaplannı gandermelidirler. 
d b nerck latan bul' dan, gerekse a am, u vak' adan bir hafta k d İs taşradan gönderilecek cevaplar, 
a ar evel tanbula gelmiş ve "SON POSTAn idaresinde "1S., 

her gece bu otelde yatıp Agustos akşamına kadar kabul 
kalkıyormuş. edilecek ve ondan sonra idareye 

Kendisi tek başma bir adam gelen cevaplar muteber ohnı· 
olduğu halde, otelde tek ya- yacaktır. 
taldı oda bulunmadıgı" için, 15 Aguatoı günü, "10" hikaye· 
K nin de cevapları neşredilecek 

onyalı. iki kişilik bir odada müsabaka neticesi, karilerimize 

suretile girmişlerdir. Fakat, 
içerden silrgülü olduğu halde 

bu sürgüyü dı.şardan nasıl 
kırarak açabilmişler ve bu 

güriiltüyü, sağ kalan milıteri 
nasıl duymamışb? 

Evvela bu sürgünün dışardan 
kırılması hemen hemen imkan-
sız bir şeydi ; ikincisi Cle, çıka

cak ~rültüden en ağır uykulu 

bir adamın uyanmamasına im
kan görülemezdi. 

Zabıta, otel odasını iyice 
taharri edince, pencerenin kı-

Yalıyormuş ve bazı geceler, birkaç gün sonra bildirilecektir. 
Onun d h 1 d nlmış sürgüsünü bütün parça-

yanın a ya ancı ar a Oda arkadaşı oldug" umuz )'ab~ormuş. lan ile buldu ve kilidin kırıl-
Bır sabah, otelci bakmış ki için bir iki kelime konuştuktan 

Konyalı, gayet erken kalkmak sonra yatlık ve ben aydınlıkta 
adeti olduğu · halde hili uyuyamadığım için elektrikleri 

u~yor; uyandırmıya karar ver· söndürdüm. 
llllf, gidip oda kapısını vur- Biraz sonra uykumun ara-
nıuş, fakat içerden biç bir sında : 
Cevap alamamış. " Ah n der gibi tiır İnilti 

O gece de Konyalı ile be- duydum ve etrafa kulak vere
raber ayni odada bir yabancı yim derken, birkaç kişi üstüme 
Yatmış ve 0 da, bili uyanma· abldı, kollarımı iyice bağladılar 
llllf. ve ağzımı tıkadılar. Bağırmak 

.. Nihayet kapıyı kırmışlar ve şöyle dursun, yerimden hiç kı-
20rmüşler ki, bir yatakta Kon- mıldıyamadım. ,, 
Yalı ~ama ile öldürülmüş ve 1 Zabıta tahkikatından şunlar 
6teki adam da sımsıkı bağla- anlaşıldı: 
l'larak ağzı tıkanmıı, yatağına ' Katiller, sirkat kas<lile bu 

mış değil, demir kesen bir 
testere ile muntazam kesilmiş 
olduğunu tesbit etti. 

Fakat, pencere cam, ne ke
silmiş, ne de kınlmı ş bulu
nuyordu. 

İstanbul zabıtası hiç kimseyi 

tevkif etmedi, fakat lüzuın 

gördüğü bir veya birkaç 

adamı gizlice takip ettirdi, 
böylece katillerin izini buldu 
ve onları tevkif etti. 

Şunu ilave edelim ki, bu 
vak' ada ne otel sahibi, ne de 
hizmetkarlar methaldardır. 

ablmış. odaya girmişler ve Konyalı'mn 
Ağzından bkacı alınan ve beş bin lira ihtiva eden cüz- Karilerimiz şu suallere cevap 

b "J 1 k" d .. ili vereceklerdir: . .1 ag an çözülen bu adam vak' - danı i e öte ı a amın yuz e 
ayı şöyle atlatıyor: lira ihtiva eden cüzdanını çal- 1-Polis, hangi emarel~en, 

14 - Ben bu otele dün ge- mışlardır. hangi neticeye intikal etmiştir? 
c~ saat on raddelerinde gel- Binanın ikinci katında bulu- Nasıl? • • 
dıın ve yarım ~aat sonrf da nan otel od~sına, ar~a taraftaki \ 2 - Takip . edile~ M.tadam 
hu Konyalı geldı. viraneden ıp merdıven atmak l veya adamlar kimlerdı"1h 

Sporculanmızı Alakadar Eden Bir Seyahat Meselesi 
Daha Meydana Çıktı.. Balkan Olempiyatlaıı .. 
( 1 inci 1ayıfadan mabaat ] 

tanlar,mız daha başka şeyler mi 
düşünüyorlar? 

