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= , SON POSTA Halkan dili d 1 r: Halk bununla aayie;, 

RAPORU NE RE DEVAM EDİYORUZ 
Şeyler Söylüyor 

Sonra, Bütçe İlmi Esaslarla Alakadar Değilmiş .• 
1 

Mali vaziyetimizi tetkik e
den Alman mütehassısı "Mül-
ler t d" - . d " , e ıye muvazenemız e· 
ki . açığın sebeplerini tetkik 
e~tı~ten sonra bütçemizin tet
kikıne girişiyor ve birçok acı 
h~~ikatlerle karşılaşıyor; ken
dısıne yanlış rakam verildiği-
ni Ve bütçenin alaturka ya
pıldığını görüyor. 

I Devletimizin mali vaziyeti 
ve bütçemiz hakkında Müller 
raporunda şu malumatı veriyor: 

Rakamlar Yanlış 
''Devlet bütçesi ve devletin 

~akiki varidatı ile masarifi hak-

Rapordaki Fikirler 
Müller bu meşhur raporun· 

da şu neticelere · varmışbr: 
1 - Türl~iyede Devlet Ban

kası yapılamaz. 
il - Türkiyede fabrika 

yapılamaz ve sanayi inkişaf 
edemez. 

111 - Şimendiferleri inşa 
için başka bir usul takip 
etmek lazımdır. 

iV - Türkiye kurtulmak 
için ziraate azami ehemmiyet 
vermelidir. 

V - Uzun vadeli bir is
tikraz yapmalıdır. 

Müller bütün bu 
leleri rakamlarla 
yet vazıh misallerle 
mektedir. 

mese
ve ga

ispat et-

kında sahih rakamlar tedariki 
müşküldür. Vakıa bu baptaki 
talebe makamı aidi tarafından 
derhal tahriren cevap verilmiş-

i 
tir. Fakat bu tahriri malumat 

, hakiki varidat ve masarifi gös
i termekten ziyade Millet Mecli-

since kabul edilen muhammi
nattan ibaret olduğu zannını 

veriyordu. 
Zira bilhassa büyük masarif 

fasıllarında ve aynı zamanda 
hakiki varidata mütealhk er
kamla muhamminat yekfınlan 

arasında tam bir mutabakat 

görülüyordu. 
(Devamı 3 üncü sayıfada] 

Zaro Ağanın Yaşıd;·-Vı-a-r-.-l.- NaLıın 
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U Adam, it is İn Dostluktan 

l<.erp Köyündendir. Bahsediyor 

~p Varsa Evlenmiye De Hazırdır. 
' 

,....,-:;;;~~:ft~~~~...: 

Zcıro Ağanın Yaşıdı Temo Ağa, Kdzım Paşa ile Birlikte 
.. ~itlis 28 [Hususi]- Resimde j ğma müteessir olmuştur. 
ı0ruten ihtiyar adam, Bitlis'in Resimde görülen kadınlar 
(erp köyünden Temo Ağadır. Temo Ağanın aileleridir. Bu 
r 

1~2 ) yaşındadır. Bu yaşına yaşta, daha iki defa evlenc-
agınen Uç saatlik köyünden 
Şeh bileceği iddiasındadır. 
d 

.. re yaya gelir, ayni günde de 
<>ner. Ortada, iskemlede oturan 
Z üniformalı zat, bir müddet 

h 
aro Ağa ile uzun zaman 

ayat k d ı - · · evel Bitlis valiliğini yapan Z ar a aş ıgı etmıştir. 
.aro Ağanın bu defa Ame- bugünkü İzmir valisi Kazım 
tıka'y "tti-. . d k p d r a gı gım uyunca, en- aşa ı . 
d'. Nusret 

Ankara, 2 (H. M) - Tah
randan ilk malfımat bu sa-
bah gelmiştir. Bu malumata 
göre sefirimiz perşembe ~n 
öğleden sonra vezaret daire
sine giderek notayı Füruği Ha-
na tevdi etmiştir. 

FUruği Han notayı okuduk
tan sonra evelce olduğu gibi 
bu defa da şifahi dostluk temi
natı vermiş, tahriri cevabını da 
vezirlerle müzakereyi müteakıp 
vereceğini söylemiştir. 

Dün de bildirdiğim gibi bu 
tahriri cevabın pazartesinden 
evel alınmasına ihtimal veril
memektedir. 

Ayda Bin Lira
Kazanabilirsiniz 

Lütfen gazetemizin ilk gü
nünden itibaren dağıtmağa 
başladığı kuponları ehemmi
yetle saklayınız 1 

• 
Bu Sizin için Bir 
ali T ecrübesidi 
Bu müsabakaya İstanbul 

ve taşrada bulunan bütün 
karilerimiz iştirak edebilirler. 

İç sayıfada tafsilat vardar. ~ 
ısınin de beraber bulunmadı-

~~.;__--------·~ ... ----------~~ 
İngiliz - Rus Mü
zakeresi kalıyor 
İn ~?ndra, 1 (Hususi) - Rus-
1 gılız borçlarına dair yapı-
:Ji~k. I?üzakere tekrar tehir 
:>l mıştir. Londraya gelmiş 
d .?n Rus heyeti Moskova'ya 
onmek üzeredir s . 
. ebebi, bu konferansın me-:1 Programı hakkında her ~i 
raf azası . ı'.!L• l . . b' b · . mn ııKır erının ır-
ınne uyanı .. 

amaıu ımıı. 

Reisicümhur 
Memur Mudur? 

Bu mühim meseleye ait 
avukatlarımızın cevaplarım 
yedinci sayfamızda okuyunuz. 

Sivas Hattı 
Ankara 2 [Hususi] - Ayın 

otuzunda . 'Sivas şimendiferinin 
küşat resmi parlak surette 
yapılacakbr. Bu münasebetle 
madalyalar tevzi edilecektir. 

Alman Talebesi 
Zafer Abidesinde 

Şehrimizde bulunan Alman 
profesör ve talebelerinden mü
rekkep seyyah kafilesi, bu sa
bahZ afer abidesine bir çelenk 
koymuşlardır. ----
~avaya Silah Atmış 
Üsküdar' da Nuhkuyusunda 

oturan berber Ali oğlu lbrahim 
Ef. sarhoflukla havaya bet el 
ıdllh atmışbr. 

Şark Vilayetlerinde Vaziyet Değişmedi 

Emir Zabiti Yüzbaşı Nuri B., Salih Pş., Ekrem, Kaymakam Nazmi, Beyazıt Valisi 
Etem, Liva K. Miralay Ihsan, Binbaşı Saim Bsgler 

Çeşmeye Gitmek Serbest Oldu ---- Kendi Kendiiıi 
Bıçakla Vurdu. Yunanlı Ve Ecnebilere Müşkülat Yoktur 

' 

Aklaray' da köfteci Mehmet 
Ef. Millet caddesinde Mitat 
efendinin gazinosunda rakı i
çiyormuş. Gazinocuya epeyce 
borcu a ·mış. Mltat Ef. fır
sattan .., .... fade alacağını almak 
için Mehmet efendiyi sıkıştır
mıya başlamış. 

Mehmet Efendi bundan mü-
teessir olmuş, bıçağını çekr.:: -ş, 

İ göğsünün sağ tarafına sapıa-

Çeşmenin umumi görünüşü 

mıştır. Mehmet ağır yaralıdır. 

1 Cerrahpaşa hastanesine kaldı-
1 
1 rılmışbı 

İzmir, 1 (Hususi) - Şirn- ;;===~~~~~=~~~==~-=-.,;.;;;-=.;;:~=:;;=~~=_;_-

l Fena Meslek İntihap Etmiş 
diye kadar Çeşme plajlarına L.-· --------------....... :::::~::=.::::::""""~-----
ve ılıcalarma gidecek olan 
Yunanlılar ve ecnebiler evve
la İzmire gelmek ve İzmirden 
Çeşmeye hareket etmek mec
buriyetinde idiler. Bu şart, gö
rülen lüzum üzerine dünden 
itibaren kaldırılmıştır. Sakız, 

Midilli ve sair adalardan ge
lecek olan Yunanlılarla Çeş-

meye uğrıyacak ecnebi vapur
lardaki yolcular doğrudan 

doğruya Çeşme iskelesine çı
kabileceklerdir. Bu serbesti, 
plaj müddetinin hitamına ka
dar devam edecektir. 

Denizde Boğulma 
Beyoğlun' da ,İstiklal cadde

sinde Varakçı hanının ikinci 
katında elmasçı Yani Efendi
nin dükkanında çırak Nobar Ef. 
Caddebostamn' daki hama -
ma gelerek denize girmiş, bir 
daha çıkmamıştır. Cesedi aran
mışsa da bulunaınamışbr. 

-HUPOn:u 
"SON POSTA,, NIN "1000,, 

LİRALIK KUR'ASI 

iki kişi ara<ı•nda: 

- On param kalmadı, borçlar kıyamet haciz haciz UstiiD 
bu zamanda öyle fena bir meslek intihap ' t ı ı ki 

N il 
emşm ... 

- e e meşgulsünüz? 
- Ticaretle. 



ı Sayıf a SON POS'f-A 

Halkın Sesi DABILI Günün Tarilıı 

Son Posta'yı Nasıl Baba Katili Ada Vapurunda Bir Sahne 
Buluyorsunuz? 

Reisiüumhur 
Y alovaya Gittile Hukuk 

-Hiç bir ıey1 hiç bir zaman tam 
ve mliJeemmel addedilemez. Hele bir 
ıra.ete siltl çok n :umanda pek çok 
fe7I ihtiva etmlJe mecbar olan bir 
eserin blrçek nokaa.ıu olur. S. blru 
ela tabiidir. Bımmı s-uW Mlmak 
bl.r vazifedir. Bu noksanlar, daha ziya
de uzaktan ve kartıdan iyi ır3riile
b1Hr. Bunun içindir ki dUn bir mu
harrlrlml% kari~ -*' : 

" Son Po ta'yı nant buhıJO~? • 
Aldığımız cevaplar twılarchr: 

* Kamil Bey (ziraatçi) 
- Her akşam alıyorum. 

Hadiseleri, vak'alan doğru 
yazdığını goruyorum. Böyle 
iyi ve doğru şeyler yazan 
bir gazeteyi, benim gibi, 
herkes te sever. 

* Kemal Bey (muallim) 
-Hakiki havadisleri veriyor. 

İstihbarabnu:da sürat var. 
Velhasıl akşam gazeteleri 
içinde en iyisidir. 

* Mehmet Faik Bey ( bakkal) 
- Bendeniz gazete miita

lea etmemi 

* l.smail Bey (Tıp talebesin-
den) 

- Ben iki haftadanberi 
hasta idim. Henüz Son Posta'
yı okumadım. Y alıuz, bitara
fane, duyduğumu söyliyeyim: 

İyi bir gazete; havadis 
cihetile zengin, ileride daha 
iyi olması beklenir. 

* Ahmet Bey (elektrikçi) 
- Sair gazetelere nisbeten 

daha iyi buldum. 
- Sebebi? 
- Herkesin derdile fikrile 

alakadar oluyor. 

* Ömer Bey ( piyanko bayii ) 
• - iyi tabii. Tam bir 

halk gazetesi. Diğer gazeteler
den daha cesur. Memleket 
menfaati noktasından daha iyi 
düşünüyor. .. 

