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iDARE: iST ANBUL NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAcflERG 
SON PO S TA Halkın g6züdür: Halk bununla goru.r• 
SON POSTA Halkın kulağı.d1rı Halk bununla işidir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla sö ler, 

ECNEBİLER İ İ NASIL GÖRÜVORL ? • 

Müller Raporu Devam Ediyor 
0

Iranlılardaiı, Siz 
·ı•h ld . ..., H ld r Değil .. Fili yat racat Aza ıgı a e, Bekliyoıruz 
Varidat Artırılmış Mı ıı..v~~ 4-hukuk· 

mektebmde ll'&t ettiga nutuk 

E A ""' Y •• k •• Ki . Yiik• J • ? Anupada bllytlk telirler p.p-
D gır u u m enmış. Dllfbr. AmıpaWann •u ~ 

, ı ' tan çıkarc:Wdan mana ıudur: 
Müller'in raporunu ~eıre \ " lran bukftmeti milli Knrt 

devam ediyoruz. ' hareketlerinin kendi 
1 
topraiuı-

h .. s .. on Posta'mn bu neşriyab da hazırlanmasmi menetmezse 
uyuk bir alika uyandınmt Tllrkiye, Tahran htıkimetine 

•e Anadolu Ajansı dün bu harp ilAn edecektir.,, 
_rapor hakkında gazetelere ya- bive eclelim ki Avrupa ga .. 
rını sütunluk bir hulasa ver
nıeğe ınecbur olmuştur. 

(Anadolu Ajansı) bu huli 
~~da Müller raporunda zikre
I ılen fikirlerin şahsi mütalaa
ar olduğunu, ve bu itibarla 
e~enııniyeti haiz olmadığını 
bıldirınektedir. 

zetelerinin hemen hepsi nok
tai nazarımızı haklı bulm.alf
tadır. Maamafih hükômetimize 
atfettikleri düşünce kendi ku
surlandı_t. İrana harp açmak 
hususunda eıı küçük. bir mah .. 
susat bile yoktur. 

Muhakkak olan nokta, hak
kımızı mutlaka ve kudretle 
müdafaa edeceğimizdir. 

.Fransızlar, Başvekilimizin Nutkundan, İrana Harp 

ban Edebileceğimiz Netic~sini Çıkarmaktadırlar 

Herşey, 
· Vereceği 

Tahran Hükiimetinin 
.Teminata Bağlıdır 

• 
lranlıların . 
ile Dostluk 

Sadece Laf • • 

Yaptıkları Şey 

Teminatı Vermekten ibarettir. 

Müller elbette ki raporunda 
ş~~si görüşlerini yazacaktı, 
hutün dünyanın fikrini yaza
~~k değildi. Yalnız bizçe, ha-
121 ehemmiyet olan nokta, bu 
~~ın hükumet tarafından ge
tirılıniş olması ve bu rapuru 
~IU.:nası için kendisine devlet 

M. Müller 
dir.Hiikumetin millet namıncl 
para verdiği bu işi halkın bil~ 
mesi zaruridir. Biz halkın te
nevvürü için bu raporu neş· 

• 
lranlılar Memnun :ıı 

aıınesinden para varilınesi- ( Devamı 7 inci sayıfada ) 

Eminler Kongresinin Kararı 

Beden Terbiyesine Çok 
Ehemmiyet Veriliyor •. 
IVIekteplere Mütehassıslar Gelecek •• 

Selim Sırrı B. 
h. ~aarif eminleri kongre5l 
g ıttı. Eminler de dağıldı. Kon
tt•lenin kararları hakkmda, bu 
~ e Yakın alakası bulunan bir 
atdın bize verdiği malumat 

fU ur: 

t ~öy muallimi yetiştiren mek
bep er bir ınisli artınlacak, 
1 u karar bu sene tatbik edi
l~cektir. Çünkü (30) bin mual· 
ınıe ihtiyaç vardır. 

...., Erkek ve kız muallim mek-

; teplerine bunun için yeni sı
, nıflar ilave edilecektir. 

Maarif müdürleri, ilk tedrisat 
müfettişleri arasında bu sene 
kat'i tasfiye yapılacakbr. 

Bunun için Eminler, veki
l ete bir liste vermişlerdir. 

Orta Tedrisat 
Muhtelit mektepler artınla

cakbr. 
Buna hususi bir ehemmiyet 

verilecektir. Meslek mekteple
ri için de mütehassıs getirile-
cektir. 

Beden Terbiyesi 
izciliğe salim bir cereyan 

vermek için Danimarkadan bir 
mütehassıs getirilecektir. Bütün 

beden terbiyesi muallimleri alb 
hafta devam edecek bir izci 
kursu geçireceklerdir. 

Çapa kursu devam edecek
tir. Erkek ve kız muallim mek
tepleri mezunları burada, kı
sım, kısım staj göreceklerdir. 

Anasır mekteplerindeki be
den terbiyesi muallimleri bu 
kurs mezunlarından intihap 
edilecektir. Bu, hareket bir
liği temin için düşünülmüştür. R • • •• h Bu karar verilirken bu, mek-

eISl CUm Ur teplerde okuyan Türk çocuk-
Memur Mudur? larmın hizmeti askeriyeleri 

Bu ın .. hi l •t için elzem olan bedeni teka-
avuıc u ın mese eye aı 

atlarımızın cevaplannı müllerinin eksik olmaması göz 
:Yedin • 
---.c.ı .s..;ayf;..am.;;.;ız;,;d;:a..;o;.:k;:u~yun.;;;;,u;.z;.;.. ılı' önünde bulundunılmuştur . 

De~llerdir 

• .!. 

Tahran~ gelen habeılere 
göre Türk gazetelerinin neşri
yab lranlılan hiç te memp.un 
etmemiştir. 

. Kumanda hegetlmls /r1111 ,_,,_,u ciıNıruwlc tetlcihl gapıgor 

lranlıların noktii nazarına 
göre Rusya, Acem hududunu 
tecavüz etmekte ve bu hare· 
keti ört bas etmek için de fa
lan uydurarak Türkleri Acem
ler aleyhine kışkırtmaktawr. 

Hakikati halde İranlıların 
Türkiye aleyhinde hiç bir şey 
yapttkları yoktur. 

Biz öyle zannediyoruz, İran
lılar bu kuru teminab verecek 
yerde biraz filiyat ile mefgul 
olsalar daha iyi olur. 

Ayda Bin Lira 
Kazanabilirsiniz 

Lütfen gaz-;temizin ilk gü
nünden itibaren dağıtmağa 
başladığı ·kuponlara ehemmi
yetle SRklayımz f 

Bu sizin.. için bir tali 
tecrübesidir 

Bu . müsabakaya lstanbul 
ve taşrada bulunan bütnn 
k~rilerimiz iştirak edebilirler. 

l sa ıfada tafsilat vardır. 