Alakadar heyetin bu mese
leyi efkin umumiye muvace
hesinde timdiden münakaşa 
~bneai, seyahat avdetinde yapa
b. cak neşriyat için çok hayırlı 

hiddetlendiren esbabı bilemi

yoruz. Yalnız atletizm bir ilim 
ve bir fen olduğuna göre bir 
antrenörün ehliyetini müdafaa 
için beş alb yazı ile neticeye 
varmak ve aleyhtarları tama· 
men iskit etmek pek kolaydır. 

ve haks12 iğbirarlann >ı.tevlit 
ettiği bu mütalealan mıntaka .. 
mn atletizmle alakadar mües-.. 

sesab namına reddeder ve mu
harririnin düşüncesizliğini tak
bih ederiz. 

Mıntaka heyeti 

* AHMET ŞEVKET BEYE -
Beden terbiyesi baklandaki 

j ---80!.SA--lf _ Sılılıat Ve Güzellik •• 1 
lstanbul 31 Temmuz 1930 
~ - Kapanan fiatlu -

NUKUT 

KW'Uf 

1 AJtm '19,25 
1 Mecldlye 59,-
1 Bankonot ıt0,50 
1 laterlia 1036,-
1 Dolar 212,SO 

20 Fransa lr. 168,-

20 Liret 224,SO 
20 Belçika fr. 117,50 

20 Drahmi 54,75 
20 lıvtçre fr. 81!},SO 

İtarut 
20 Leıv• 51,-
1 Florin 82,50 

20 Koron 125,-
lAvuturJa tl 31,-
1 Peseta 24,50 
1 Mark 50,50 
1 Zloti 24,-
1 Peqo 36,75 

20 Ley 25,50 
20 Dinar 76,50 

1 Çemov99 

ÇEK -KU1'Uş Adet Sa. 
1 laterit. 1034,- Fl 
1 Çemoveç 1088,- 1 T.L. orin l,17 

20 Ley 79,10 l 11 11 • Koron 15,86 

Adet Sa. 1 " ŞilinA•.S,33.12,5 
1 T J..; Dolar0,47 ıs 
l 11 " Fr. fr. 11,97 1 ,, ,, Pe:ıeta 412'1.75 
1 ,, " Liret 8,99 1 n n Mark t~ ,-
l it " B.fr. 3,36,50 ı Zlotl 41915 
1 ., 11 Drahmi 36,26 " " ' ' 
1 n " Ü. fr. 2,42,25 l " tt Pengo 2,68,75 
1 ,, 11 Leva 64, 85 1 n ,, Dinar 26;65 

HfSSE SENETLER] 

ı, Bankuı 9,65 Terkoa 39,50 
Aııadoiu D.Y. 18 Çimento Ar.. 25,!5 
Reji 5,80 Onyon 
Şir. Hayriye 16,30 Şark de~irme. 1,95 
Osmanlı B. 
Tramvay 60

1
-· Balya K. A. 4,90 

Umumi Sigortalo,15 Şuk merkezEc. 5,25 
Bomonti 43190 Telefon '25,-

İSTİKRAZLAR 1 T AHViLLER 
Dahili 98,50 Tramvay 4.32,50 
Şark D.Y. S,SO Tünel 4,35 
Dily Muvab. 119,50 Rıbhm 1S,9S 
gümrlikler S,10 
Saydı maht -.- Anadolu f 

t
~ 

51,75 

Sl,7S 
'7,-

Bağdat l903 57,- n 

TechL AakerlJfl - ,, 1 

TiCARET • ZAHiRE 
Yukarı fiatler 

Bugday Kr. Para 
--- - -
Yumuşak 12 151-

Kınlca 
Silnter D, 20 
Sert ,12• -

ZAHiRE 
Çay dar 
Arpa 
Mısır 
Nohut 
Kut yemi 

7,15 
6,10 

Un kr. Para· 

Ekstlra 
B. yurwutak 10,50 
B. sert 8,50 

iHRAÇ EŞYASI 

Afyon ] 1175,-
Hayrebolu 
Japak Ank. kir. -
Tiftik Kasta. 125 
F andık lç Gire. 80 

-=====-===-=============-==~==-

Bir Memur 
Mahkfun Oldu 

Adanadan bildiriliyor 
Rüşvet cürmü ile mahkemeye 
verilen Adana sabık iskan 
müdürü İsmail Hakkı Bey üç 
ay hapis vememurluktan mah
rumiyete, elli lira para cezasına 
mahkum olmuştur. Temyiz bu 
kararı tastik etmiştir. 