Hüseyin Feyzi Bey ( baston 
taciri) 

- Gazeteniz iyi; halk ve 
hürriyet namına daha cidalcu 
olması beklenirdi. 

Anketinize cevap venni
yenler dünyada, galiba, iğreti 
oturuyorlar. Milletle, vatanla 
alikadar olmalıdırlar. 

* Ihsan B. ( Darülfünunlu ) 
- Gazeteniz bir ışık; serin, 

sulu, faydalı bir yayladır. Bu 
ışığa koşuyoruz. Bu yayliııın 

temiz havasını beğeniyoruz. 

Süleyman Acaba Bir Tacirin Jfaremi Ko- Mezunları Şiki-
Deli Midir? M. •1 T yet Ediyorlar 

Bir menfaat meselesinden caSJDJ etresı e uttu 
Adliyede münhal memuriyet 

dolayı Şile'de bir facia oldu. 
SüleymG ismLıde bir delikanlı olmadığı için lstanbul Hukuk 

babasına pusu kurdu. Öldürüp Nihayet ( 5000) Liraya Sulh oldular Fakültesinin bu seneki mezun-
gömdü. İbrahim ağayı anyanlar lanna vazife bulunamamakta-
ihtiyar adama bulamamışlardı. dır. Gençler, iki sene hi.kim-

Fakat, Süleyman altmış gtin Perşembe akşamı, fehrimi· retmifler, sonra fU sahneye 
sonra babzsını gömdüğü yerden zin maruf tüccarlarından H. phit olmUf}ardır: 

liklerde staj görmek mecburi

yetindedirler. Stajını yapmıyan-çıkararak çürümüş kemik ve 
elbiselerini mezat eşyası gibi 
eline almq: 

- işte bunlar benim ba
bamın kemikleridir! diye ba
ğırmışbr. 

Süleyman idama mahkiim 
edilmiftir. Fakat karar Tem
yize gitmiftir. 

Resim Sergisi 
Bugün Galatuar~y Jiaeainde 

Güzel San'atlar birliği tara
fından ı 900 aenesi resim ser
gisi açdarak 200 kadar tablo 
Ye portre tethir edilecektir. 

L isminde bir zatın zevcesi 
Adaya hareket eden vapurun 

lüks salonunda kocamıı met
resile yakalamış ve büyük bir 
hadiseye sebebiyet vermiştir. 

Hanımefendi salona girip 

te kocasını ötedenberi bera
ber yaşadığını bildiği metre
aile birlikte görünce daya
namamış, bağırarak yanlarına 

gibDİf, koca11mn, yilzüne tü
ldlrdnkten sonra kadına sal· 
clırmqtır. Salonda oturanlar 
evvelA maeleyi lıayretle sey-

Kadın, kocasının metresini 
salondan çıkardıktan sonra 
kocasının yanına oturmuş ve 
yüksek sesie kavgaya devam 
etmiş .. H.L. bey, bu ani reza
let karşısında şaşırmış, kan
aını susturmak için her çareye 
baş vurmuş ve nihayet cezaen 

karısına "5000,, lira vermeyi 
vadetmek suretile kadını sus
turnııya muvaffak olmuştur. 

Hanımefendi, tekerrürü ha
linde bu cezayı 10000 liraya 
çıkaracağım IÖyliyerek sükuta 
umvafakat etmiştir. 

lar avukatlık hakkından mahrum

durlar. Hukuk mezunlarımn 

mağduriyetlerine meydan veril-

memek için ya tayinleri yapıl

malı, yahut ta staj mecburiyeti 
kaldırılmalıdır. 

iki şıktan birisi. 

• 
iki Otomobil 
Çarpıştı 

-
Düa sabah " 1 O ,, a dofru 

ıoför Salihattin efendinin ida-

Susuzluk Dün Yarışlarda Bulunanlardan re ettiği " 1695
n numaralı oto-

Bir m&ddettenberi mr harid - -------------...;.._--------- - mobil, içinde müşteri ile 

-
Rmtlerinde su kesilmiftir. Samatya tarafından gelirken 

Burada oturanlar bir çok Davutpqa iskelesi denilen 
müracaatlarda bulunmllflarsa yerde Aksaray tarafından ge-
da hiçbir netice alamamıflardır. len " 139 l ,, numaralı, şoför 
Son günlerde hu susuzluk Akif efendinin idaresindeki 
şehrin diğer bazı mahallelerine otomobil ile çarpışmışbr. 
de sirayet etmiştir. Kırkçeşme Kabahat ( 1391 ) numaralı 
sulan birçok semtlerde kesil· otomobildedir, çünkü yolun 
mektedir. 

sağını takip etmemiştir. 

Hamamda Para Çaldı Her iki otomobilin ön kı-
Tütün amelesinden Enver, sımları hasara uğramışbr. Yol-

dün T ahtakaledeki minare culara bir şey olmamışbr. 
hamamına gitmiş. ~üştcriler-
den Balatlı Alhcr efendiP.in 
cebinden " 450 ,, kuruş çalm•f, 
fakat yakalanmıfbr • -Her Tanışbğınıza 

Kapılmayın 
Sami Bey Samsunludur. T e- · 

Millet Meclisi Reisi Kdzım Paşa Ailesi Arasında 

davi için lstanbul'a gelirken P'~lllt-~~~~~!'111"'9ff._...":""'~~~~,."";""...,.__,......_ 
vapurda, Nuri isimli bir yolcu 
ile tanlfJDIŞbr. 

Şehre gelince hastaneye 
yatmış, "65,, lirasını da Balı
kesir oteli sahibi Bedri Beye I 
teslim ebnİftir. 

Evvelki gün lhastaneden izin 
alarak otele uğnyan Sami Be
ye: 

- Daha para lizım mı? 1 
Diye sorulunca şaşırıyor. Çün- j 
kü kendisi hiç para isteme
miştir. 

Nihayet bu işi Nurinin 
imza taklit ederek mektup 
yazıp aldığı anlaşılmış, polise 
verilmiştir. Yarış/ardan Heyecanlı Bir Cioriinıış 

-
Radyoda Kadın 
San'atkarlar 

Radyo şirketi, şarkı oku
yacak hanendelerin büyük 

bir kısmını kadın san'atkir
lardan intihaba karar ver
miştir. 

Tehlikeli Duvarlar 
F aüh, Y enibahçe, Aksaray 

yangın yerlerinde aayılamıya
cak kadar yiiksek minareler, 
mutfak bacalan, yüksek du
varlar var. Bunlar kimilen çat
lak. Nerede ise yıkbnlacaklar. 
Acaba bunların yıkılması için 
bir kaza olması mı bekleniyor. 

Bu Akşamki Konferans 
Fransız kadın tayyareci Mm. 

Mari Marven bu akşam Türk
ocağında Tayyareciliğe ait bir 

; konferans verecektir. 

-Gazi Hazretlen evvelki gec' 
akşam yemeğini Fethi be)'İ' 
köşknnde yemişler ve aaat illi 
buçuj'a kadar kaldıktan so ..... 
Ertuğrul yab ile Y alovaya d&r 
milflerdir. * M. Meclisi Reui- Da. 
V eliefendi yanpnda bulun
muştur. 

lf. Başvelcil - ismet Pat' 
Hazretleri dün Y alovada isti
rahat etmişlerdir. ismet Paşa 
Yalova'ya giderken Yavuza 
gezdiği zaman zabitlere: Millet 
hu zırhlıyı bu hale getirdi ve 
size hediye etti. Muhafazall 
sizindir, demiştir. 

.. Parls Sefirimiz -
Ankaraya gitmiyecek, bir müd
det sonra Parise dönecektir. 

.. Tahran Sefirimiz -
Dün Ankaradan gelmiştir. 
Bugün Yalovaya Gaziye ve 
ismet Paşaya tazimatta bulur 
mıya gidecektir. Husrey Be1 
vedanamesini vermek için e.
veli Sofyaya uğnyacak, sonra 
İstanbul yolu ile Tahrana ha
reket edecektir. Esasen o vak
te kadar lranın vaziyeti de 
anlaşılmış olacakbr. 

.. lbralıim Tali beg -
Bugün şehrimizde bulunacakbr. 

.. Türk, Alman - Ha
kem muahedesinin muaaddak 
sureti Berlinde teati edilmiştir• 

.. Bügük Bir Tersane -
Bahriye fabrikalan umum mil· 
dürlüğü ismi altında bir müdü-

riyet teşkil edilmiştir. Bu 
müdüriyet Yavuzu tamir edeo 
Fransızlardan kalma tesisat ile 

Gölcükte bir tersane vücuda 
getirecektir. Müdüriyete Remzi 
Bey tayin edilmiştir. 

.. Liman Şirketi - Bit 
rivayete göre hüklımet tara· ' 
fından feshedilecektir. Şirket 
müdürü Hamdi Bey bugün 
Ankaraya gidecektir. 
~ Taksim Halası - Bat

ka yere kaldınlacaktır. * Gaz Fiatlan - Bir şir
ket lstanbula d6kme gaz ge
tirmeyi, okkasını 25 kurup 
satmayı teklif etmiştir. 

.. Yal0t1a - Hükômet ko
nağının inşaı•na başlanmıştır. 

*Tokat-Nakşibendi şeyh-
leri gizli ayin yaparlarken 
tutulmuşlardır. 

.. Sanayi birlili banka
sına - Alman ve F ransaz 
grupları da iştirak arzusunda· 
dırlar. 

[ Devamı 3 üncü sayıfada ] 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Hasan Beyin Sualine Cevap Veriniz. 

Cemil Pqa - Hasan Beyi 
Bütün bu parklan bea ,.,. 
brdım. 

Haydar Bel - Hasan Beyi 
Mezbaha ile Beyazıt havuzuna 
hen yaptırdım. 

Emin Bey - Hasan Bey l 
Kanalizasyonlan da ben yap
brdım. 

Muhittin Bey- Hasan Beyi 
T abim meydanını da beo 
yapbrdım. 

Hasan Bey - Peki.. Ya bu 
telıri harabeye çeviren kim? 



.. 

3 Ağustos 

ittihatçılar Divanı 

Sait Halim 
Karşısındaki 

Alide Hesap Jlerigorlar 

Paşa, Enverin 
Aczini Anlabyor ••• 

Memleket Şımarık Paşaııın Elinde •.• 
,,.. -fl-zr-/a_k_y_a_n _E_'fi_e-nd-i-, J NİÇİN TAARRUZA GEÇTiK ? 