- Ne o 1 Bu şehirde umUJP.i matem mi var? 
- Hayır, umumi buhrala l 

ilk müsademede garalananjamlarma birinci mült!zimi Zeki B. 

Hadisede Yaralanan Zabitlerimiz 
Bitlis, 30 ( Hususi ) - Hast~ne odasında alanmış resmini 

gönderdiğim ·zat beşinci seyyar jandarma alayından birinci 
mülazim Zeki beydir. 

Yanındaki, hastane hemşiresi Fatma hanımdır. Ercişte, eş
kiya ile ilk müsademede vurulmuş, cesur bir zahittir. Yarasını 
Zeylanın Çakırbc::_yli civarında Seyyit Resul ve avenesi ile çar
pışırken almış, yüz kişilik eşkiya grupunu ateş baskınına tuta
rak kaçırmıştır. Yarası sağ memesinin altındadır. 

~~~---------..-.----------~~-
Lisan Kongresi 

Ankara, 3 ( Telefon ) -
Lisan muallimleri içtimaı dün 
maarif vekilinin bir nutku ile 
açılmıştır. 

İçtimalar 16 ağustosa kadar 
sabah, akşam devam edecek, 
mesleğe ait konferanslar veri
lecektir. -

İstanbul Lisesinde 
İstanbul lisesinin kapıcısı 

mektepte yatıp kalkan Maarif 
Emaneti evrak memuru Os
man efendinin başına iki so
pa indirmiş; Osman efen dinin 
brujı yarılmışbr. Sebebi, bek
çinin vakitsiz uyandınlması 
imif. 

Bir Eve Taarruz 
Samatyada Ağnhamamında 

oturan Üsküdarlı Pembe Hanı
mın evine cebren girmek 
istiyen Tahsin ve Beya-
zıt' ta Cümhuriyet cadde-
sinde rakı depocusu Kadri . ' 
komısyoncu Osman Efen-
diler kendilerini karakola 
davet eden zabıta memurları
na hakaret ettiklerinden tutul
muşlardır. 

-Kuron: o 
" SON POSTA" NIN 11 1000,. 

LİRALIK KUR' ASI . .... ____________________ ....... 



2 Sayda 

Halkın Sesi 

İktısadi Buhrana 
Ne Dersiniz? 
Ticari ve iktısadt hayatta 

Wıran oldujanu biliyonz. 
Bu vuiyet etrafmda çare .... 
myor. 

Din bir muharririmiz, mev
cut ~et hakkında, bir cJe 
allbdmlarda fikir aoııaWfl••· 
Aldığı cevaplar ıunlardır: 

Haca Bekir zade Rdcıt B. 
( mliteahhit ) 

- Ticari buhranın sebebi 
ıudur: 

İlballtmaz fala, iJlracalnıı 
azdır. Bir takım yerli tüccar 
v~ kq'f'ayoncular tütiint lzüm, 
incir .i.bracatıada paadlk era
itine riayet etmemişler, ecnebi 
firmalara"fahiş fiat vetmifleitlir. 

B. mellfİ hareket ilıncatı
mWD tenakusuna sebep ol
muşp.-. n~ buhran ..... 
mızın her yerinde mevcuttur. 

Bilb•sta Şark isyumm ..,. 
nifatura piyuuma •J. milJon 
liralık zararı dolmmnnpr. 

* .... fa ~ ICndilyane 
...... IHlll lan) 

- Balnaa plmz Tlrldye'cle 
deiil. dauy- ... t...:-Ja 
vanhr. Sebebi, efewlim, ...... 

UWl!Diclir. u.....ı laarp fidcletli 
bir .....ti yaptı. 

Dlayama .......... bq
mlda. Hubia Jüta""Dda tica
ret uh•enda talepler fula
lqtı. Fabrikalar talep ininde 
d•jma ifledi. Sonra Mtihlik 
azaldı. 

Bankalar paraJannı tahsil 
eclemiyecelderini anlayınca kre
diyi kıstılar. Faizleri artbnhlar. 
Bu meyanda Tiirkiyede dihıya 
piyasasına ihracat yapamadı. 
Meseli : Türkiye halen ti~ 
afyon, pamuk, yapağı, ~..atün, 
deri üzüm, incir satamıyor. 

AYDi Bey ( Nakliyatçı}: 
- Eski itler blmacL, 

memlekette para ol-echjı 
için aha azdır. Bu hal bizim 
işler.mize de fena tair edi
yor. 

* İbrahim Haaaa Be1 (Ko-
llÜaJoncU ft tkear}: 

- iki wPeclir deYam eclea 
Karacleaiz ..... ewl•ki ....... 
.... aokauhiı ft .... -
ibracabmı•z içia talep a. 
bP,. llayli ......... clenm 
etmekte olan ipidQin hmısa
tan ukliyat komiayoaculan 
anlatır iri: doğmduju rekabet 
anlafılır: Bularan elyevm vardır. 

* lcatçıyan Ef. (tüccar): 
- Bulmm vardır. Mfttteri

lere ve işe bakanak yalmz, 
lsıanbul' da değil Türkiyenin 
her tarafında mevcuttur. 

Baza mGfterilerimiz peşİll 
aı.. veriş ederdi. Kendileri 
sattıkları maim parasam alma-

SO?f POSTA 

DABILI Günün Tarilı 

Bir Garibe 
7 Hamala 7 
Kahya Az! 
Tophane-le ufak bir iakele 

nr. Bu iskelede "7,, hamal 
phppr. Son ...... ...a 
olmuş, orası belli değil, bu 
yecli ,Naala ~ 'tlhya ~ 
edilmİf. lrır de kltip. 

Bu klhyalar kendi işlerile 

-.uldiirler. B- iPn J&D
lanna iki kltip almışlardır. 
Daha evvel bu iskelem bir 
~yaa ~ M 4'evm 
Erzincan,. dadır ve liir cürüm-
den dolayı napısaneôe buluyor. 

lwtıe bu yedi laaaf.I ~
ve bu .. 4n kahya ile ns kitip 
te ~ gid;ror. 1 ,,._ .. 
7 kihya, az değil mi? 

Evlenmeler 
Çoğalıyor Mu? 
Beyuat mame .emur1a

pac1a T emma ap içinde 
••• Pft ......... kaJdu
......... Geçea wnenin .,m 
a,...da nlenenler •46., çifttir. 

Demek ki bu -- ·ıı. kiP 
daha ,.., ........ 

Verem Hastanesi 
•200., yataklı olan verem 

hastaneainin lizım olan en 
ufak tefeaı uat ikmal edilme
den açdmıyacağı muhakkak 
wibidir. 

Hangi Şeker F abn"kaSI 
Son zamanldrda yeni bazı 

teker fabriblan açdacajmdan 
'-lwecli7w. 

Halbuki ti&dlik buna im
kla 1oldur. 

Belki teker trWlnclea 80IU'a 

biJle birfey d&pmOle bilecekti. 