Ocak Balosu 
Dün gece Büyilkada1da, Yat 

kulüpte Ttirkocağı tarafından 
bir balo verilmiştir. Balo temiz 
ve eğlenceli olmuştur. 

Güneş Banyosu Nasıl Yapılır? 

Sırtlannızı, Güneşe 
Fazla Göstermeyin ... 
Çünkü Beyninize Tesir Yapar •. 
GÜNEŞ _!_ANYOSU l l..__G_ün_lu_··k~ld_m_an_--1, 

Yaz olduğu için herkes 
1 
.,_-------,~.;...._----

deniz sahillerine dökülür; ve 1 ---;ID::IQO(; 
güneşten istifadeye çalışır. 

Slhhat noktasından bundan 
dalia faydah bir şey olmaz. 
Fakat itina etmek gerektir. 

Yaz sonunda birçok kimse
lerin kendilerini lüzumundan 
fazla pneşe maruz bıraktık
ları ve bu yüzden haatalaadık
ları görülür. 

Bilhassa yaşım başım alınış 
kimselerin pek ihtiyatlı olma-
lan lizımdu. Hele tepeleri 
açılmış olanlar açık başla gü
neşte oturmaktan çekinmelidir
ler. 

Güneş banyosu yapanların 
arkalarını güneşe çok göster
memelerini tavsiye ederiz. Çüıı-
kü beynimizin bir kısım belke
miğimizin İçindedir. Bu parca
mn fazla ısınmasa günet çarp
ması denilen hadiseyi ricuda 
getirir. 

Çocuklar, büyükler kadar 
güneşe tahammül edemezler. 
Sanlar ; esmerlerden daha az 
mukavimdirler. Vücutlan kılh 
olanlar güneşe herkesten daha 
çok mukavemet gösterirler. 

1-Sağ ayağınızı sandalyeye 

dayaymız ve ellerinizi b~linize 
bağlayınız. 

Güneşin faydası, havi ol
duğu "ÜL TRA - VIYOLE" 111-
alardan dolayıdır. Ten, evveli 2 - Bu vaziyette baımw 
kızanr; sonra tunç rengini dizkapağınıza deyecek surette 
alır. Bu renk, cildin kendisini öne eğiniz. 
muhafaza için aldığı bir ted- _ __...;;__..:........ ______ _ 
birdir. Bu sayede cildin al
bndaki huceyreler yanmak.tan 
kurtulur. 

Eğer vücut çok güneşe 
maruz bırakılırsa bu müdafıaa 
va!ııtasımn teşekkülüne imkan 
kalmaz. O vakit güneşten 
i&tifade yerine zarar görülür. 

Buna mani olmak için ilk 
günlerde güneşe tNlricen çıJc
mahdır. Tende tunç renk 
hasıl olduktan sonra güneşte 
fazla kalmanın o kadar zaran 

olmu.. 3 - Yine ayni vaziyette 
Y almz veremliler, vereme 

istidadı olanlar, kalp hastalı- başının arkaya yabrınız ve bu 
tına tutulanlar ailneşte çok harekeli dij'er ayağımzla tekrar 
Clurmama1ıdırJar. ediniz. 

ır başliillgınÇ olabilir. Mahi
Y~ti nıaliiın, evvelce anlatılmış 
hır İş: sonradan her halde 
daha kolaylıkla izah edilebilir. 
. Bu itibarla atletizm heyeti

:~~ .. i~ak meselesi hakkındaki 
F \lş~celerini, esbabı mucibeli 
ellni bir rapor halinde bekli

Yoruz. 

Mıntaka heyetimiz böyle fenni 
bir münakaşanın açılmasına 

şimdilik taraftar görünmüyorsa, 
teşhir etmek istediği sporcuyu 
sureti münasibede ikna ve 

irşat etmesi, aksi takdirde 
aylardanberi gizli gizli devam 
edegelen bu pürüzlü mevzuu 

da bir hamlede deşmesi ve 
alenen münakaşa edilebilme
sine vesile olması bir zaru
rettir. 

Avukatlar yazınızı okudum. İhtiva ettiği 
ehemmiyetli meselelere dair, - , 
esasen bir seri makale yaz
mağa hazılanıyorduk. 