Bütün 
Bu sualin karşısında hayre

te tayan bir cevap işittik: 
- Bilmiyorum, habrlamı- 1, r:· ,,,,_ 

yorum. 
Arkadaşlar kızıyorlardı, iç- ' 

lerinden biri: 
- Nasıl olur ? diye söy

lendi. 
O zaman Sait Halim 

da hiddetlenmişti: 
- F arzediniz ki hülWmet 

tayin etmiştir. Fakat siz hü
kümetin yerinde olsaydınız ne 
yapar~ınız. Ortada, kahramanı 
hürriyetler dururken başkası
nı getirebilir mi idiniz 1 

Bu mukabil suale cevap • 
veren olmadı. : i 

SADRAZAMIN HABEOİ YOK I 
Fakat, şimdi sıra ayni de- 1 1 

recede mühim bir başka sua- ' . 
le gelmişti. j 

Harp esnasında ordunun ı 
ehliyetsiz ellere tevdi edilmiş 1 

olduğu hakkında sorulan sual 
Ve bu suale verilen cevap 
nıese!eyi kapatmış olmadı. ' j 

Sadrazam Sait Halim Paşa: 
- Kendilerine hürriyet kah-

1 

ramanı sıfatı verilenler durur· 
ken başkalarını tayin etmek 
mümkün değildi. Bunu siz de 1 

olsanız yapamazdınız, diyordu. l 
Fakat arkadaşlar bu cevabı 1 

kafi bulmuyorlardı. Bilhassa 
Ertuğrul meb'usu Şemsettin B. 
mütemadiyen soruyordu: 

-Kabine,mütekait veya faal 
memleketin ne kadar tanınmı~ 
kumandanları varsa toplamalı 
reylerini almah idi, ve Başku
mandanlık Vekaletine, bu reyler · 
neticesinde taayyün edecek olan 
tahsiyeti tayin etmeli idi. 

Bu sual karşısında Sait Ha
lim paşa maznun mevkii al
dığı zamandanberi ilk defa 
olarak bizi müşkül bir vazi
yete soktu: 

- Başkumandan vekilini 
sadece kabine tayin etmez, 
dedi. Buna ~eclisin de reyi 
munzamdır. 

Sait Halim paşa yalnız bu
nu söylemekle iktifa etti. Fa
kat sözünün altında başka 
bir ıual de gizlidi. 

ENVER HERŞEY 
- Siz neye müdahale et

nıediniz ? demek istiyordu. 
Evet biz neye müdahale et
lllemiştik, neden ses çıkar
nıamıştık? 

Kendi kendime: 
- Çünkii ayni vaziyette 

bulunuyorduk, dedim. Fakat 
arkadqlar bittabi ses çıkar
IDaddar. 

Bununla oeraber Şemsettin 

Bey ile Sait Halim Paşa ara
sında bir münakaşa çıktı. 

Şemsettin Bey Sait Halim 
Paşanın sorduğu mukabil suali 
işitmemezlikten . gelerek: 

- Enver Paşa hürriyet 
kahramam idi, fakat bir mi
ralaydı, tayin edilmemeli idi, 
diyordu. 

Sait Halim Paşa - Ola
bilir, fakat Enver Paşa, baş
kumandanlık vekaletine baş
kasının tayinine, imkanı yok 
muvafakat etmezdi. 

Çıldıracağım, bütün mem
leket Enver Paşanın elinde. 
Memleketi harbe sokuyor, 
memleketi batırıyor, memle
keti mahvediyor. Hiç kimsenin 
aldırdığı yok! 

Bir kabine var, bir meclis 
var, bir de hükümdar var. 
Fakat bunların hiç birinin 
hükmü yok. Enver Paşanın 
istediği oluyor. 

Niçin, neden? 
Çünkü ekseriyet cahildir, 

hürriyetine sahip değildir ve 
korkak yetişmiştir. 

Basra meb'usu Hilmi Beyin 
sorduğu bir sual beni düşün
ceden kurtardı: 
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İNGİLİZ CASUSLARI 
İLE KARŞI KARŞIYA 

Ali Şakir anlattı: 
- ~en Türkiyenin siyasi 

ınemurlanndan biriyim. Hüku
metimiz, beni ve vurulan ar
kadaşımı, Romaya bazı mühim 
evrak nakline memur etti; fa
kat düşman casusları tarafın-

• 

-
nı ihtimalini hesap ederek, yanı
ma çağırdım, geldi, oturdu; 
fakat, ondan sonra, elektrikler, 
birdenbire sönüverdi. Düşma
nın aradığı evrak çantasını 
arkadaşım elinde tutuyor. 
Lambalar söner sönmez, hem 
düşmanı şaşırtmak için, hem 
de kendime daha çok güven
diğim için, derhal çantayı ar-

- Tedafüi bir vaziyette 
kalmıya karar verildi~ söy-

lüyorsunuz. Buna rağmen Kaf
kasya ve Mısır cephelerinde 
taarruza geçilmiştir. Bunun 
sebebi nedir? 

Sait Halim Paşa e: 

- Bilmiyorum, dedi. Fak at 
bu defa neden bilmediğinin 
sebebini de anlattı: 

Harbi idare eden başku
mandan vekaleti bize vaziyet 
hakkında hiç malumat vermez
di .. Daha ileri giderek söyli
yeyım, en küçük şeyleri bile 
saklardı. 

Efendiler, ben, Sina cephe
sin ..Je bulunan kuvvetlerimizin 
otuz,kırk bin raddelerinde oldu
ğunu bile o taraflardan gelen bir 
dostumdan öğrendim. O zaman 
Enver paşa İstanbulda değildi. 
Talat paşa kendisine v'ekalet 
ediyor du. İlk iş olarak kafiyen 
taarruza geçilmemesi icap etti
ğini söyledim. 

" Talat paşa, Cemal paşaya 
bir telgraf çekerek arzumu 
bildirdi, fakat ertesi gün 
Cemal Paşadan, nikbin olduğu
na dair bir cevap aldı. 

"Efendiler, bu, ne demekti? 
1 

Mademki kuvvetlerimizin mik
tan kırk bini geçmiyordu, 
nasıl nikbin olunabilirdi ? ,, 

Sait Halim Paşa gittikçe 
daha fazla sinirlenerek devam 
etti: 

- Bu, hiç birşeyden haber
dar olaınamıya nihayet isyan 
ettim. Ve günün birindf nazır
lara: 

- Bu ne kadar i;;'afsizhk , 
başınız ağnsa ,içtihadmıza te\'a-
fuk etmiyor, diye gidiyorsunuz, 
fakat ben istemediğim arka-
daştan birtürlü kurtulaınıyorunı 
dedim , memnuniyetsizliğimi 
anlattım, fakat aldıran olmadı. 

Aklıma bir sual geldi: 

- Paşam, mademki mem
nun değildin, mademki karak- ' 
ter itibarile zayıftın, neye 
çekilip gitmedin? demek iste
dim. Fakat hahrıma geldi : 

- Tarih, mevkiini terket
memek için kafasını kestirmeyi 
göze alan sadrazamlar ile 
doludur. 

Şimdi müzakere daha zıya
de hararetlenmişti. 

( Arkası var ) 

mandan çıktım. 
Onlar, tabii arkadaşımın 

üstünde çullandılar, onu yara
ladılar, fakat elinde çantayı 

bulamadılar; çanta işte elimde. 
Ali ŞakJr elinde tuttuğu 

çantayı gösterdi ve komiseri 
ikna edecek bazı resmi evrak 
ta ibraz etti. 

Siyasi bir hadise karşısında 
faşıran polis komiseri, hali 
biraz şüphe ve tereddüt için
de, Şakirin evrakını tetkik 
ediyor, düşünüyordu. 

Sordu: 
- Elektrikler sönmeden 

evvel, kompartimanda düşman 
casuslarından kimse yok mu 
idi? 

-
İŞLERİNDE NELER OLUYOR? 

Karileri.milden bir zat gazetemize, 
Tlitlln inhisarı umum mUdlMUjilnü al!· 
kadar ec:ı- miihim bil' mektup g8ader
mJftir, Bunda umum müdürlükten tu 
sualleri ıormaktadır: 

1 - Tuarnıf ıaadıjınıa kanuna ve 
metnurlana an.uıuna rağme• ipkaııada 
aiçln iırar ediliyor ? 

2 - Memurlar için alman ve yenemi
yeceği için iade edilen yağın bedeli (18) 

bin lira niçin Hndığa geri verilmc
mittir? 

3 - Sandığın tasfiyesinde buna ben
zer pürüzler çıkacağından mı korkulu• 
yor? 

Senenin alb ayında ynmiye (30) lira 
alınarak yapılan seyahatlerin faydası 
nedir, harcirah ile ikamet masrafı hu• 
ı.wiı ıeyahatlere nasıl teşmil ediliyor? 

4 - İdaTe niçin bir yarb, muhibban 
ve akraba çiftliği haline sokııJmuştur? 

5 - Milletin malı olan sigaralar bu 
ıeyahatlerde ıandık sandık n:çin teni 
ediliyor ? 

6 - Kendi ekıperleriizle mübay.aa 
yapacak ve zürraa hakkım verecek 
yeıde,h.arici miibayaacılar va11taıile zür

raın elindekilerini yok pahasına çekmek 
ıonra bet on kuruşa toplanan bu tü

tünleri idare namına 40-100 kuruşa bu 

mübayaacılardan satın almak ne biçim 
iftir. 

İnhisar memurlanndan olan bu kari• 
imiz Behçet Beyi bunlann aksini ispata 

davet etmekte ve "açılacak çu münaka· 
şa kapısından iiç bin memurla b irlikte 

bütün efkan umumiye girece ktir.,, de· 
mektedir. 

Mektepte Bir Ceza 
Usulü 

f°akir bir ailenin biricik k1%1 olan bir 
hanım Hakimiyeti Milliye mektebinde 
leyli olarak bulunuyor. Mektep müdürü 

her talebenin üç tatil ayını ailesi nez· 
dinde geçirmelerini istiyor. Ve bunu 
yapamıyan talebelere ceza olarak aile-

lerile mektep dahilinde görüşmelerini 
menediyor. Anlatıldığına göre iş bunun• 
la da kalmamış, gönderilen mektuplan 

müdür B. okumadan yırtıp atıyormuş. 

Bize misal olarak gösterilen kuıcağı%ln 

ihtiyar anneıi gündüı bir hastanede 
hasta bakıcılık etmek]e meşgüldiir. 

Ağabeysi ise işlle. Bu, evde kimıeıi 
bulunnuyan ve daha ilk tahıilini bitire

miyen kızı nalll eve alıp kapatmalı; 

ıonra ailesile göriişmcyi menetmek o 

kimseleri manen öldürmek değil midir? 

itte bizim " lsster inan, iter inanma • 
ıütununa girecek bir yazı 1 

CEVAPLARIMIZ 

ADANADA KIRTASiYE MAGAZASI 
SAHiBi KEMAL BEYE - Söylediğiniz 
gibi "bu vadide kaybedilenleri telafiye,, 
çalışacağı. Dostlanmı%ln yardımlarile 
ıizc hassetcn teşekkür ederiz. 

BALIKPAZARJNDA KOMiSYONCU 
HA YR.I BEYE - Mektubunuz ehemmi· 
yetle nw:an dıkkate alındı ve hakkında 

ma16mat verdiğiniz zat hakkında tah· 
kikata betlandı. Derhal kaydedelim ki 
bu :ıatın gazetemiz ile hiç bir alakaıı 
yoktur. Fakat bize biraz daha mallimat 
vermek için matbaamıza teşrif edeme:r: 
misini:r:? 

ORTAKÖYDE fEYzl BEY - Evet 
zavallı Edirne. .. Fakat maalesef ya:ıınız 
hadisenin kapanmasından iki gün ıonra 
g eldi, Maamafıh ne olursa olsun göster
diğiniz alakayaka anı Şükran ederiz. 