Hamdi Bey Ankarada 

1 =·· tirketi ..... Hamdi 
ee, enelö ı&.a A.braya sit-
miıftia'. Ha.eli B. Yekaletlerle 
&m. IMlleleleri lwlrlnnda 

tema edeeel•ir. ·-- ,eni 
bir tekilde idaresi hakkındaki 
fll)'ialar lurttetlzzm ektedir. 

---------------------...... icin bizden pefia ,.... 
ile mal alamıyorlar. 

Halkta para ~ oldutu için 
manf edemiyoroz. 

~ 
l..k Ef. ( Kitapça ) 
- Kriz, dhyanın her tara

fında vardır. Biz de bu buhran
dan meteeslİr oluyoruz. 

• • 
Tütün lnhisan Dedikodusu iki Hanım 

Liyej Sergi Mukavelesi Pendik Belediye 
Niçin Bo~uldu? Az~ı .•• 

Şikayetler Ve Verilen Cevaplar 
Ttıtibı idaresinden bazı ti

~etJeı a1cLk. Bir bmmı cla
P enel, bir lbımm• da barin 
kari sütununda yazdık. 

Ayni zamanda bu jlkipet
ler etra&iida inhl-r umum 
müdiitli ile g&rlştilk. 

Behçet Beyin, bir arlpı~ı-
.,. ~ •'*'P.ln• su-
1111.ft 'ftrdiği cevaplar ımılar
dır: 

Tasarruf Saadığı 
idare meclisi sandığı liğvet-

mecl. Ütlen ı.u ~ um•• mü
düitilk salahiyeti haricindedir. 
Vekiletteıı sorduk. Ben, şahsen 
Rl'ID&yesi 1,200,000 lirayı bulan 
sadığın liğvma taraftar de-
lilim· 

Çtiak&, her memura bir iki 
Jlz lira diişec:eldir. M••mafih 
veklletin karan tatbik oluna-
caktır. Memurlar içia alınan 

" seri ftrilen Jailarm 
ela. fAİzile Leiaber ~ 
edilecektir. AWraclarlar borç
la oldulduı için nde almış
lardır. 

Tütün Alımı 
Alam işini vasata ile yapmı

yoruz. Oç seneye yalan umaJloo 
danberi kendi ekaperlerimizleı 
yapıyoruz. 

Halbuki bu işe başlamadan 
evel, söylenilen şekilde (700) 
bin lira komisyon veıilmit. 

Sergi işi 
Liyej sergjaiıldeki pavyon 

Serseri "Miralay,, 
" Miralay " ismi verilen bir 

aeneri Tophanede karaahk 
sokaklarda şüpheli, şüpheli 
gezerken yakalanmıştır. -Asan Atika Aranıyo 

Yıkılmakta olan Balaban 
ağa camii anua Müze idare
IİDCe kazcbnlmaktad.r . Eski 
eeerfel- annmaktact.r, 

Amanullah Hanın Oğlu 
Efpn imalı Amanullalı han 

oğlunu dün Şişli' de Asım Bey 
butaa nbcle sünnet ettirmiştir. -Pembe Kiğıtlı Cıgaralar 

Kama ve uker cıgaralannda 
kullamlan pembe kağıtlar kal
dınlacakbr. ---Tütün Murakıpları 

iti geri lr•'•emlfbr. MeaeleDin 
~ludm: 

Ömer Ltitfa, Jamail Müştak, 
Afi Beyler ha ifl taalihlt 
etmişler, oraya perek pav
JODll ,apbruuflanb. Bia de 
buradan ( 1.00) milyaa aubtelii 
a.a, Mıara göndennipik. 

Miiteahbitleriqllzia., bankadan 
istedikleri sandıldann aç.\larak 
istedikleri sigaralann verilme-
sini istediler. Banka kabul 
etmedi. Bundan maada diğer 
ban m~eleler çıktı, mftteahhit
ler d&Mlller, muka•eleJi feshet
tik. Yaptıldm pamiyoaa utm 
aldık. 

Yarın Cibali fabrikası mn-
dlılll gidiyor. idare namına 
sabp bafhyacaldlr. Esuen 
tefbir İfİ batlamll}tir • 

Varidat Arhyor 
Vuidat heabmı Millet mec

lisi bittçe encGmenine ftl'dik. 
Her sene artmaktadır. 

iki aene evvel laiikimete 
( 17) milyon vermtirte idik. Ge-
çen sene "22,,, bu sene .. 24. 
milron verdik. Gelecek sene 
(25) vereceğiz. Bundan maada 
•2,,

1 
milyoıp liralık borç 6de

dik Giimrük fazlası da bu 
raflamın bariciladedir. Masraf 
cibetine gelince, eğer bayle 
birı rdare bundan az masrafla 
idare edilirse ben de indir
miye hazmm. 

Hırsızlık .. 
Şehremininde, Seyit Ömer 

mahallesinde oturan Şabaa 
ağa ile Küçükpiyalede Yeni 
mahallede oturan Ferit Efen
dinin evlerine hırsız ıirerek 
bakırlarını çalınlfbr. 

Ege Vap.;; Süvariliği 
Seyrisef ain idareainin yellİ 

aldJiı .. Eıe. vapuru ıüvarili
ğine GülcemAI alivan.i Ceaul 
kaptan tayin edilmiftir. -Camlan Kırdı 

Balat'ta kahveci madam 
Sara•nın k&hvesine sirip cam
larını kıran Ali tutulmUfbır. -Sandıkla Başını Y amuş 

Ayvan sa ray 'da san dıkçı 

Cama gtlnü Pendik bele
diye azaaımu intihabı y&P,11-
illilbt· Aahja .. ld kiti ia
tihap edilmiştir. 

Aza arasmda iki ele bdm 
..-dır: 

Zehra ve Enverı Hiımmlar. 

Tıcaret Borsaamda 
intihap 

,.idaret bonaa ld•e heyeti 
intihabı dün yapılmış, riyasete 

Mssırmt, ikimi ' ' toto ttu a 
lbu, mMmelM: .afcltitliiw 
1.1--..1: ff-.n liııılfelı • c.- • •.....u&t -r --·qpDe 
Habip wle Ziya be,ler izti-
Mp edilmişlerdir. 

Amerikaka Türk 
Cıgarası ... 

Simali ft Ceml.I A.~ ... 
bda Tlrk tittla ft Cipi• 
• ..-.k içiD ta&plerle ... ............. 

Sariye pbesi IÇlD iki -
mar sraaderilmittir llmr ..... 
maukeredeclir. 

lstanbıd Gibi 
Yerde Suzuzluk 

Dün yaroık; bugün de. 
Sular müdürlüğünden öğre .. 

Diyoruz ki, bentlerin auyu 
azaldığı için, bazı semtlere au 
nöbetle verilmektedir. 

Bu nöbetten bir gün Haliç 
tarafı, bir gün de Marmara 
sahilleri tarafı istifade ede
cektir. 

Kadriye Hanımın 
İddiası Çıkıyor 

İzmir sabık bapisaae mü