Tenezzüh Yaptılar Bize 
Hay atınızı 
Yazınız 

Hepimizin hayatında her gün 
okuduiumüz hikiye ve ro
manlan gölgede bırakacak 
vakalar, facialar, ve komedi
ler vardır. 

O raporun neşrinden sonra 
&.ıanıi müzaheret vazifemizi 
Yapınağa hazırız. Bize direktif 
~~rs.i~er ki biz de ahaliye der-
lllıızı onlann noktai nazarile 

ac;ahilelim. 
k F ederasyonlarım12da bugüne 
k~dar maalesef bir türlü teş
b~ olunamıyan bir neşriyat 

ttrosunun yokluğu bizi fede
"•syonlanmızdan izahat bekle
llıek vaziyetine düşüröyor. 

Atletizınde Balkan olempi-
11•"-nna iştirakimiz mevzubahs 
Od" h. utu ıu günlerde ortada 

il' de atletizm antrenörü Al
llıan Her Abrahamın ehliyet 
~e liyakati münakaşa ediliyor. 

Mıntaka atletizm heyetinin 

t•t:ğıya dercettig" imiz manidar 
eo]'"• b' ıgı ıze kapalı bir surette 

t?k feyler söylüyor. Bu tebliğ 
ır . sporcuyu alenen teşhir 

tnahiyetindedir. 

teb~:•ntaka heyetini, böyle bir 
ıg neşrettirecek derecede 

İntişanımzın · ilk günlerinde 
de söylediğimiz veçhile böyle 
ilmi ve fenni münakaşalar için 
spor sütunlarımız daima açık 
kalacakbr. Kasıtsız hüsnü ni
yetle yapılan münakaşalann 
zaranndan ziyade faidesi oldu
ğu muhakkakbr. Bekliyoruz .. 

E.Ş. 

Mıntaka atletizm heyetinin 
tebliği: 

Birçok fedakarlıklarla celp 
ve sporcularımızın istifadesini 
temin için iki senedenberi 
mıntakamız dahilinde fedaki
rane mesaisi ile teşkilat ve ce
miyetlerin hoşnudi ve minnet
tarisini celbeen atletizm hocası 
Aleksi Abraham hakkında ce
raitte muayyen bir imza ile 
neşredilen ınüzeyyif ane ve istih
fafla dolu yazılar görillmektedir. 

Şahsi bir takım düşüncelerin 

O arada sizin fikirlerinizden 
de sırası geldikçe bahsede-
ceğiz. 

* Y anşlar Bugün Başlıyor 
" 930 ,, at yarışlanna bu

günden itibaren Veli Ef. sa
hasında başlanacaktır. Yarış· 

lann intizamla cereyanı için 
lizımgelen bütün tertibat ~ 

mıştır. Bugünkü beş koşuya 
(33) hayvan kaydedilm.İftir. 
Koşuların çok heyecanlı ola-

cağı tahmin ediliyor. 

Koıulara gitmek ve gelmek 
için istifade edilecek trenle
rin hareket saatleri tudur: 

Sirkeciden: 12, 1,30, 1,50 
(hususi) 2,30. 

Veli Ef. den: 17,20, 17,36 
(hususi) 18,22, 19,06. 

Kayık Y anşlan 
Bugün Moda Koyunda. hu· 

susi mahiyette kayık yarışları 
da vardır. Bu yanşlara Fener 
ve Altınordulular iştirak ede
ceklerdir. 

Mahkemelerirıı tatili mlnasebeUle avukatlar, blr tenezzüh 

aralannda tertip. etmişlerdir. Reamlmb bunlan Yakacıkta neşeli . 

halde bir (Österiyor. 

SON NEŞRİYAT 

"Görüş,, Mecmuası 
hk nushasınm vakur ve 

ciddi münderecab arasında: 
Ahmet Kutsi Beyin "Şark ve 
garp,, isminde kuvvetli bir 
tetkiki, darülfünun müderris
lerinden iamail Hakkı Beyin 
metafiziğe dair bir makalesi, 

J Şeylızade Burhan Beyin bedil
yata dair ve Ahmet Hikmet 

Beyin "Paul Valery" hakkında 
etütleri, hakiki bir ilim ve 
anlayış mahsulü yazılardır. 

Mecmuada Kutsi Beyin liç 
güzel şiiri, yeni neşriyata dair 
notlar ve tenkitler, resim ve 
musiki hareketlerini aksettiren 
yazılar da vardır. 