İZMİRDE GÖZTEREDE SIRRI B.· 
Cevabınıı: gazeteye ııtrecelrtir. 1 

AKSARA YDA NU-SE BEY - ldare
hanemiı:e uğrayıp tahrir müdürümüı:ü 
&örmeniı: mercudur. 

T. 1. B. M. F. BEYE: Yaı:ınl% çok 
uıun olduğu için derd miimküıı. 

değildir. 

asıl hücum edecek olanlar 
öteki kompartimanda idiler. 
Zaten lambalar sönünce ben 
bundan istifade ettim. Onlar, 
konıpartimana girip te arkada
şımın üstüne hücum edinciye 
kadar geçen yarım dakika için
de, ben çantayı alarak tama
mile öteki kapıdan dışan 
çıkbm. • 

- Hangi kapıdan girecek
lerini ne biliyordunuz? 

- Karşımda oturan kadm 
onlardandı; başını pencereden 
çıkararak, öteki vagonla işaret
leşiyordu. Onların hangi taraf
ta olduklarını bundan anladım. 
Size şunu ilave edeyim ki, biz, 
ıahsen, bu taarruzdan şikayetçi 

dan takip edildiğimi anlamış
hm. Hatta trende bazı terti
bat hissettim ; arkadaşımla 
ayrı ayn oturmayı kararlaşbrmıt 
olduğumuz halde bir tren baskı-

kadaşımın elinden kaptım ve 
yerimden fırlıyarak kom parti· - Y almz bir kadın vardı; değiliz. Arkadaşımın yarasının 

Kadın Ve 

Sayıfa 3 

"' ~du 'ı Kalp lşt~. 

Aşkımı Nasıl İtiraf edeyim? 

Bunu Dilinizle Söyleyi 
Mektupla Değil ... 

• 

Bu Dert, Hediye İle de Söylenebilir. 

AŞKIN iTiRAFI 

Karilerimden birçok mek
tUplar alıyorum: 

Bu mektuplar bana gençlerin 
kalp işlerindeki dertlerinin şe
killerini ve cinslerini öğret
miye yarıyor. 

Bu dertlerden bir v~ belki 
de birincisi sevda hayabna 
yeni girmiye başhyan genç 
çocukların kızlara aşklannı 
izahar hususunda gösterdikleri 
tereddüt ve cesaretsizliktir. 

Bu gençlerin cesaretsizliği 
küçükten aldıkları muhafaza
kar terbiyenin neticesidir. Bu 
işte biraz da izzeti nefsimizin 
müdahalesi vardır. Reddedil
mek endişesi genci bu hare
ketten mene kafi geiir. 

Halbul<i insanın duyduğu 
hissi, sevgilisine bildirmesi ka-
dar tabii bir şey olamaz. 
Yalnız hu meselede azami 
derecede ihtiyatlı olmak, kı
zın izzeti nefsini kırmaktzı 
çekinmek lizımdır. 

Yanlış bir hareket bütün 
ümitleri kırabilir. Kırılmış bir 
kalbi tamir çok güçtür. Onun 
için sevgilinize aşkınızı ilk 
defa izhar edeceğiniz zamaw 
iyi seçmt.k ve en uygun bir 
tarzda meramınızı anlatmak 
la'Zımdır. Yalnız bu vesile ile 
size bir ingiliz darbımeselini 
hatırlatmak isterim. 

ingillıler derler ki, aşkır.ızı 
çiçekle söyleyiniz, hediye ile 
söy!eyiniz, işaretle söyleyiniz, 
halınızle söyleyiniz, dilinizle 
söyleyiniz, fakat mektupla 
asla! 

HANIM 1EYLE 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Evinize veya i,ini1:e giderken, sokak• 
ta geı:crken veya bıriaile ıHriifürken 
her hangi bir vaka lrarşısırda kalabi· 
lirıiniz .•• 

Havadis nedir blllyor1anl% o yakayı 
derhal li'arc:bilir1iniz. BiT yangın, bir 
katil, hiT kaza birer havadistir. Ru
geldiğinlz vak:.lardan ertesi ııUnli ga· 

zetelcrde g<ırmek iııtediıi İl t.H olunca 
derhal teiefonurnıu açınız Vl' havadisi 

gazetemiıe haber veriniz, ilim ve ad
resinizi de bu akınız. V eı dijiniı: l.a •a· 

disin ıthıf'mmiyetine i'Öre ııazetemls 

mükafahm vermeyi vazi~e bilir. 

Telefon numaramız: lıtanbul .. 203 n 

tür. 

hafıf olduğunu da öğrendim. 
Bir takım zabıta tahkikatile 
ne kadar az rahatsız ed.iliraek, 
o kadar memnun oluruz. 

Komiser şu cevabı verdi: 
Hadisenm anlattığınız 

gibi olduğuna kanaat hasıl 
edesrek, vaziyet değişir; ital
yan polisinin siyui ak'alar 
karşısında rolü bitaraflıktır ; 
maamafih, Şimdi, ne yapılmak 
lazım geldiğini amirimden te-
lefonla soracağım. T reı:i ı•.zun 
müddet tevkif edemem. Siz 
gidip yerımze oturunuz ve 
lütfen son iş1ara kadar J-erl

nizden hiç aynlmay.nız, §İm
dilik mevkufsunuz. 

Ali Şakir. 

Genç Kzz Elbisesi 

\ 

~rep · şinden yapılmlf 
zarıf hır sokak elbise.si; yaka-
sında, kollarında süsler vardır. 

Bolu'da Yab Orta 
Mektebi 

Bolu'daki orta mektep, ey

lülden itibaren yab aıektebi 
olacaktır. 

Talebe müsabaka ile alına· 
cakbr. 

= TAKViM 
Gibi Sl 3-Agustos - 1930 Hızır '° 

Arabt 
1 • RebiGlevel • 1348 

V akıt·Ezan!· V uatt 

OUııet 9.54 4.S9 

Öil• 4.5.5 12.20 
lkııı.dı l.50 145.14 

Rumt 
21- Teıumuı:-1546 

V akıt-EaaııJ-v asatt 

Alqam U.- 1'.2f 
Yabıa 1.47 21.ıs 
lınlal& 7.31 U6 

Pek ili.. Dedi, komi
ıerle beraber kendi komparti
manına girdi ve lspanyol 
kadının karş1~11na oturdu. Ka
dın bili gülümsiyordu. 

Ali Şakir de gülerek dedi ki.: 
• - Ne güzel saklambaç. 

Bıraz sersemlik eden olsa eh 
ebe olabilirdi d .. • • y ' 
dam? • eğil mı ma-

.- Evet, Mösyö, bu oyun 
daıma zeki adamlar arumda 
oynandıkça, tatlıdır. 

Ve Ali Şakire takdirle du
lu bir bakışla baku. 

~rteai akşam. saat yed5y., 
dogru, tren Romaya geldi. Ali 
Şakir ve yaralı İhsan bir oto
mobile binetek otele gittifar. 

[Arlcas• var) 
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Süiunu 
atun, Bu Herif Casustur!,, Diye 

Serdarla Arkadaşları Bozuldular. Dünkü bilmecemizin halle
dilmiı şekli ıudur : 

' 
Çocuk . 1 

Biraz Hesap öğrenelim 

Bu Falcının Kazancını 
Bulunuz Bakalım 

b JI Bir Adam Kuyuya Bakıyordu .. 
1 2 a ı1 s 6 1 s ı ıo ıı 

1 
Btzan::. ... oluyordu. ---------------~----,---

Her fere b. "mül eden, fa
kat seygiaiz yaşıyaımyan bu 
millet o gece de vur patlasın 
yapmış, sabaha karşı da sız· 
mtb. Surlann üzerindeki nö
betçilerden başka, belki de 
ayakta kimseler yoktu.. 

BU.aulılar da o gece geçir
dikleri tehlikeyi ancak ertesi 
gün öğrenebilmişlerdi. İmpera
tor beşinci (Kostantin) in tel
lalı, elinde koca karı zırılbsı 
gibi bir tahta aletle sokakları 
dolaşıyordu. Etrafına her sı
nıftan bir kalabalık birikmişti. 
Bu adam şöyle bir tebliğ oku
yordu-: 

"Biz ki büyük Bizans im
peratorluğu sahip ve hamisi 
haşmetli beşinci (Kostantin 
Y ogotatos) un baş tellalı, asa
let rütbesini haiz ( Manoel 
Kanta Güzino)yuz. Muhterem 
Bizans halkına bildiririz ki: 

- Dün gece, şehrimizi 
muhasara eden Arap ordusu
na mensup bir takım asker 
her nasılsa şehrimize girmiştir. 
Memleket için yaşaması çok 
lazım olan muhterem bir Bi
zanslıyı öldürmek istemişler
dir. 

Kendilerini gören kahraman 
devriyelerimiz bu hainleri ta
kip ederek reislerini yafcala
mış, diğerleri ise kaçmışlar
dır. 

Bu askerlerin şehre gir
dikleri yer aranmaktadır. Ay
nca kendilerinin şehirden çı
kamadıkları da zannolunmak
tadır. 

Bizanslılar gibi giyinen, ve 
lisanımızı güzel bilen bu ca
susları meydana çıkartmak 
bütün Bizanslıların borcudur. 

Binaenaleyh her Bizanslıya 
tanımadıkları kimselere yiye
cek, içecek ve gizlenecek yer 
vermemelerini tavsiye ederiz. 

Böyle bir yabancının şe
hirde dolaştığını görenler der
hal en yakın devriyeye haber 
vermelidirler. 

Kendilerini tutana ve bu
lundukları yeri bildirene (on 
bin ) Bizanten verilecektir. 

Kendilerini sakhyanlar iş
kence ile idam olunacaktır. 

Casuslardan yakalanan a
dam, yarın sabah Ayasofya 
meydanında işkence edilecek 
ve derisi yüziılerek ( Mangan ) 
kulesine asılacakbr. ,. 

-8-
Herkes hayrette idi. Arap

lar tehre nereden girmit olabi
lirlerdi ? Girmişlerse neden 
hepsi birdeıı girmemifti ? Bi
zanslıların birbirine sordtıklan 
sualler şimdilik bunlardı. 

Ve halle, bu suallerin :eeva
hını Ayuofya meydanında it· 
kence edilecek olan casuswı 
itiraflarından bekliyordu. 

* Bizanslı zabit: 
- Bire tutum, bire herif 

casustur t diye bağ.Yınca, ser
darla arkadaşları fena halde 
bozulmuşlardı. Onlar, her sa
niye Caferin serbest bıraki
lacağını bekliyorlardı. Halbuki 
iş, aksi çıkmışb , Y akup 
inledi: 

- Herşey mahvoldu. 
Hasan içeri atlayıp ( Kalini

kos) un işini bitirmek istedi. 
Bizanslıların bahçeyi istili et-

mesi buna mani oldu. Derin 
bir ye's içinde arka duvara 
brmandılar. Takipçilerin: 

- Tut, vur ! seslerile yola 
koyuldular, karanlık sokaklarda 
kayboluverdiler. 