dürü Sarı Beyle gardiyan 
Şükrü Efendi haklarındaki 
tahkikat bitmiftir. Mahkeme
ye verileceklerdir. 

Bunlar mahpnslan keyfileri
• göre bapİst• ~armU Ye 
hususi işlerinde kullamnak 
cürümlerile zan albndadırlar. 
Ayni zamanda Kadriye Hanı
mın, kendine fenah k yaptıkta
n iddi11S1 da ba kararda lmil 
olmattur. 

Vatandaş! 

ParamıDD yüluelmuilli, 
Hayatın ucuzlamasını. 
Memleketi• zeagİD olmasını 

istenen: 

YERLi MALI KULLAN! 

Dahiliye Tayi 
Kararnames· 

Ankara, :t - DahiH,e ta,ta ~ ... 
aameal çılumfbr. Mardin nllsl T ..... ~· _....,. 
-lllllilJllıle, Nat. ....... _.. ... ~. 
... ............ Alılf, llGUdJw 

flıttltlitm - - ..... " Sener, Teklrdatı nldrlfae Em 
umumiye mGclGrll Rıfat. Manisa Tail 
teklrdafı v.ıtal F-t, llards.e Gui..te!Pll 
vaUal T.W. C1M1antek 'lılll.tıa 
_.._Jrdnmalı--w
.a, i'=h=aaa Ordu ....U.I Ali K 
Ordu'ya Enlncaa vallsl Tahaln, z-.-. 
daj'a •e ...... Arif. Rbe)e 
nll•l ..._m, ...... ..,. ..... 
DurmUf, "İcırkTarell'De l>a!llUye lleyell: 
tefti.tiye relai Muallıla Arif, lçO'e en ...... 
.-a• vaıı.ı Sai&, GamHr"M'JM A 
nlJd Hüan\it A;rılııa'a Salala ICül.a
valial Fevzi, Sürd'e içil valtai Fahri. 
T-...•. llerain vallai AH Rıu, Merain'• 
Aaaaqa .,,aJW FaJ.k. AJl!IİllSY•'Ja T-.a 
valliıi 1CaıM Beyler ..,._ e .. b ... ı •. 

DahUlye t~ hcntl riyuetine mal
klye baımUfettitlerinden bwalalm Be 
taThit tudlld lllye iktiran etmittit• 
Villyetler idare! mlJ• ndWıhl8ll 
llUl&YiDllibıe va birlad tuba JDlldlirl8'> 
illae ikinci ıube mDdllril SaWı 
,..C.. Qlılla kiaj ı•amı Şnlnıt ...,.. 

- taJla edlWils. * Postal~.
Seki% aaatlik meaai ualB lrr 
bul edilınipir. * AlutıM ,,,.,_ - Dibi 
a.---: :..1·1 • .n 
MIYM -·.m•,..r. 

lf. Türle Ga.-il.ri -
Bursazda ymianiyetle kaqr 
lan••ılardır, Şereflerim yapr 
lan kabul resminde Tlrk -Bal
gar dostlupnclan bahia ve Ga
zi Hz. nİn isimleri taZi

0

llllll 
yadedilmiıtir. 

*Trikotaj - Mımulibr 
dan oktruva resmi indirilecek .. 
tir. * Lişan Kursu - Anka
rada açılmıştır. Kursta 218 
muallim vardır. * ipek Fabrikası - Eli
zizde bir ipek fabrikası açd• 
mıştır. 

1f. Tahran Sefirliğine ta• 
ıin edilen - H\lll'ev Be1 
dün Yalova'ya paİfÜI' 

• Tali B. - Bugün Yr 
lon'ya gidecektir. 

• Marat Ptqa Camii -
Yıktırılmıyacakbr. Aksi ha-
berler yanhştlr. 

• Evkafta - Tahkikat yr , 
pl .. ldachr. Mthneyyiz Real 
Be,e ·- el çektiril·iftir· 
Bir illi istimal lrobm ....... • il...,. /tUifı -
Neticeli olarak .evelce .-,. 
lei ı...c1a W---daiı .. 
...ıd.e ecm.. Ram ...... 
geri .. ilecektir. 

Jf. T•/ilc K..Ul S.. -
Yana Anbraclaa ~ 
gelecelı:tir. 

*K...mıüt-~ 
- ,.... ....... • abda 
A* s nqwu kavecili Or 
mam ........... 

Tütün idare.inin yeni mma
kıplan hakkında henüz milli 
irade çıkmamlfbr. Çıkar çık
ma ite başlıya~. 

Sabri efendi ile Niyazi efendi 
kavga etmişlerdir. Niyazi efen
di bir sandığı fırlatarak ma
ar12mna b•pu ,........... 

Mill1 lktıaat ve fuarruf J4 Jj tJ.al8nlll 
.__ ___________ ee. ___ lyetf ____ __.I ~et.:.::'~zlineyr 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Hasan Bey Ve Sıcaklar .• 

- Kırfar 



4 Ağustos 

Her gün 
Türk -
Matbuat 
Cemiyeti ---- M. Zekeriya .... 

Geçen gün, hayalını elli se
ne fasıias.az ve lekesiz bir su
r~tte matbuata vermiş ihtiyar 
bır muharririmiz öldü. Ölü
münden evvel aylarca hasta 
Y~t~.v .Bütün hayatını temiz ge
çırclıgı için hasta döşeğinde 
doktora verecek kadar bile 
parası yoktu. 

. Açtı, yalnızdı, mühtaçtı; ve 
Yıne aç, mühtaç ve yalnız öldü. 

* b Bu ihtiyar, Mahmut Sadık 
eydi. Hayatım matbuata has

retnı · f . ış olan bu adam son ne-
~~:ne kadar kimseden yardım f ornıedi. Matbuat cemiyeti, 
endisine vaki olan müteaddit 

~ü~acaat ve ikazlara rağmen, 
a mut Sadık beye, doktorlara 

V~rilnıek üzere on lira bile 
gondernıeci 

Hatta k d .. • • · en ısını cemıyet na-
m1ına ziyarete giden bile 
0 rnadı. 

* M Bulgarlar Türk gazetelerini 
atbuat . ti il B 1 . cemıye vasıtas e 

Mu garıstan'a davet ettiler. 

Y 
~tbuat cemiyeti bu davetten 
aınız h .. k~ .. b. b u umet gazetelerını 

al~k::ar etti; Halle F ırkasile 
l?ıai ~ ar . olınıyan gazetelere 

İk~a~ bıle verilmedi. 

tı gtın evel Türk matbuab 
aının alnı 

O'a a Y z fırkaya mensup 
6 zeteler' b . ta}ı . ın aşmuharnr veya 
b· rır nıüdürlerinden mürekkep 
ır h 

etti. eyet Vama'ya hareket 
ınatb ve bu heyet gfıya Türk 

Uatını temsile gitti. 

Bu iki . al": b. .. w 

tiği h kik mıs ın ıze ogret-
a at şudur: 

bu!atbuat Cemiyeti Türk mat
e11v 1~• temsil edemez. Çünkü 
ser~ a bu cemiyette intihabat 
hıti}ı est değildir. Heyeti idare 
bir abı yapıldığı zaman elimize 