Kaç defa kendi kendinize: 
"Ben hayalımı yazmalıyım 

da roman nasil olsun gör
sünlerln demişsinizdir. 

işte size bu imkinı veri· 
yoruz. Bize hayabmzın en 
mühim va.kasını yazınız. 

Yazamıyacağınızden kor-
karak çekingenlik gösterme
yiniz. Sizden, bir hikayeci 
kadar ll!talık beklemiyoruz. 

Hayahnızın bu mühbD vak
UIDI bqkalanna nasıl anlab
yonanız, bize de öylece sade 
ve basit bir tarzda yazınız 
Biz hikayeyi bozmakswn on~ 
düzeltip neşredilcbilecek hile 
koy~~iız ve. ~efredeceğiz. 

Duşünıneyınız. Siz de her
kes kadar yazabilininix. Ya
zınızı kiğıdın bir tarahna 
Y~, .v~ bir de fotoğraf 
gondermenızı rica ederiz. 

lm.zanwn neşrcdilınemesiui· 
veya vakadaki şahı~:larm ilş~ 
edilmemesini istiyorsanız aza· 
mi derecede ketumiyet' gös
tereceğimize emin olmanızı 
rica ederiz. 



M. Müller R~p.or.unda Ne Di~?'" !. ( 
Türk Parası Nıçın Kıymetten Duştu 

VAPURLAR ] baytar tabibi olmak istiyen lise 
[Birinci sayıfadao mabat J 

ra da kaldı. Kendisine verilen 
rakamlara ve malihnata göre 
tel.kikat yaptı, ve neticesini 
raporla hükumete t>1'ıdirdi. 

Hükumet, bu raporun neşrini 
muvafık görmedi, ve burada 
tavsiye edilen fikirleri beğen
medi. Fakat aradan 'ki al 
a-eçf.eden korkhlan huhran 
l>aşgösterdi. 

Bu defa ayni tetkikati 
yapmak üzere Dayinler vekilleri 
"RİST,, isminde diğer birini 
a-önderdi. 

MÜLLER raporu meçhw 
kaldı. Fakat fikirleri kulaktan 
kulaia yayıldı ve "Meşhur 
Lüller raporu.. İfmİDİ yapb. 

İtte biz bugüuden itibarea 
bu raporun belli bqh nokta· 
lanm nqre bqlıyoraı. 

PARAMIZ NiÇiN DOŞTO? 
Mnller, tetkikine paramın• 

düşmesi sebeplerini arqbr
makla başlıyor_ ~e kendisine 
verilen rakamları tetkik ettik· 
ten sonra fU neticeye vanyor: 

"Resmi istatiStiklere göre 
harici ticaret açığı "48,3,. mil
yon liradır. 

Bu neticeye göre harici ti
caret bilincosu ile tediyat 
bilançosu arasında.ki fark pek 
ehemmiyetsizdir. Bu hususlar
da mutlak surette kati ve 
sahih rakkamlar tedarik et· 
mek müşküldür. Maamafih 
fikrimce inkişaf temayülleri 
hakkında sari1ı fikirler edin
mek mümkündilr. 

Türk ticareti hariciyesile 
tediyat bilançolannın gayn 
mOtevazin olduğu keyfiyeti 
milli paranın yeni devletin 
teessliallnden beri tedrici, fakat 
devamlı IUl'ette kıymetini ka,. 
betmeaile aabittir. 

iSTiKBAL FENA 

Fakat yakın istikbale ait 
tahmiDleri timdiden ifade ede
yim ki bunlar ehemmiyetli ıu
rette gayri müsaittir. 

Zira timdiye kadar ne kupon 
tediyab, ne de timendifer mii
bayaaaına miltealhk tediyat 
billnçosuna ve d&viz piyasasına 
icrai tesir etmiş değildir. 1929 
ıenesinde vaziyet değişmiştir. 

Ve bu tahavvül önümüzdeki 
ıenelerde kendisini daha ziyade 
hissettirerek devam edecektir. 

Türkiyenin harici ticaret, 
tediyat bilançosu ve iktısadi 
itibarile pek ziyade haizi ehem
miyet olan bir hakikat ta 
ıudur: 

Muhtelif ıenelerin mukaye
ıesinden anlaşılmaktadır ki, 
ticareti haricıyenin inkişafında
ki temayül son senelerde 
daha ziyade ihracat aleyhine
dir. lıiracat 1Wl9 senesin-
deki tezayütten ıonra devamlı 
ıurette daralmlf ve azalmıştır. 