Bu kaçış, bir hayli uzun 
sürdü. Nihayet tenha bir kö
şeye vardıkları zaman kısa bir 
müddet dinlencliler. Sonra iş, 
ne yapacaklarına geldi. 

ihsanla Ali dönüp gitmek 
istiyordu. Serdar Y akup, Caferi 
bırakamıyacağım söylüyordu. 
Ayrıca ( Rum ateşi } denilen 
mahut maddeden de vazgeç-
mek istemediğini anlatb. Uzun 

boylu görüştüler. Ve nihayet 
karar verdiler ki Biı:ansta ka
lacak ve şehir halkının başına 

bela gesilecekler. 
Yalnız fikirlerini kurcalıyan, 

saklanacak yer meselesi idi. 
Ha.sanla Ali manasbn ve 

orada bırakılan kızlan tehli
keli buluyorlardı. 

Serdar o fikirde değildi. 
Babalarım kurtarmak için Rum 
kızlarının ihanet edemiyecek
lerini iddia ediyordu. Haki
katte ise onun da içine şüphe 
düşmüştü. Fakat Evdoksiyanın 
hayali bütün manbğına hük
mediyordu. Sessiz, sessiz ma
nasbrın yolunu tutarkeh T~ 
yerinde de ilk ışıklar çakıyor
du. Bahçeye geldikleri zaman 
hiç bir başkalık görmediler. 
Hasan, hayıflandı : 

- Keşki Cafer de olsaydı, 
hep beraber şu belalı yerden 
çıkardık. 

Serdar, sözünü kesti: 
- Ya ( Rum ateşi ) • 
Çaresiz, Hasan da sesini 

kesti. 
Bahçeyi geçtiler. Mahut 

hürriyet yolu, kuyu ağzında 
durmadan eve doğru ilerile
diler. Zayıf bir ümit ile Caferin 
içerde olabileceğini düşünü
yorlardı. Halbuki ne ses var, ne 
sada. Kızlardan da eser yoktu. 
Merdiven başında duvara bı
çakla saplanmıt şu kağıdı bul
dular. 

JCManastırda daha fazla 
kalmak mümkün olmadığı için 
gidiyorm. DÜfllıan oldujıı
muz için sizi ele vermek el
bette ki bize bir borçtu. 

Fakat hayabmm bağışlamak 
auretile gösterdiğiniz insanlığa 
fena mukabele yapmak iste
medik. Papas Dubuıyadis, 
Teodozinin babası değil, amca
sıdır. Dönüşünüzde serbest 
bırakbrmaruzı rica ederiz. 
Eğer dönmeden evel bir fela
ketle karşılaşırsanız, her feli
ketin bir kurtulUf çareal 

olduğunu hatırlatmayı vazife 
biliriz." 

Serdar sapsan kesilmişti. 
Kağıdı iki defa okudu. Sonra 
hep birden yiyecek aramıya 
çıkhlar. 

[ Arkası var ] 

Futbol 
Dünya Birincilik 
Dömi Finali 

Sofdan Sağa, Yukardan 
Aşağı: 

1 - Doğurtan (3) bir halife 
(3) düzlük (3) 

2 - Diplomat işi (7) 
3 - Hür değil (4) erkek is

mi (4) 
4 - Bir komıu devlet (4) ka

çık (4) 
5 - Kamer (2) maksat (5) ni

da (2) 
6 - Yanardağdan çıkan mad

de (3) cadde (3) bir Şark vila-

BİLMECELER 
-- Bet elmanın yanma bir 

tane dahak koyduğunuz halde 
nasıl olur da bir tane aulır? 

- (V) elmaya '(1) daha ilive 
ederseniz "iV,, olur. 

lf.. 
- Hangi adamın yaptığı 

iyi şeyler ayakla çiğnenir. 
- Kunduracının. .. 
- Niçin fstanbuldaki Türk 

çocukları Alman çocukların
dan daha çok yemek yer. 

- lstanbulda daha çok 
Türk çocuğu var da ondan. 

Güneş Banyosu 
Bir gün Selmanın halası 

ikindi kahvaltısı için çavdar 
ekmeği kesiyordu. Selma 
ekmeğe uzun uzun baktıktan 
sonra: 

-Halacığım sen ne iyi ka
dınsın, ekmeğe bile güneş 
banyosu yaptırmışsın. Bak 
simsiyah yanmış, dedi. 

J F'a'tcınzn Kazancı J 

Küçük Hanım falcıya fal 
baktırmış, sonra çıkarıp ona 
yirmi beş kuruş vermiş, ve 
sormuş: 

- İşler nasıl gidiyor? 
Falcı şu cevabı vermiş: 
- Çok fena, eveligünkil 

kazancım "3,, lirayı bulmadı. 
Dün ise bunun üçte birini, 
bugün de dünkü kazancımın 
ancak yarısını alabildim. 

Bu falcı kadının üç gün 
içinde kaç para kazandığını 
bulabilir misiniz? 

Paris, 1 (Hususi) - Dün
ya futbol dömi final şampiyo· 
nası ayın yirmi dokuzunda 
Yugoalavya ile Ünıguvay ara
smda yapılmışbr. 

Müsabakada yüz binden 

7 - Alev külü (2) oyuk (5) ka"(2) c c ı B ı c ı yetimiz (3) 1 
1 

• • • 
8 - Tasdik kelimesi (4) yapış- ' ' 

hran madde(~ ~-_..;.----------------------------------------------
KUKU 

fazla seyirci bulunmuştur. 0-
ruguvay ~mı (6- l) galip 
~elmiştir. ilk haftaymda netice 
(3-l) idi. 

İzmir' de Sıcaklar 
İmıir, 1 (Hususi) - Bura- 1 

da, sıcaklar pek :ıiyadedir , 
Hararet gölgede (37-40)1 bul
maktadır. 

' - Misafirhane (4) kereste (4) 
10 - iktidar m 
11 - Bayağı (3) anne (3) bal 

yapan (3) 

Sivasta Çekirge 
Katmadı 

Sivas, 1 (Hususi) - Vilayet 
dahilindeki çekirgeler tama
men · ınha edilmiştir. 

Safranbolu' da Bir IJggunsuzluk 

Güzelim Dabağ F abri-
• 

kası işletilmiyor 
.. 

ünkü Hissedarlar lhtilaftadır 
Safranbolu Bağları Ve Kereste Fabrikası ___ , ____ -

Üzümtl, suyu, hava ve mey
vasile meşhur olan Safranbo
lu'muzda sıcaklar mutedil ola
rak devam ediyor. Halkın ek
serisi mutat olduğu üzere say
fiyelik bağlarına çekilmişlerdir. 

Baarda en dikkate değer 

son terakkiye göı·ı;; 
yapılmış dabağ fabrikasının, 
hissedarlannın uyuşamaması 
yüzftnden boş- durmasıdır. 

Bakalım bunun neticesi ne 
olacak?. 

Sanoğlu: Nuri 

J.. 
• 

Yanık Kestaneler 
Bir gün Kuku: 
- Aman çocuklar, ben 

hem üşümiye, hem de acık

mıya başladım. Şurda bir 
adam kebap kestane satıyor. 
Haydi gidip yüz paralık alalım., 
dedi. 

Üçü birden gittiler. Kuku, 
cebinden yüz parayı çıkardı 
kestaneciye verdi. Kestaneleri 
aldı. Y emiye başladılar. Fa
kat, kestaneleri ağı.darına 

atar atmaz yanık olduğunu 
anladılar. 

- Haydi gidip değiştire
lim, dediler. 

Kolza Yağı 
Emanet Ve 
Yeni Fabrikalar 

Şehremaneti kolza denilen 
pettoldan daha koyu ve nis
beten ham olan kolza yağla
rına karşı mücadele açmış 
vaziyettedir. Bir defa, yeni 1 
açılacak kolza fabrikalarına 
müsaade verilmemektedir. 

Bu hususta lktısat vekaleti 
de alakadar olmakta, Emanet 
kolzanın hem sıhhate muzır, 
hem de yangın tehlikesi do
ğurduğu kanaatindedir. 

Kuku, kestaneleri uzattı: 
- Bunlar hem yanık, hem 

sert, yiyemiyoruz ; bunları al 
bize iyisini ver, dedi. 

Kestaneci kızdı: 

- Değiştirilmez. Haydi de
folun şuradan, diye bağırdı. 

Cici, Bici, Kuku, fevkalade 
kızdılar. Tam o dakikada 
Bicinin aklına birşey geldi. 

lzkaranın albndan maşanın 

sapı çıkıyordu. Cebinden bir 
ip çıkardı. Ucuna bir ilmik 
yapb, ilmiği maşanın sapına 
geçirdi. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi -idare: Lıtanbul, Nuruosmaniyo 

Şeref sokağı 35 - 37 -Telefon: latanbul - 203 
Posta kutusu : lstanbul • 741 
Telgraf : 1stanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 kr. 
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1 Sene 
6 Ay 
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1 " 

2700 kr. 

1400 " 
800 " 
300 " 

Gelen evrak geri verilmez. 

ilanlardan mesuliyet alınmaz. 





KADIKÖY 

SAYFASI 

TANINMIŞ ÇEHRE 

AHiRET RASll 
O, Herkesin 
Bildiği ~ütün 
Bir Ne sildir 
Kadıköyünibı hazin manu.

rah, mütevazı, kllçllcnk bir 
kahvemsi, gazinosu Yardır. 
ismine .. Şifa " de~ler. 

Kahvesinin iskemleleri Aya
aofya kahveİerindeki gibi alçak, 
hasır iakemlelerdir. Bnfe vazi-
fesini gören tahta bir barakası 
vardır. Bu tahta barakanın ge
nİf saçağı altında ortaca boylu, 
ıişmanca, kır bıyıklı, gazlnklü 
bir adam oturur. 

Önünde eski usul, eski ter
tip, alaturka tamim edilmiş 
bir rakı masası bulunur, da
ima sabahları yalnızdır. Akşa
ma doğru etrafını kadim bir 
.. kasaba kalabalığı11 alır. 

O, bu kalabalığın arasında 
gözlüklerinden bakan malül 
gözllhle büyük ve çok sevilen 
bir çocuk gibidir. 

Kafesleri bili kalkmamış 
evlerde, genç kızlar onun şar
kılarını utla çalarlar. Her mü
nevverin kütüpanesinde onun 
tarih kitapları durur... Ve 
zaman gelecek ki insanlar, bü
tün bir devrin İatanbulunu 
onun yazılarını okurken yeni
den görmüş ve yaşamlf gibi 
olacaklar .. 

O şimdi meb'ustur da, 

ıaliba?.. Fakat başında sade 
bir esnaf kasketi taşıyan bir 
meb'us. 

Kim Şifaya gidip onu gör
memiştir?. Ahmet Rasim, Ka
dıköyünde küçük çocukların 

bile ıahsen çok iyi tanıdıkları 
bütün bir nesildir. 

R. 

Kadıköyün Asma 
Bahçesi 

A 

Acayibi Seb' ayi Alemden 
Bir Nümune -
Kadıköyün mamaruı dilferip, 

abuhavaaı cana can katan bir 
meaire.i vardır ki bütün l..tanbul 

içinde .. MODA ,. diye anılır. 

Semtin yerli ve ecnebi ekabiri, 

memleketin prkı a<iyler gibi 

aelim veren hatibi tehiri, ruete 
Ye duvar ilinlannm nakkqı bina-

airi hep burada otururlar. 

Alqamlan, "MODA,.da piyaaaya 

çıkmak' rurubun elvan elvan 
renkleri, ıtıklarile yanaldan kıza-

ran, rözleri yıldulanan, aalınaralc 

dolatan rüzelleri J'Örmek demek· 
tir. 