na narnzet listesi verirler, bu 
rs:;:ıetıere rey vermiye mecbu
Yal · Bu itibarla cemiyet 
bir nız bazı gazetelerin hususi 
Şe dte~.ekkülünden başka bir 
ın!tb egıldir. Cemiyet, kuvvetini 
başk Uat tnüntesiplerinden değil, 
içind~ nı~nbalardan alır. Onun 
nı·· kı Cemiyet matbuat Untes· l . . 
Matb ıp erıne karşı likayttir. 
On Uat ile alakası yoktur. un 
&aı llazanııda yalnız bazı 
de etehl~r ve bu gazetelerin 

sa ıp b h . 1 . "ard veya aşmu arrır en 
ır. 

~~ 
tılnı ~===-=-""""""=-=== 
bu11

1Ştır. Şoförler cemiyeti de 
'f'a tnuhalif değildir. 

eski ~ka~ lüks otomobillerin 
llliisYıncıye kadar işlemelerine 
icar aade edilecektir. Kat'i 

:[. Yakında verilecektir. 
.larık Sanayi Ve Maadin 
~ aşı - Müdürü Sadettin 

ey Ankaradan gelmiştir. 
A * Feriha Tevfik Ranım 
~rne ·1ca. G 

1 
rı da - Amerikanın 

te~·~eston şehrinde 19'l9 gü
tell 

1 ~aliçeleri arasında, gü
rn .. er güzelinin tayini için bir 
et Us.ah.aka yapılması tekarriir 
Çe:tşti. ~u müsabakaya ge
ol seneki güzellik kıraliçemiz 
i :n Feriha Tevfik Hanım da 
ş ırak ed l...a.!__ K disi' • di A . ecen..ur. en şnn-

.._, . nıenk•da bulunmaktadır. 
'~etıcen' 
ihtirn lim yarın anlaşılmau 

a vardır. . · * Etabli Vesikaları-Tev-... ıı . . 
~el ıçııı Rumların kocıisyona 
'1 ltneleri hakkında T ili Müba· 

e ek . 
tehı oınısyonu tarafından bir 
'1lahıg. ~eşredilmiş ve bu tebliğ 

afilinıizde hayret uyandır-

l Son Posta'nın Resimli Makalesi: 
• 

Dimağ için Gıda .. De 

ı - Evine her akşam kucak do- ı 
lusu erzak taşıyan koca, aile hayabnda 

en büyük bu suretle vazifesini yapmış 'ı 
olduğunu zanneder. 

2 - Fakat yalnız ekmekle yaşıya
bilir miyiz? 
Dimağımızın da vücudumuz kadar 

gıdaya ihtiyacı vardır. Bir çok kocalar 
bunu ihmal ederler. 

3 - Dimağ gıdasını alırsa kadın 

arkadaş olur, ev yeknesakhğıru kay
beder. Fakat bilhassa çocuklar vakitle
rini kaybetmekten kurtulurlar. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

K<_>casına S~ikast Y apb 1 

lzmir 1 - iz mirde Fatma 1 
H. isminde bir kadın, dargın 
bulunduğu kocasınm gözlerine 
kireç atmıştır. Adamcağızın 

sol gözü tehlikelidir. Kadın 
yakalanmıştır. 

mıştır. Çünkü vesikalann polis 
vasıtasile tevzii düşünülüyordu 
ve bu hususta henüz kat'i karar 
verilmemişti. 

)f. Emanette Maaş - He
nüz verilmemiştir. 

)f. Galata Kulesi - Asan
sörle teçhiz edilecek, gazino 
haline girecektir. Emanet bu 
nu tetkik etmektdir. 

)f. itfaiye - Şehirde kul
lanılabilecek sarnıçları tesbit 
etmiştir. * Kesik Baş Davası -
Ağır cezada bugün öğle üzeri 
başlıyacaktır. 

)f. Yunanistan - Kendi
sile aktedeceğimiz dostluk 
misakının Akvam cemiyetine 
tasdik ettirilmesini istemekte
dir. 

)f. Taksim Bentlerinde -
400,000 ton su vardır. Binaen
aleyh Beyoğlunun susuzluktan 
ısbrap çekmesi ihtimali yoktur. 
Yalnız İstanbulda su ihtiyatla 
dağıtılacaktır. 

)f. Halicin Temizlenme
si - Halicin temizlenmesi için 
beş milyon liraya ihtiyaç 
görülmektedir. 

)f. Adliye' de - lstenografi 
kursu açılmışbr. 

)f. Yeni Kolza Fabrika-
sı - Yeni Kolza fabrikası 
açılmasına müsaade verilme
miştir. Eskileri de murakabe 
edilecektir. * Si11as Hattı - Resmi 
küşatta verilmek üzre bin ta
ne madalya hazırlanmaktadır. * Rum Patriği - Evlen
mek arzusunda imiş, papas· 
lann evlenmeden memnuiyetleri 
karannın kaldırılmasmı bunun 
için istiyormuş .• 

)f. Resim Sergisi - Dün 
Galatasaray resim sergisi Ak· 
çora oğlu Yusuf B. tarafından 
açılmışbr. Sergide 164 eser 
vardır. Heykel, deri ve elişlerl 
de vardır. 

Yüzme Müsabakaları 
Cuma ~il Kalamış koyun· 
da ilk defa olarak İstan
bul yüzme şampiyona müsa
bakası yapılmışbr. Y anşlara 
Galatasaray, Beşiktaş, Fener, 
Beylerbeyi ve Bahriye b.IHmlan 
iştirak etmişler, Galatasaray 6 
birincilik,8 ikincilik, 4üçUncülfik 
kazanarak yüzme pmpiyonu 
olmuştur. Dereceler iyidir. 

• 
Iran Tahtı Etrafında 

Menfi Prens Hasanın 
• 

Yeni iddialan 
Paris'te, menfi olarak ölen yette vazife görmek için inti

sabık iran şahı Ahmet Kaçar'- hap edilmişti. 
ın biraderi prens Mehmet Ha- Ayni zamanda kanunu esasi 
san, İran tahtına ait iddialan- mucibince meşrutiyet "e Kaçar 
na dair Avrupa'da ikinci bir hanedanına sadakat yemini et
beyanname neşretmiştir. Şöyle miş olan meb'uslar bu karar-
deniliyor: lanın süngü kuvveti alhnda 

lık beyann2memı tekzip vermişlerdir. 
eden ve guya salahiyattar b~ Esasan bu tarzı hareket, 
menbaa atfedilerek temmuz reyl~r verilmeden evvel bir 
23 te neşredilen muhtarının mcb'us ınırupu tarafından pro
~iki mahiyet tasrih edilme· testo edilmiş ve bu gurup 
lıdır. " l. . k tm" tir' mec ısı ter. e ış . 