ı 9'ıs renesine ait rakkamlar 
henüz m&lüm defİldir. Müşa
hede ve tahmiiiler 9'l8 senesi-
nin bir sene evveline nazaran 
daha dun olacağı fikrini tak
viye etmektedir. 929 senesine 
ait tahminlerde ferah verici 
mahiyette değildir. 929 sene
sinin <le bir sene evveline 
nazaran daha fena olacağı 

ifade edilmektedir. 

AMİLLER NEDiR? 

Şüphesiz ki bu inkişaflar 
kısmen şeraiti havaiyenin ve 
binnetice fena mahsulfin 
bir neticesidir. Gayri mün
keşif ziraat memleketlerinde 
bütün iktisadi hayat bu şart-
ların hükmü altındadır. Son 
seneler Tllrkiye içba bu itibar
la cidden çok gayri müsait 

gitmiştir. iyi ve mebzul mahsul 
bir çok fena seneleri telifi 
ettirebilir. Fakat bu gayri 
müsait tesadüfler tekerrür ve 
devam etmektedir. 

Mamafih ihracatın tenaku
sunu ıadece ıayıj müsait şe· 
l'aiti havaiye ve tabliyeye 
atfetmek fikrimce doğru değil
~ ıtihsalin orıani7.e olma
ması, husuaile ihtiyaca uygun 
o)mıyan ~yat ve ziraat po
litikası bu neticeler üzerinde 
ayni suretle müessir olmuştur. 

Btitnn millet iktısadiyatanın 

mahSule bağlı olması keyfiyeti 
gayri müsait şeraiti havaiyenin 
mahswü tehdit etmesine mani 
olaçak ve iyi senelerde 
ise malıaultl ehemmiyetli surette 
artıracak tetbirlerin ittihamıa 
.aik olmak iktiza eder. 

Bu Tlrkiye nakit istikrarı
nın ve iktısadl ve malt tau· 
ZİılİD ilk Zaruri prbdır. 

ADIKZADE 
VAPURLARI 

KARADENlz MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

İN ÖNÜ 
vapuru Pazar 3 Ağustos 

günü akşamı Sirkeci rıb
bmından hareketle ( Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Or
du, Giresun, Trabzon, Sür
mene ve Rize, iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

T afailit için Sirkecide 
Meymenet bam albnda 
acentalığına müracaat. Te
lefon lst. 21 

Vapurlarımız her pa
zar muntazaman ha-

reket edi orlar. 

Seyrisefain 
imir sür' at postası 
( Gülcemal ) vapuru 4 

Ağustos Pazartesi 14,30 da 
Galata Rıhtımından kalka
rak Salı sabahı İzmire varır. 
Ve Çarşanba 14,30 da iz-· 
mirden kalkarak Perşembe 
Sabahı İstanbula gelir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

4 Ağustoı pazartesi Trab
zon birinci po9tua yapdDH
yacakbr. 

Mimar Ve nşaat 
Mühendisliğinden: · 

idare intut hey' eti fen
niJeainde ( Betbin ) kunat 
asli maqh bir mimarlık 
mllnhaldir. Talip olanlaruı 
ApatOIUD 14 ne kadar ta· 
hadetname, ehliyetname gibi 
vesaikı resmiye ve mutebe
reyi hamilen bir kıt'a fotoğ
raflarile beraber idare Le
vazım müdürlüğüne müra
caatları. 

Türlöye Seyrisefain ida
resi havuzlarına girecek Tüc
car vapurlarının Raspa ve 
boyaına işçiliği şartnamesi 
mucibince bir sene müddet
le ve münakasa ile talibine 
verilecektir. 

Kat'i ihalesi 7 Ağustos 
930 tarihinde saat 15 te 
icra kalınacağından taliplerin 
şartnameyi a-örmek için her 
gün ve mUnaksaya iştirak 
için tarih ve saati mezkfır
de teminat akçelerile Leva
ızm müdtırln" ··ne elmeleri. 

eksper 
Tütün inhisan U. Müdürlüğünden: 
Tütün kursu 

Ortaköy' de F eriyedeki Ttıtlln Eksper kursuna kabw 
edilmek için : 

1 - Tllrk olmak ve ( 1912 • 1905) ( 1328 - 1321 ) do
pmlu bulunmak ; 

2 - En az orta tahsili eksiksiz bitirmit olmak ; 
3 - Tam ıa.bhatli ve bünyesi tütiinle if tigale m&aait bulun· 

mak ve ağır cezaları müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet 
kabahatlardan dolayı mahkiim olmamak lizımdır. 