Geçen akpm, semtin mqhur 
ekabirini yakından rörmek, fiizel

lerin uzaktan olaun aeyrine dalmak 
için, haddimi bilmiyerek, ben de 
"Moda,.denilen"Mesiregihı havu,.ta 

piyaaaya çıktım. Fakat daha iki 

adım atmamııbm ki beyaz bir 
evin bahçe parmaklıklanna yıgılan 

kesif bir kalabalık nazan dikka· 
timi celbetti. 

Kadın , erkek , çoluk , çocuk , 
Türkçe, Fransızca, fngilizce ve 

Yahudice konqan bir aürü 1naan 

birbirleriai itip kakıtbrarak, 

[ MODA DENiZ 

akarda 

Moda 

, 

Deniz 

Banyosunda . 
Atlama ve 

Kayma · 

Et lence/eri 

Üç ağustos pazar günü 
resmi Moda deniz yüzme 

yarışları yapılacaktır. 

Moda deniz banyoları, de
niz sporlan için Kalamış ko
yunun en münasip yeridir. 
Suyunun temizliği, iskelelerinin 
vaziyeti, bilhassa atlama kulesi, 

birbirlerinin omuz başlanndan, 

koltuk altlanndan kafalarım uza
tarak mevzubaba evin babçeaine 

bakıyorlardı. 

Bu bal merak oldu bana. Acaba 

bu heyecanlı temaıanın sebebi ne 
ola ki dedim? Ve ben de kafamı 

•enç bir bahriyelinin beyaz kaa

keti üzerinden uz.atarak bahçeye 

baktım, baktım ve ıöyle bir hay· 
retten .. Aaah,. ettim. 

Aman efendim ne manzaraydı 

BANYOLARINDA 

bütün yüzücüleri buraya ael
bediyor; banyo aahiplerininia
aliyetleri de teşvikkar mahi· 
yettedir. 

Sporcular arasında samımı 

bir temas temini için her sene 
ağııstosta yapılmak üzere 
"Moda serbest yüzme müsa
bakaları,, tertip edilmiş, birinci 

o ? Y eıil yetil, tarhlann üatünde 
aan, pembe, kırmızı, mor çiçekler 

açmıı, bu çiçeklerin arasına kıaa

cık boylu, kocaman killihlı, bir 
kant aakallı, atızlan çubuklu cn

celer oturmuf. lnaan hani pek 
dikkatle bakmasa bunlan canlı 

aaııacak. 

Sonra, efendime a<iyleyim, t"arb
lardan bir taneaine bir demir kar
yola kurulmttf, karyolaam içinde 

mermerden çınlçıplak bir delikanlı 

YÜZENLER VE 

ve ikincilere gumuş madalya
lar tah~ olunmuştur. 

Yarışa Türk ve ecnebi kuUip 
yüzücüleri ile billimum serbest 
yüzücüler iştirak edeceklerdir. 

Sürat ve mukavemet yarış
laıl saat "11 ,, de, plonjonlar 
saat " 13,, te yapılacaktır. 

yatar. iki iriyarı bahçıvan ellerin

de hortumlar, tarhları, çiçekleri, 

cüceleri ve çıplak delikanlıyı au-

luyorlar, ıalatıyorlar. Ve bu au 

fevvarelerinin aerinliti altında altı, 
yedi tane küçük hanım - canaız 

detil, hakikaten canlı, pembe, aarı, 

beyaz elbi.eler giymifler, sıçnya· 

rak, ellerini, kollannı havalara 

kaldırarak, orman perileri gibi 

raluederler. Siz relin de bu "fee· 
rik,. manura karpmda .. Aaahh,, 

• 

ECLENENLER 

-
.. 

h·em 

istiyorlar 
· Hem 

Utanıyorlar: 

Sahilde 

Kadıköy 

Güzelleri 

Müsabaka heyeti tertibiye
aini ve banyolar müdüriyetini 
tebrike layık görüyoruz. 

Y anşlann netice ve tafsila-
tını , tenkitlerimizi gelecek 
hafta dercedeceğiz .. 

(Dünkü yarışların 
ait malumat ikinci 
dadır.] 

etmeyin ? J 

neticesine 
sayfamız-

Kanaati tarihiyemi değittiren 

bu bahçenin sahibi kimdir? diye 

aordum. Bahçeye inen mermer 
merdivende, iki muazzam heykel 

arasında duran kara yağız bir zatı 

gösterdiler. Elhak bu zat tayanı 

tebriktir. 

Kadıköy halkı, kendilerine her 

aktam acayibi seb'ayi ilemin asma 
bahçelerinden bir nümune gösteren 
bu zata medyunü ıükrandır .•• 

S. S. Begin Moda'daki .A.ma Bahçesi I ... .Alamet Raim Bey Süregga. Sineması 

1 

HAFTADA 

BİR DEFA 

SÜREYYA SİNEMASI 

HALK &ECESİ 
Kadıköyüıi' Bağrı 
Y anıklan Hep 
Oradadır 

Antrakt. Locaların 1 koridot' 
lan, methal, methale bakaJI 
balkon, istirahat aalonlatlı 
birdenb'ıre yerden fışkırmlf 
aibi, cavcavlı, civcivli, neşeli 
bir kalabalıkla doluverdi
Bllfelerin annnde çukulat1t 
puta ikramları gırla ... Marika,, 
1U ve gazoz yetiştiremiyor• 

Burada da bağn yanıklar amm• 
çokmuş ha? 

Methalle birinci kat locaları 
birbirine bağhyan şahane mel"' 
divenlerden birisinin sahanlı .. 
ğındayım. Etrafı seyrediyorulD• 
Seyreyle gözüm: 

işte Fenerbahçe kulübünüO 
mütekait oyuncularından Bedri 
Bey. Lacivert elbisesi içinde, 
ayaklarında beyaz getirJer, 
.. Taksim " stadyomunda dO" 
laşır gibi heyetli, heybetli 
dolaşıyor .• 

işte meşhur .. V,, geceleri .. 
nin mucidi Vefik Bey dostu" 
muz .. 

Muhterem göbekleri kendi
lerinden bir, iki arşın ilerde. 
kalabalığın içinde mühip bit 
gemi gibi yol açarak, yanın .. 
daki, narin matmazele, güzel 
Fransızcasile bir ıeyler anlat .. 
mada •.. 

İşte avukat, üstat Ramil 
Bey; müdüriyet odasına doğrıJ 

gitmededir.. Anlaşılan içerdt' 
ki kanapeye yaslanarak şöyle 
bir dinlenmek niyetindedirler. 

İşte efendim, tırnakları pat .. 
latmada çok mahir matmazel· 
Etrafında bir sürü delikanb 
var. Bunların hepsini tanı yorul 
amma, nemize lazım .. 

* Son günlerde, yalnız semtiO 
değil, hatta memleketin eJJ 

zenginlerinden birinin kerime .. 
leri, halk gecelerine gelme• 
oldular. Neden acaba? 

Meşhur bir muharrire, kıJI 

ve hemşiresile, her zamaO 
oturmak itiyadında oldukJatl 
koltuklarındadırlar.. Neden •' 
caba onlar hep ayni yerde. 
ayni koltuklarda otururlar? 

işte doktor Hakkı Şinstİ 
Pqa; locasının lkapısmdaOı 
müheykel başını çıkarmış, k•' 
labalığa bakıyor. 

ZIIllIR.. Zil çaldı.. Sineıo' 
başlıyor. Antrakta paydos ... .... """" 

Otobüsler 
Kadıköy otobüsleri, ilk ıS' 

manki temizlik ve intiza.,,a 
kaybetti. Buna dair gelec~ 
sayfamızda şayanı dikkat bit 
yazı vardır. ----Kızıltoprak'ta Müsamer' 

Perşembe akşamı Kızıltof"" 
rak'ta, gençler tarafından bit 
aile müsameresi tertip edilnıİf 
tir. Hemen bütün Kızıltopr~' 
Wann iştirak ettikleri bu el' 
lence çok samimi geçmiştir· 
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Son Posta'nın Müsabakalı Hikligeleri: 8 'Trabzonda Reisicümlıur Memur Mudur? 

Fatih'te Öldürülen ·ranlı:nın Katili Son Posta Nasıl Avukatlar, Anketimize 
Veya Katilleri Kim Olabilir? Karşılan<Jı? · Cevaplannı Veriyorlar 

Üç Suale Cevap Sorulan Veriniz ••• 
FATiH CiNAYETi Dikkat Ediniz --

Müsabakah laikiyeleriaaizin ae-
Ltanbul'da, Fatih'te, Kına- risi bitmek iizeftdir. Karilerimiz, 

ıı'nda, zengin bir lrani tütün- onuncu hiklyeaia İatİ48J'lndan 
dbıün maktul cesedi bulu- itibaren nihayet bir hafta zarfında 
nuyor. cevaplarını göndermelidirler. 

Bu cinayetin para için ya- <ierek lstanbul'daa. prekte 
pıldığı ilk nazarda tesbit taşradan gönderilecek cevaplar, 
ediliyor. "SON POSTA" idaresinde •ıs" 

Zabıt edi b 1 d v Agustos akşamına kadar bbul 
a, ces n u un ugu 'd edilecek •e ondan •onra ı areye 

Yerden biraz uzakta bir vira- 1 gelen cevaplar muteber oluıı-
n~. kan:h bir ceket ele yacaktır. 
geçınyor. ıs Agustos günü, "10,, hikiye-

Ba ceket çok eski ve ..- 11in de cevaplan • neşr.edi!ec.ek 
'-rl Dıp da , müsal>aka neticesı, kanlerımıze 
~ ~L ,yı.pr=~- 1 ___ n 1 

birkaç fÜD sonra bildirilecek.tir. 
--. ...:umın ıoua •~muş 

en var ve u e ··t kine nazaran az 

olmachğmı tabit ecliy• 
Maktulün yarası iyice ıtnua

yene edilince, kamanın .soldan 
Mğa doğru saplandığı tla ..,. 
!aşılıyor. 

Bu vaziyeti iyice t~tkik 
eden İstanbul polisi, katilin en 
mühim alameti farikasım bu
luyor ve hatta bU cin~yetiq 
kimin tarafmdan yap.tdığmı 
anlıyarak faili derhal tevkif 
ediyor. 

Siz, bu vaziyetten ne keş

fedebilirsiniz ? Lutfen şu sual
lere cevap veriniz : 

1 - Ceket, maktule ait 
olmadığına göre kime ait ola
bilir? 

kan lekel · dır b l - ı nda bulunan sağ cebinin 
keler -'- tin · • kadar nii- astan, 0 e 

, CCKe ıçıne kiri . şti 
fuz etmi§ değildir. Cenmık . r.. t ft k. 1 cebi 2 - Ceketteki işaretlerden 

Ceket son derece ütüsüz ev ~~ın ıç beara a 1 so b. ne anlarsınız? 
ve b ktur de sag ıç ce nuaran ıç 

F:uşu k. . v k l denecek kadar az kUllanılllllJbr. l 3 - Cesetteki ifaretlerle 
6tekin at, ce etın ksag ~:· Zabıta tahkikat neticesinde ceketteki i§aretler arasmda ne 

e nazaran pe az - ' . b t b l ? 
l'Ufuktur. Keza, ceketin clıp- bu kanlı ceketin maktule aıt münase e u ursunuz 

M. Müller Yakıcı Sıcaklar 

Trabzon, 31 - Mu~abirimi:ı 

yazıyor: Son Posta'nın intişarı 
şerefine müvezziler nümayiş 

yaptılar. Resimde de görül
düiü üzere genç tevzi memlll"
ılan hararetle vazifeye koyul
muşlardır. ---
Kadınlar Hamamında 

Korku 

Acı Şeyler 
Söylüyor 

Sucularla Şerbetçilerin 
Yüzünü Güldürdü 

Eakifehir, 1 - Gece -t 
yirmi buçukta kadınlar hama
mınm elektrikleri bozulmuş 

mlliteri banimlar epey korku 
geçirmişlerdir. Bu arada bir 
hawm da bayılmıştır. 