Kaçar hanedanını iskat eden 1 İşte, bu eshaptan dolayı 
31 teşrinievvel 925 meclis _ka- İran tahb üzerindeki huku
rarını vermak hususunda Iran kumda israr ediyorum. 
meb 'uslarının sıfatları yoklu. os Prens Mohammet 

Zira bu heyet, teşrii mahJ,ı İrani 

r-ı>..------------~~ 
Yol Kongresi 1 Amerikalı Galip 

. ~kar~,. 3 (Teief"3n) - Bi
nn~ı teşrmın altısında, V aşing
ton da c:çılacak yol kongresine 
d?vet edildik. Kongrede, şim
dıye kadar yapılan umumi 
tecrübe ler görüş ül ce kt ir . 
Nafıa umum yol!ar müdürünün 
't . l gı mesı nıu11i.emeldir. -Konyada Askeri Lise 

Ankara, 23 ( Telefon ) -
Tokattaki askeri lise, hu ders 
senesi başlangıcında Konyaya 
nakledilecektir. 

Londra, 1 - Amerika ağır 
sıklet şampiyonu Y ang Sıtrib
ling ile İngiliz şampiyonu Fil 
S!~ot, Vimbledon' da kar~tl~ş
mışlardır. 

Fil Skot ikinci ravuntta 
nakavt olmuştur. Dövüş 
arasında Fil Skot üç defa 
yere vuvarlanmış, sonuncusun
da "10,, saniye sonra güçlükle 
kalkabilmiş, sendeliyerek yürü
yüp hasmının elini sıkmıştır. 

-===-:c~-===~=::=:==== 

İster İnan, İster İnanma! 

Traktör Müsabakası 
Ankara, 3 (Telefon) - Ağır 

yağ ile işleyip memleketimiz
de en faydalı surette kullanı
labilecek olan fraktör tecübe
lerine Gazi çiftliğinde başlan
mıştır. Bir kaç gün sürecektir. 

İzmir Adliyesinde 
Tahkikat 

İzmir, 1 - İzmir adliye ema
net dairesinde yolsuz bir mu
ameleden dolayı tahkikat ya

pılmıya başlanmıştır. Mesele bir 

maktule ait 500 liranın sahte 
mirasçılar tarafından alındığı 

iddiasıdır. 

Bombay' da Şiddetli 
Müsademeler 

Bombay, 2 - Bugün polis 
ile milliyetçiler arasında tek
rar şiddetli müsademeler oldu. 
"275,, ağır ve hafif yaralı 
vardır. 

Esham Ve Kam
biyo Borsasında 

Dün borsada 30, 35 bin 
İngiliz lirası muamelesi ol
muştur. 

Piyasa 1034 kuruşla açılmış, 
1035 kuruşa kadar muamele 
görmüş ve t 034,5 ta kapan
mışbr. Ay başlangıcı olması 

hasebile talep miktan arz 
miktarından biraz fazla olmakla 
beraber alış ve veriş miktarı 
tekabül etmiştir. 

1 1 
Esham ve tahvilat üzerine 

Borsada yalnız istikrazı dahili 
--------------------------' üzerine bir tek muamele olmuş 

Bu 1m, bir Malay çocuiudur. 
Mnthft bir hafızası vardır. 
Herhangi bir lisanda kendiaine 

&)'DeD tekrar etmektecm-
okunulan bir sayfa yazıyı 

ve her gün 98,5te vaki olan 
talepler tekrar vaki olmuş ve 
fakat neticesiz kalmıştır. Tah
minimiz veçlıile bu milli esha
mımızın yakında yükseleceği 
kuvvetie şayi olmaktadır. 

Düyunu muvahhade üzerine 
borsada müteaddit arzlar ta• 
lepsiz kalmış, geçen akşam 

107,25 te kapanmış olan dü
yunu muvahhadenin fiab borsa 
kolislerinde 105,S olarak işitil
miştir. 

Avrupa borsalarında lngilize 
nazaran dolar ve frank, son 

4 günlerde, mütemadi sukutlar 
arzetmektedir. 

Geçen gün 4,86.93 olan 
dolar ve 123, 75 olan frank; 
dün 4,87,75 ve 123,82 olarak 
gelmişlerdir . Buna nazaran 
Avrupa borsalarında İngiliz li
rası son günlerde biraz yük
selmektedir. 

Sayda 3 

Dedikodu 
Adalet'le 
Bir 
lv!ülakat 

- ---

Ad 
. • • 

alet lstanbula gelince, 
Ayasofyada iki odalı bir ev 
tutmuş, tek başma oturuyor 
sokağa pek az çıkıyordu. ' 

Dün, kendisini ziyaret et
tim. 

Bir masanın başında ayak-
1 ta, incecik bazı aletJe~le uğ
raşıyordu. Bunlann ne olduk-
larını anlıyamadım ve hayretle 
baktım. Dedi ki : 

- Ben, bu gördüğünüz a
dalet terazisinin hassasiyetini 
her gün biraz daha arttırmıya 
çalışır mı. 

Biraz dikkat edince, masa
nın üstünde, incecik iplikten 
yapılmış, garip bir terazi gör
düm. Kefeleri cıgara kağıdın
dan daha ince bir madenden 
yapılmış gibi idi ve boş görü
q.üyordu. 

Adalet, hiç gülmiyen yüzü· 
nün sert çizgileri arasında, 
sarp kayalıklarda bir su biri
kintisini andıran yumuşak ve 
tatlı gözlerile bakarak dedi ki: 

- Bu terazi, bir miligra
mın yüzbinde birine kadar 
ağırlıkları tart.ar. Bakınız, şu 
sağ kefede, yeni doğmuş bir 
çocuktan koparılmış bir kıl 
parçasının kırkta biri, öteki 
kefede de ayni kılın otuz do-
kuzda biri var. Benim terazim 
bu farkı bile gösteriyor, fakat 
daha fazla tekemmül ettir
miye çalışıyorum. 

- Çok güzel ama efendim, 
herkeste bu kadar mükemmel 

• bir adalet terazisi olmaz ki ... 
Bunu belki çok zengin, çok 
terakki etm.g. milletler tedarik 
edebilirler. Oyle fakir millet· 
ler de vardır ki, hakları tart
mak için odun kantan hile 
bulamazlar. 

- Hayır, benim terazim 
çok ucuz, hatta bedavadır. 

Çünkü bu kefeleri tutan 
ipeğe benzer şeyler birer ince 
sinir, yani histirler ; ekseri 
insanlarda vardır. 

Bu kefeler kalbin dahili 
zarından yapılmadır ve bu 
teraziyi masanın üstüne koy
maıya bile hacet yoktur. Bu 