istekli olanlar bir istida ile Galata' da TOtlln inhisan umum 
müdilrlü~e müraçaat ve; 

t - Nüfus cüzdanı veya tezkeresi; 
2 - Mektep şalıadetnamesi: 
3 - Nihayet bir senelik çiçek aşısı şabadetnamesi; 
4 - Mahalle veya köyü ihtiyar heyetinden, polis veya jan

darma datrelerinden müsadaak hüsnühal varakası. 
5 - Dört tane fotoğrafı; liemen tevdi etınelidirler. 
Ancak yukardaki şartları haiz olupta bu vesikaları ve 

saireyi (23 ağustoa 1930) saat on yediye kadar tevdi edenler 
adedi mürettepten fazla talip zuhurunda yapılacak olan mü
sabaka imtihanına girebilirler. 

Miisabaka imtihanı ( 25 ağustos 1930 ) da bqlıyacak ve orta 
tahsil derecesinde tnrkçe, hesap, hendese, fizik, kimya ve 
tabüyattan yapdacak ve üç dört gt1n devam edecektir. 

Talebenin sıhhi vaziyeti idare hekimleri tarafından tesbit edilir. 
Kabul edilen talebe nazari den gllnlerinden maada olan 

günlerde muhtelif imallthaneler ve depolar Ye fabrikada 
amele iibi çalışır, 

Talebeye hiç bir ücret verilmez. 

• 
KOEN/GveBAUER 

Fabrikasının Tipo makineleri dlnyamn en 
mükemmel matbaa makineleridir .. 

Vürzberg Mödling 
Almanya Avusturya 

TÜRKiYE VEKiLi 
Gütenberg Yurdy 

1. &ERMAN 
Ankara caddesi No. 27 - 29 

Kataloklar Meccanen Gönderilir-

mezunlarına 
Yüksek baytar mektebine bu sene 40 lise me

zunu alınacakbr. Mektebin tahsil müddeti sekiz 
sömestire olup leyli ve meccanidir. Talebey:e elbise, 
çamaşır ve cep hrçlığı mektep tarafından verilir. 

Hükumetin hayvan ıslah ve çoğalmasına fevkalade 
ehemmiyet vermesinden dolayı baytari tababet 
mesleğinde gençlerin istikbali temin edilmiştir. 

Viliyetlerden talip ol•alana Jôl murafmi mektep tesviye edecektir. Kabul olunanlar bemea 
fimclidea mektepte kalabilirler. 

Kabul şartlan: 
A - Lise veya maarifçe lise dereceaİDde muaaddak mektepten mezwı olmak, 
B - Tllrkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak, 
C - Y qa on sekizden Af&İ'l ve yirmi bqten yukan olmam•k, 
D - Sdalıt ahftli talmle ve ata binmeie mllaait olmak. 
Biı prtlan haiz olanlar iaticlalanna: 
A - Liie phadetnamelerini , 
B - Nüfus tezkerelerini, 
C - Poliaten muaaddak büsnllbal vesikalanm, 
D -

0

Dört adet kartonsuz vesika fotoğraflarım, 
bağlı yarak lataobul 'da, Selimi ye' de YOkaek Baytar mektebi rektlrlüğüne, viliyetlerde Bay
tar müdüriyetlerine müracaat etmelidirler. 

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

baydarpaşa emrazı istiliiye 
hastanesi baştababetinden : 

Haydarpaşa emrazı istiliiye hastanesi için lüzumu olan yüz kırk üç kalem eczayı tıbbiye 
ve saire münakasai aleniye suretile mübayaa edileceğinden ve münakasa 21 ağustos 930 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 te Galatada Karamustafapaşa caddesinde lstanbul Liman Sıib.il 

l Sıhhiye Merkezi Baştababetinde icra edileceğinden talip olanların yevmi mezkiirde masraf ko
misyonuna Ve şartname ve listeyi almak üzere de her gün mezkiır hastane idare memurluğuna 

mür1caat etmeleri ilin olunur. 
'P!· 

Y e:ll, dairesinden: Tan
zim kılınan istikamet haritası 
mucibince lstinye caddesinin 
Azmf c Bey zade Tevfik Bey 
sabilh1üıesinden itibaren istin· 
ye köprüsün'\ kadar olan kıs-
mının 15 metre olmak üzere 
tevsii mukarrer bulunmut ol
duğundan ebniye kanununun 
12 inci maddesine tevfikan 
alakadarların daire heyeti 
f enniyesinde bulunan mezkur 
haritayı görerek diyecekleri 
olduğu halde ilin tarihinden 
itibaren on beş güne kadar 
beyan etmeleri. 