[ 1 inci aayıfadan mabat ) 

Meseli varidab umumiyenin f 
Jiizde yirmi betini tefkil eden 1 
aiiınriiklerle sair iatilılik rü
ıumunun hasılib son üç 8elle 
bütçelerindeki tahminata tama
llıen tevafık ediyordu. 

Gene ~mumi varidabn yilz
de yirmi beşine baliğ olan in
hisarlar hasılatile damga rl
IUlnwada ve posta telgraf va-

ridatmda aynı mutabakat ml-1' 
talıede edil~yorda.. Bu ~ 
tabakat inhısar ıdarelenmn I 
f ~ varidabn jnhisarlann ~ 
İfletmelerine tahsis edilıniı 1 

Şu hocafendinin beyaz kise 
• ayran içişine gıpta etıne

mek, hele şu yaz günlerinde 

mümkün olmıyor. lnsa~ .değil 
böyle fer ah verici şeylers- im
renmek, kabil olsa, banyodan 
çakmak istemiyecektir. 

Bu sıcakların en büyültl•f yili
pi, bittabi, aucularti ıcrbet

çiler görmektedirler. 
Hatta su satışlan çok iyi 

olacak ki, yeni, yeni sucuıJclük
kinlan aç.ılıyor. 

1 

Şu poz, mevsimin haruetini 
çok iyi ifade ettiği. için dercet· 

. mekten kendimize alamıyoruz. 

Abdullah 

Sinemalarda 
1 

Majik - "Yeni Mabutlar,, 
Elhanıra - " Kadınlara ,, 

inanmam. 
Opera - .. İntikam ,, 
Etuval - .. Kadının harbe 

gidişi,, 

Elder - "Beyaz kadın,, 
Şık - .. Stanley Afrikada,, 
Fransız tiyatrosunda 

"Manon Lesko,, 
Taksim bahçesinde - Barbet 

t:~~t~~<~=1~) ~:~ t.b:!::: O::.y:n j ' Piyangomu:ıa İştirak Ediniz 
llU MÜBAYENET NEDEN 1 :·ı::ı.::::::.. ~erakilm T aliiniz Müsade Ederse 

Bundu baska Maliye Vekl- 1920 - 19'l5 senelen zarfın-

~tiıae atfen ~ea erkam • b~rin hiç biri tevazün s· L· K 
ie doğrudan doğruya bana edememiştir. Mak•mı aidi her ın ıra azanırsınız 
tebliğ edilen erkam arasında sene bntçesinin açığına teka-

biil eden mıktan bildireme
llliibayeaetler görü.itiyordu. Me- miştir. Tesviye edilememiş 
9eli teker ve petrol inhisarmm taahhiidat yekWm 1 - haziran -
2e-29 senesi zarfındaki he.kiki 9'l6 tarihinde 45 ili 60 milyon 
laaaılatı bana tebliğ edilen türk lirasına baliğ olmuştur. 
'-bmlara nazaran 13.261.000 21 - 26 senelerinin bütçe 
liraya balig· olurken diger ta- açıklannda terekküp eden l:u 

mütemevvüç borçların - milli 
raftan bu hasılat 19.571 .000 bankalara, müteahhitlere Ye 
°'-ak gösteriliyor. Türk tebaasuıa rilt borçlann -

Halbuki diğer iahisarlann hakiki miktan ıimdiye kadar 
9aridab hakkındaki akam bmıa henüz tesbit edilmemiştir. 
hilclirilnıiş olanlara tevafık edi- 26 - 27 - 28 seneleri büt-
Yordu. çelerinden bu borçlann kısmen 
80 itfasına tahsis olunan miktar 

TÇEDEKI NlsBEtslzLIK 46 mily~n liraya baJit olmut-

25- 26 senesine kadar mu- tury. ENİ BOTÇE USULÜ 
lıaaunin varidatı ile masanf 
arasındaki nisbetsizlik açıkça Hnkiimet 9'l6 senesine ka-
laazara ç.apmaktadır. dar olan bütçe usultinden o 

umandan beri •nurlu bir sa-
Muarifm beneçbi petin rette Ye bt'i ~ wm;kl•t

•Wıammea nridattu yizde mıştır. 26 - 71 aeneai bbtçe-
elli fazla takdirinin memle- ainden itibaren blltçenin ~.n
ltetüa nizama m•liainde t..- dat ve tahsisat fuıllarmın ıü
\'Üfler intaç etmesi tabü idi. hat yekGıılan mlitevazin olmak 
Fü~n y.Jaı l;ulan ....Eiyabn nzere tesbil eclilmeğe bqlan
lbıktan tabiidir ki filen vaki mıfbr. Masarif netice itibarile 
bJı:.i~tın ve mevc:udatm mık- daha ylksek rakk•mlara baJii 
ta.-, i•e mahd.ıt olmak lizımdır. oluyona da hunun muntazam 

Maaarifin bu B1D'etle tahdit tabaiaat itumdan miite...ellit 
edilnıesinin neticesi bir mene olduğu ve karşılıj'ınm icabı 
biitçeahıde tedfyeai tahakkuk hale giSre temin edilme!,te 
eden masrafların aenei atiyeye olduğu .CSylenmiftir. 

Lut/en Kuponlarımızı Her 
Gıin Kesmeği Unutmayınız 

nmhamızdan itibaren 
ka• ilerimiz arasında bir eğlence 
tertip ett1k. 

Bu eğlence bir tali oyunu
dur; ikranüyeıııi 1000 liradu. 

Tali oyun11u aiz de .iftirak 
erJ,.bilirsiniz, h•m banma için 
herhagi bir ma_crnfı Ye uluneti 
iJıtiymr edecek değilsiniz. tia
kımz neden: 

"1000,, 
URA NASIL VERİLECEK? 

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

LiRA 

Birinciye 250 
Müsabakamızın Şartları ikinciye 150 
1 - Heıyün gazetemlzin Oçüncliye 50 

ilk sahlfesinl!e bir kapan Dördüncüye 25 
göreceksinb:, lftt:fen bu kuponu Bqinciye 10 
kesip aaklaynm. y ebaİf karie 5 ter' 

2 - Ba 1rupon1arm lialdi y .....:. karie 2,S ao tane olacakbr. ---. 
B im t -'• Bu ikramiye1mn yeklna 

3 - u otuz ponu o..,.-- olan ( 1000} lira ı.tanbul' ela 
chjuıız zaman lAtfen matbaa- T&rkiye ı, bankuma yatınl
mıza getiriDiz veya glnderiniz, mıştır. lmmiyeler Cftmburi
makabilinde aama1'alı bir bilet yet albm olarak verilecektir. 
alacaksınız, bu biletin ayni .._ __________ _ 

~ eden kuta katibiadil taraamnaraya taflyan iki kwm ..... 
vardır, birinci kısmım lenet fıadan açılacak ve katibiadil 
olarak sakhyacak, ikinci k.- tarafından kur'a çekilecektir. 
mmı da katibiadil tarafından Kıu' mnua ddil obnqı 
mnlıOrleıımif olan bir kutuya llımal etmeginiz, lılt; bir 
bizzat atacaksınız. zalunste girmeden miilıimce 

4 - Numlıara biletleri ih- bir ptll'tl kazanabilirsiniz. 

Memur Olmadığı Fikri Hakimdir 
Avukat muallim laman Mil- j Jsmail Münür B. 1 

nOr bey, Reiaicilmhur anketine _ 
.. cınUı ıandermiştir: 

Sorduğunuz ve tekit buyur
duğunuz ilmi bahisler hak
kındaki kanaati ilmiyemi arze

diyorum: Bazı bususat mlit

tesna olmak üi:ere - o da 
JBlnız Blyük Millet Meclisine 
karşı .. biz de ReİIİcümhm 

gayri mesuldür. Teşkilib esa
siye kanununun 31 inci mad
desi çok açıkbr. Meb'usluk 

sıfab - asli bulmısun, izaft 
olsun - tamamile ıalnslanna 

nazaran mevzu, vatani bir 
sıfattır. 

Bu halde gayri mes'ul olun
ca: Memurluğun sdab farikasi 

bulunan "mes'uliyet" i alamaz. ... _L_! __ b k mah 
1 un uumıaa _ammu . 

Mes'uliyeti bulunmıyan ise ile tayin olunur.) maapndau 
memur değildir. Memur omu- deiiJ, tahıiaabndan blhiatir. 
yanın aldıiı (ihbarname) değil- 4 - T eşkilAb esasiye ka-
dir. nununua 1 ().} üncü maddesine 

Memur olan, aldığı her han- göre: "T qkilib eaaaiye kanu
gi bir ihban mevkii muamele- nunun hiçbir maddeai, hiç
ye koymağa mecf>urdur. Ha- bir sebep ve bahane ile ih-

mal veya tatil olunamwz, di.sede ise - yani mesaiyi vatan- h 
içbir kanun teşkilatı esasiye 

perveranelerini yadü tebcil ile kanununa muhalif olamaz.,, 
iblağı elem... mahiyetindeki Binaenaleyh işbu kanunun 
mektubu Adliye vekiline zikrettiğimiz 41 inci ( ademi 
göndermesin - ihbarı kabul ve mes'uliyet) ve 43 üncü (tahsi
cereyanı tabiisine sevk değil sat) maddeleri ihmal olucına
( ikaz) mahiyetindedir. Nete- dığı gibi, bunların medJUlüne 

hiçbir kanun muhalif olamaz. 
kim, bu baptaki dava, mevkıi Hulasa. Reisicümhur asla 
muameleye koyuş ta (tehire memUl' değildir. Çünkü: 
ve tenzihi nefis) mahiyetinde- Evvela mes'ul değildir. 
dir. Saniyen sicili mahsusunda 

HUKUKÇU HAMİT BEY mukayyet değildir. 

Reisicümhur memur değildir, 
çünkü: 

1 - Memur'un birinci vasfı 
mümeyyizi mesu'liyettir. Bir 
kimse memur olsun ela mes'ul 
olmasın, kat'iyen yanlıştır. 

Reisicümbur'ım - biyaneti 
vataniyeden başka - hiç bir 
mes'uliyeti yoktur. Bütün mes'
uliyet Başvekil ile allkadar 
Tekile aittir. Teşkilib esasiye 

kanunu, madde : 41. 

2 - Mezkur 41 inci mad
denin sarahati hilafına ola-
rak, Reisicümhunm mes'uliye
tini, meclis huzurunda verdiği 
yeminden ( M. : 38 ) istihraç 
etmek kabil değildir. 