terazinin masası vicdandır. 

Adalet bu sözleri söylerken, 
terazi birdenbire gözümün 
önünden kaybolmuştu. 

- A !.. A 1.. diye hayret 
göster.dim. 

- işte, dedi, şimdi teraziyi 
vicdanmızın üstüne koydum. 
Hiç ağırlık duyuyor musunuz? 

- Ne gezer? Bilakis hafif-
ledim, adeta mesloldum. 
Aman rica ederim, bu ter:i.
ziyi benden çıkarmayınız. 

Dedim ve yerimden sıçradım. 
Çünkü terazi vicdanımın üs
tüne konduktan sonra ayağı
mın bir kanncaya değdiğini 
bile hissettim, zavallı hayvanın 
ezilmemesi için çekildim. 

Adalet Hazretleri ilk defa 
olarak gülümsedi. 

Ben sevinçle bağırdım : 
- Aman, dedim, dünyanın 

bütün Adliyecilerine bundan 
birer tane ihsan buyurun. 

- Bu teraziyi tedarik et
mek için bana gelmiye veya 
bir mağazaya gitmiye hacet 
yok. Gönülden istemek kafi. 

- Öyleyse niçin herkeste 
bundan yok? 

- Demin de söyledim ya .. 
Bu, ipek gibi ince sinirler, his
ler yok mu? Bunlar ne kadar 
ince olursa terazi de 0 kadar 
hassas olur. Bazı insanlarda 
bunlar kalındır. Banlarında da 
t~raziyi koyacak masa, y.-~i 
vıcdan yoktur. 

Ben, sevincimden yerimde 
duramadım ve terazimle be-
raber çıkhm. Bu terazi bende 
iken, kimsenin bana kıl kadar 
hakkı geçmez. Bunu l:ilhassa 
alacaklılanma tepşir ederim. 



. 
4 Sayıla 

MUSİKİ 
Kasap Şarkısı 

Ve Bir Düşünce 
Birkaç aenedenberi muaiki

ain " ualetini, memleketini ,, 
anyanlann kimi şark, kimi 
aıarp dedi ; herkes sözünde 
ıarar etti; vukuf sahipleri biri 
birini teçhile çalıştı, birtakımı 
ilmini, birtakımı biasini mikyas 
addetti, ortaya muhtelif ölçnler 
çıkardılar. 

Zavallı musikinin enini, bo
yunu ölçtüler, endamına türlü 
tnrlü tekiller verdiler, nihayet, 
galiba müddeiler yoruldular ve 
austular. 

Herkes fikrini muhafaza etti; 
yalnız her iki tarafın davasını 
takp edenlerin muhakemesi 
yoldan çıkb. 

Avukat belagatile malümatı 
f8fıran zabıt kAtibi gibi, ondan 
ve ötekinden haklı zannettikleri 
fikirleri alan bestekirlar, iki
sini biribirine katışbrarak or
taya yeni yeni mahlut garibeler 
çıkannağa başladılar. 

Her iki musikinin (Mezbe
lei nağamat ) ından devşiril
miş motiflerle fokstrot gibi 
ıarkılar, (BETHOVEN) i hün
gür, hüngür ağlatacak beste
ler yaptılar; merhum K. Ha
san Efen dinin bin bir çeşit 
basmadan yamalı elbisesini 
andınr neler çıkarmadılar? .. 

Ne Garbin tekniği, ne Şar-. 

km zevkiaelimi .. 
Meyhane sokaklarını dola

ıan bu melez musiki de çök
tü. 

Şimdi işe baştan daşlachk. 
Benim çocukl':'ğumda Kiğıta
nenin san plvarlı beatekir
lan her sene bahannda mey· 
dana bir iki nadide, nqenide 
marifetler atarlardı. 

Şimdi ayni eserler, menbamı 
değiştirdi. .. 

( Bestekin şehirler) tarafın
dan ibda ediliyor. 

Ertesi gün plakta, beş gece 
sonra bütün mahalle çocukla
rının ağzında ... 

Amerikada bulunmuş bir 
a.ı kadaşım (Aman kasap ... } 
türküsünü dinlemiş te : 

- " Eğer Amerikada olsa, 
bunu yapanlar, çağıranlar bir 
kaçar sene hapse mahkum 
olurlar!,, demişti. Acaba bizde 
de böyle bir kanun mevcut 
olsa bir hafta sonra şehirde 
serbest kaç kişi kalırdı? 

K. E. 

Hayvan Sergisi 
Konya 2 (Hususi)- Eylülün 

"8,, inde burada bir hayvan 
sergisi açılacaktır. 

İktısat veklleti muvaffak 
olan hayvan sahiplerine veril .. 
mek tlzere 5000 lira ikramiye 
göndermiştir. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Evinize veya ltlnlıı:e ılderken, aokak· 
ta ıeı:erken veya blriılle ıUriltllrken 
her ban~ bir vaka kartııanda kalabl· 
lirılnlz.-

Havadia nedir blllyorıanız o vakayı 

derhal görebiliralniz. Bir yanrın, tıılr 

katil, bir kaza birer havadblir. Raı· 

geldiğiniz vakalardan erte.i ,unn l'a· 
zelelerde görmek iatediğiz biri olunca 
derhal telefonumzu açınız ve havadiıi 

gazetemize haber veriniz, lılm ve ad
reıılnlzl de bırakınız. V erdlifnlz hava• 
dlaln ehemmiyetine g3re ıuetemiz 

müklfatını vermeyi vazife bilir. 

Telefon nwnaraaııaı latanbw '" 20J • 
tür. 

EHREMİNİ OLSANIZ 
NELER YAP ARSINIZ? 

• V S j'J Birçok Sokaklar · Bu Halde il Cadd J Egn"' • işe Yollar e u , _ ____.;~--~------------___. e er 
İle Başlamalı 1 Büğrü Duruyor 

HALBUKi 
ALDIRIŞ 

BELEDiYE ASFALT ŞOSE NE 
ETMiYOR DiYE YAPILIYOR? 

Şehremini olaanı:ı neler ya· 
parsınız ? Bu aualimize dair ka.' 
rilerimizden yeni bir hayli mek
tuplar gelmiştir. Bu mektuplan 
aıraaı ile neşrediyoruz: 

Balıkpazanndaki yollan dii
zeltmiye başladılar. Fakat it 
aksi oldu. Yollar bilsbtitiin 
bozuldu. Her taraf çirkefe 
battı. Görülüyor ki belediye
cilikle temizliğin alikaaı yok. 
Bence, işe evveli yollar ve 
sulardan başlamak lizımdır. 

Muhiddin I 
NELER YAP ARDIM? 1 