* Bayazıt dairesinden: Şehza-
debaşında Hoşkadem mahalle
sinde Selimpaşa yokuşunda 28 
yeni 26 eski numaralı hane 
enkaZ1 hedim ve nakli masarifi 
alıcıya ait olmak şartile kapalı 
zarf usulile satılacaktır. Almak 
istiyeıileriİı şartnamesini görmek 
üzere fen kalemine müracaat 
ve ibBle günü olan 26 - 8 - 930 
salı günü ıaat 14 de kadar 
teklif ve teminatı havi zarf
lan daire encümenine tevdi 
eylemeleri ilfın olunur. 

* S.y~t dairesiden: Bafl 
boş bulunup daireye teslim 
edilen bir tazının üç gün zar
fında sahibi müracaat etıne

diği takdirde bilmüzayede sa
tılacağı ilin olunur. 

* Satdmak tizere eşya şube-
sine bırakılan Şükrü beye ait 
bir lavabo ve bir soba ile 
Ahmet efendiye ait üç parça 
saat ve şamdan ilin tarihin
den itibaren on beş gün zar
fında bilmüracaa kaldırılma
dığı takdirde bllmüzayede sa· 
blacaiı ilin olunur. 

/ 

lstanbuı 4 üncii icra me- r lü malümab almif, bunlan ta-
murluğundan: mamen kabul etmif ad ve iti· 

Açık arbrma ile paraya bar olunur. Ültiinde bU"&kılaa 
çenllecek ' pyri menlrulun ne 
olduğu: Adalet ham namile 
maruf hanın 540 hissede 38 
hissesi 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki mahallesi, sokğı, nu
marası: Galata Bereketzade M. 
At. Perşembepazan Ce. Haza
ran ve Bank S. 2, 4, 6, 2, 4, 
16, 18 No. 

Takdir olunan kıymet: 60000 
lira tamamı 

Artırmanın yapdacağı yer, 
gün saat: İstanbul 4 üncü icra 
dairesinde 25-8-930 Tarihinde 
saat 14 ili 16 ya kadar, 

1 - işbu gayri menkulün 
arbnna şartnamesi 14-8-930 
tarihinden itibaren No. ile, İs
tanbul 4 üncü icra dairesinin 
muayyen numarasında her ke
sin görebilmesi için açıktır. 

ilanda yazdı olanlardan fazla 
malumat istiyenler, işbu şart
nameye ve dosya İıumarasile 
memunyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Arttırmaya iftirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedisi teminat gösterilecektir . 

3 - . Haklan tapu sicillile 
sabit olmayan ipotekli alacak
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahıplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarım 
işbu ilin tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirilmeleri icap 
eder aksi halde hakları tapu 
sicillile sabit olmıyanlar sataş 
bedelinin paylaşmasında hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art
brmaya iftirak edenler arbrma 
p.rtnamesi okumuş ve lüzum-

ıayri menkuliin bedeli zama
mnda verilmezse gayri meykul 
ikinci bir arttırma ile aatılır. 
ve bedel farkı ve mahrum 
kalınan yüzde beş faiz ve di
ğer zararlar ayrica hOkme ha-
cet kalmaksızın memuriyeti
mizce alıcıdan tahail olunur, 
Beş numaralı fakradakı şart 

tahakkuk etmek kaydile üç 
defa bağırıldıktan sonra gayri 
meokw en çok arttırma üstiln
de bırakılır. Şart tahakkuk 
etmezse arttırma geri bll'alalıp 
alıcı taahhütlerinden kurtulur 
ve teminatta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci vo 
ya ikinci olmasına ve gayri 
menkule taalluk eden kanuui 
hakka ve sabfan tarzına göre 
diğer şartlar: Artbrma ikinci-
dir. Müterakim vergi, Belediye 
vakıf icaresi müşteriye aittir. 

1 inci artbrma 3075 lira-
dır. Peıin para ile en ziyade 
artbranın üstünde bırakıla-
caktır, 

· Yazılan: Han hisse yukarı
da gösterilen 25-8-960 tarihin
de İstanbul icra memurluğu 
odasında işbu ilan ve gös\:e-
rilen arttırma şartnamesi dai
resinde satılacağı isim ve ika
metgahları meçhul bulunanlara 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

Kadıköyün' de 
Morla Bomonti Bahçesinde 

7 Ağu"1los Perşembe 
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