3 - Memurin kanununun 
1 inci maddesinde memurun 
tarifinde üç kayıt vardır: 

ı - Kendisine deftet hiz

meti tevdi olunan, 
2 - Sicili mahwauada mu-

kayyet olarak, 
a - Maq alan. 
Birincisini kabul edelim. 
ikincisine ıelince: 
Memurin kanununda .. me

murin aidli • hakkındaki mad
deleri ( 1O-18 ) bir defa giSz
den geçirirsek, derhal bunla-
rm Reisicümhura bir taallôku 
olmadıjı tebeyyiln eder. Ve 
biz de Reisicümhanuı siCili 
mahsusunda mukayyet olma
daima teslim ederiz. 

Maaş meselesiae geliace : 
T eşkilib esasiye kanununun 

43 üncü maddesi ( Reisicümbu-

Salisen, bütçede ımıaaş değil, 
bdki meb'uslar gibi tahsiaab 
vardır ve meb'usturlar. 

Reisicümbur devlet reisidir, 
fakat devlet işlerinde kanunen 
mes'ul olmayan bir reistir. Bu 
ademi mes'uliyet, devleti tem-
sil eden mümtaz şahsiyetin 

otorıtesini vikaye iç.in lizım 
ve zaruridir. 

Bize 
Hayatınızı 
Yazınız 

Hepimizin bayabnda her giin 
okuduğumüz hikaye ve ro
manlan gölgede bırakacak 
vakalar, facialar, ve komedi
ler vardır. 

Kaç def• kendi kendinize: 
"Ben hayabmı yazmalıyım 

da roman nasil olsun gör
sünler!,, demişsinizdir. 

işte size bu imkim veri
yoruz. Bize bayatmızm en 
mühim vakasmı yazınız. 

Y azamıyacağuu~den kor-
karak çekingenlik gösterme
yiniz. Sizden , bir hikay~i 
kadar ıytalık beklemiyoruz. 
Hayahnızm bu mühial vak

uma ba§kalanna nasıl anlab
yonamz, bize de öylece aade 
Ye basit bir tarzda yazınız. 
Biz bikiyeyi bozmaks•:ıın ona 
dilzeltip nqredilebiJecek hile 
koyacağız ve neırcdecejiz. 

Düşünmeyiniz. Siz de her
kes kadar uabilİniııiL Ya
zmızı klğıı: bir tarafına 
yumanm, •e bir de fotojnf 
göndeım~nizi rica ederiz. 

Lnı.anızm nepedilmemesini; 
nya nkadaki tahıalann ifta 
edilmemesini İ•tiyorsamz, aza
mi derecede ketumiyet &111-
t~rece~ize eı;nin o)zuma 
nca ederiz. 



-
3 Ağustos 

SOM Pes•• 
B6:DAVA 

°LAN SÜTUNilii 

Fayıfalt Adresler 

Avukatlar: 
irfan Emin Beg 

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

Nazmi Nuri Bey 
Sultanhamama ikinci 

hanı. 

Ahmet Rafi Beg 
Galatada Voyvoda cadde

alnde Şevket paşa hanında 
aabah 9-10, akşamlan ~ 

Fuat Şükrü Beg 
Galatada Aleksiyadi hanında. 

lsmail Agd/ı B. 
Bahçekapı Sadıkıye hanı 1 

kat, öğleye kadar ve 5 ten 
sonra. 

Doktorlar: 
Leontigadis Beg 

bogum ve kadın hastalıkları 
Beyoğlu Sakız!lğacı Cevat 
paşa apartımanı. Oğleden sonra. 

Hasan Arif Beg 
ldrar yolları mütehassısı, 

operatör. Çağaloğlu Baha B. 
apartımanı. Tel : İs . 2440 

Alımet Asım beg 
Doğum ve kadın hastalıklan 

mütehassısı, Şişli Kağıthane 
caddesi No. 131. Öğleden 
sonra3-5 

Rlza Enver Bey 

Dogum ve kadın hastalık· 
lan mütehassısı. Çaialoğlu 
Emniyet sandığı karşısı. Öğle
den sonra. 

Kostopulos Beg 

Dahiliye mütehassısı Galata• 
ıaray Azaryan aparbmanı. Ôğ· 
leden sonra. 

Ômer Seyfettin Beg 

Kadıköy Aynalı fırm Nüzhet 
efendi sokağı No. 27. Sabahtan 
akşama kadar. 

Mehmet izzet 8. 
Dahiliye mütehassısı Cağal· 

oğlunda Halk Fırkası karşı
smda, öğleden sonra. 

Hafız Cemal B. 
Dahiliye mütehassısı Divan· 

yolunda 1 18 numarada öğle
deı) sonra 2-5. 

Hüsameddin Fuat B. 

Diş mütehassısı; Carrahpaşa 
ve Etfal hastaneleri. Öğleden 
ıonra 14-20. 

Arayıp soranlara: 
Eli çabuk sünnetçi - Köp

rülü zade Mehmet Rifat 
Suadiyede İsmail ağa sokak' 

No: 8 Bir hafta evel haber 
verilmelidir. 

(Faydalı adreslerimiz bit
medi. Mabadını görecek• 
siniz.) 

== SON POSTA -
BEDAVA İLAN KUPONU 

3 - Ağostos - 1930 

OZENGART 
EN KÜÇÜK, EN SAÖLAM 

VB ucuz 

OTOMOBiL 
6(1BENINIZ, 

•• • • 
TECRUBE EDiNiZ 

kostümler, pardesüler 

çok güzel ve en iyi kumaşlardan imal edilir. 

Yazlık ve kışlık 

MODA 
. 

Eminönü esvap terzihanesine 
. r 

\ . 

uğr3.madan geçmeytniz. 

Kadıköyün'de 
Moda Bomonti Bahçesinde 

1 Ar._stos Perşembe 
SABAHA KADAR 
Büyük Aile Müsameresi 

CENUBİ 

AMERİKA YA 
Müreffehen gitmek istiyen 

yolcular. her halde 

INGILIZ 
• 

ROYAL MAiL LAYIN 
Kumpanyasının MUAZZAM 
ve MUHTEŞEM vapurlarile 
seyahat etmelidirler. 

TÜRKİYE acentesi 

N. A. Kostantinidis 
Efendiye mü\"flcaat olunma
lıdır. 
Tel. B. 3126. Galata Rıh- ' 

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

bileti verilir. 

Tütün ~ksper 'kursu 
Tütün inhisarı U. Müdürlüğünden: 

Ortaköy' de F eriyedeki Tütün Eksper kursuna kabul 
edilmek için : 

1 - Türk olnıak ve ( 1912 - 1905) ( 1328 - 1321 ) do
ğumlu bulunmak ; 

2 - En az orta tahsili eksiksiz bitirmiş olmak ; 
3 - Tam sıhhatli ve bünyesi tütünle iştigale müsait bulun

mak ve ağır cezalan müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet 
kabahatlardan dolayı mahkiim olmamak lazımdır. 

istekli olanlar bir istida ile Galata' da Tütün inhisan umum 
müdürlüğilne müracaat ve; 

1 - Nüfus cüzdanı veya tezkeresi; 
2 - Mektep şahadetnamesi: 
3 - Nihayet bir senelik çiçek aşw .şahadetnamesi; 
4 - Mahalle veya köyii ihtiyar heyetinden, polis veya jan

darma dairelerinden müsaddak hüsnühal varakası. 
5 - Dört tane fotoğrafı; hemen tevdi etmelidirler. 
Ancak yukardaki şartlan haiz olupta bu vesikalan ve 

saireyi (23 ağustos 1930) saat on yediye kadar tevdi edenler 
adedi mfirettepten. fazla talip Jhurunda re.pdacak olan mü-
sabaka imtibamna girebilirler. ~ 1 

1• 
Müsabaka imtihana ( 25 ağust 1930 ) da ba~lıyacak ve orta 

tahsil derecesinde türkçe, hes~p, hende/Je, fizik, kimya ve 
tabiiyattan yapılacak ve üç dört gün devam edecektir. 

Talebenin sıhhi vaziyeti idare hekimleri tarafından tesbit edilir. 
Kabul edilen talebe nazari ders günlerinden maada olan 

günlerde muhtelif imalathaneler ~ depolar ve fabrikada 
amele ğibi çalışır, 

1 
'C 

Talebeye hiç bir ücret verilmez. 

· Sayıfa 8 

F .l L i P S 

lstanbul 
Radyosu 

Radyo Makinesi 
.. 
Kısa, orta ve uzun mev-

celerle çalışan bütün 

istasyonlan alır 

işlem eğe 
Başladı. 
Akşamlan Eve 
Dönünce En iyi 
Eğlence Dünya ---!'~~/~,-, 
Ve İstanbul 
Radyosunu 
Dinlemektir. 'I 
FİLİPS 
Radyo Makinesi 
Elektrik cereyanı 
Veya 
Pil ile işler. 

HELIOS 
Müesseseleri 
Galata; Hezaran Han 
No. 14 
Posta kutusu 400 

................................... ~ı ..... 1111 

Borsa Ve Osmanlı Bankası Komiserliğinden: 
Bir ve iki Levalık aluminyüm Bulgar meskdkitımn 31 Mart 

1931 tarihinde ve yirmi ve beş Leylik Romanya evrakı 

naktiyesinin de 1 Eyini 1930 tarihinde mezkt\r hükümetler 
tarafından tedavlll mevkiinden kaldırılacağı ve bahsolunan 

Aluminy(lm meıkdk:Atın Bulgwtan Maliye Nezaretince tebdil 
edilecefl bildirilmektedir. . 

Bu meskfıklt ile evrakı naktiyeye sahip olup ta değiştirmek 
ilzere memleket haricine çıkarmak istiyen efrat ve müessesatın 
ahklmı hazıra mucibince lizımgelen mezuniyeti almak üzere 
evelemirde İstanbul kambiyo murakabe heyetine miiracaatlan 
lüzumu ilin olunur. 

lflljllİll _____ Tayyare piyangosunun--------. 

BÜYÜK iKRAMİYESiNi 
Kazanmak için alaca~ biletin her halde lstanbul'da Emln8nlinde Valide 

Hanı kaplat lttlulinde "4,, numaralı serbayt 

KADER (VENTURA) Gişesinin 
Mührünü taşımasına dikkat ebneniz menfaatiniz icabıdır. Mezldir ırfte 

tarafından u.tılan biletlerin hemen hepsine ikram.iye isabet etmek taUf.no 
mazhar olmaktadU". 

Si% de KADER (VENTURA) gişesinin milhrllnll taşıyan bir bilet almakla 
taliinizl tecrllbe etmiş ve bllyilk ikramiyeyi kazanD'lak l•-....... bahtiyarlığına nail olursunuz.. --------

Böbrek hastalığınız varsa 

. . 

VITEL 
Suyu içiniz, tesirini derhal 

-- .. .. gorursunuz 

Selim Ragıp 

STANDARD OİL 
R1AD1ULAT1noın: 

Aile reislerinin tercihan 
aradıkları en idareli haşa

rat öldürücü. riiayidir. 
HER YERDE SATILIR 

Çok kuvvetli ve mütekasif Toptan muamele için İstanhulda Reji Hanında 
2 - 3 numaraya milraca1t olunması .. 