Gazetenizde, Şehremini ol- il 
sanız ne yaparsınız ? lavhaaı 1 ~ 
altında bir sual soruyorsunuz. 

Evvela bu sual karşısında ı reminlerinden CemıJ paşa da 
çok düşündüm. Emanet, söyledi. " Bağdatta sağır ıul
öyle bir makamdır ki koca tan duydu ,, Emanet daha du
bir şehir halkının sıhhat, yacak. 
hayat ve herşeyile alakadar- 3 - Bir çocuk bahçesile 
dır. Bütün bunlar ona teslim kanaat etmezdim. istikbalin 
edilmiştir. Fakat İstanbul şim- temeli yavrular olduğuna naza
diye kadar Bu kaidelere riayet ran onların sokakta, hayatlarını 
etmiş bir şehremini görme- zehirlemelerine müsaade etmez, 
miştir. Fikirlerim şunlardır: bir çok, eğlence vasıtası olan 

1 - Evveli paranın yetiş· bahçeler açardım. uYapacağız,, 
miyeceği işe başlamam.. Me- diyoruz ama ne zaman ? .• 
aeli Aksaray caddesi Lileli- 4 -' Şehrin en büyük cad
den başlamıştı. Likin Aksaray deleri eğri büğrü durUtken 
camiini biraz geçince bırakıl- Bakırk<Sy yolunu asfalt yap~ 
dı.. Her halde para bitmiş ol· rmaz, tehre emek sarfederdim. 
malı. Fakat heyeti fenniye bu 5 - Şehrin muhtelif yer
kadar para ile caddenin bit- lerini aulatmudım. Her yer 
miyeceğini bilmeli idi.. Rapor bundan istifade etmeli derdim 
vermeli idi. Yarım bir iş yap- ve Sirkeci sulandığı gibi Top-
maktanaa yapmamak evladır. kapıda sulanmalıdır. 

2 - Sıcaktan bunalan halkı 6 - Belediye memurlanna 
aerinletmek için Sarayburnu bu kadar cür'et vermez, bq
duhuliyesini kaldınr, gazino lanna müfettişler kor, zavalh 
mukavelesini fesheder, halk için esnafa eziyet etmelerine mey
bedava bir' eğlence yeri yara- dan vermezdim. 
brdım. Bu noktayı sabık şeb- 1 - Sokaklan aydınlatır, 

balkı çamur ve toza bub
maktan kurtanrdım. 

8 - Halka Hamidiye diye 
Keçe suyu veren sucuları 
uslandınr, bu vazifeyi Ema
nete alırdım. 

9 -Muktedir bir adam de
ğilsem, tevhitle beraber istifa 
ederdim. Çünkü Emanette 
muvaffak olamıyan, birleşen bu 
iki işi birden beceremez. 

Vakıa saydığım . maddeler 
para işleridir. Lakin Istanbul da 
varidab_sok olan bir şehirdir. 
Hırköy yolu bir şu kadara 
asfalt yapılacağına daha az 
__p~ra ile yapılır, diğer sokaklar 
~ tamir yüzü görür. Tiyatro 
"faptlacağına sokaklara lamba 
t!'onur. Fakat bunlar düşünce 
ftidir. 

Aksaray : Nusret Safa 

BEN BU işi isTEMEM 
Şehremini olmak istemem 

ve aklımdan bile geçmez. 
Çünktl benim fikrimce bu 

vazife o kadar mühim ve na-

-ziktir ki rasgele berkesin bu 
vazifeye intisabı pek gülünç 
olur.. Diyebilirim ki tehremin
liği bir diplomabn nazik vazi-
felerinden daha naziktir. Bu, 
bizim memleketimizde olmuyor
sa da Avrupada böyledir. 

Şehrimizin güzelliklerini bir 
tarafa bırakalım da en basit 
ibtiyaçlanmızı düşünelim : 

Caddelerimiz hergün sulan-
malı, temizlenmelidir. 

1 
Her yaz halkın çektiği buz 

derdi halledilmeli ve halka 
ı bol bol buz temin edilmeli ve 
ı hiçbir memlekette mevcut 
1 olmayan Sl! derdi düzeltilmeli. 

Emanette lstanbul suları hak
kmdoki proje tetkik edilerek 
mevkiifilc konmalıdır. 

Şehrin çirkin manazınna bir 
nihayet vermeli, kaldırımlarda 

uyuyanlc:rı, yold:ı mevsimine göre 
kavun kcırpuz yiyip o mahalli 
mezbeleye çevirenleri şiddetle 
cı...zalandırmah, yollarda seyyar 
satıcıları menetmeli, bilhassa 
avazları çı dığı kadar bağıran 
sabcıl.·rın izaçlarmdan halkı 
kurtarmalıdır. 

Halka temiz hava aldırmak 
için parklar aç.malı. 

Mesela Şişli' de Sişli seriri
yatı yamndaki biıyük arsa park 
haline ifrağ edilmeli ve her 
akşam Şişli kaldırımlarında te
miz hava almak için gezmiye 
çıkan Şişli halkının en büyük 
ihtiyacı tatmin edilmiş olmalıdır. 

Bu ise paraya mütevakkıf 
olduğu iç.in Haydar Beyin 
söylediği gibi varidat temin 
edilmelidir. 

Şişli karilerinizden 
Sadi Tecelli 

YENİ BİR SİNEMA SARAYI 
Ak ı K Dita Par/o, Berlinde Filım Çeviriyor y • S • tör er ongre- '---------oııi-------·..A en ı ı nema 
si Ne Y·apıyor? Faaliyetleri 
Sesli Ve Sessiz 

Kur de leler 

Beynelmilel sinema aktörleri 
kongresi Viyana' da toplanmış
tır. Bu kongrede, sesli filim 
etrafında da müzakere yapıla

caktı. Çünkü bunun leh ve 
aleyhinde bulunanlar epeycedır. 

Fakat, henüz sesli filimi erin 
11<>n neticesi alınmamış olduğu 
için, kongre, bu bahisle bu 
defa meşgul olmamışbr. 

PAZAR GÜNÜ 

"Erkekler, pazar günlerinde,, 
filiminin sahne vazıı olan 
Rober Sigodmak, yeni ve 
sesli bir filime bqlamısbr. 
ismi: Allaha ısmarladık'br. 

MIGFERLI MIKI 
Alman tiyatro sansiirü "Miki 

zeminlikte,, filiminin gösterilme
sini menetmİftİr. 

Çünkü harbi takliden yapı· 
lan bu filimin aktörleri fareler
dir. 

Başlarında da çelik miğferler 
vardır. Sansilr, farelere çelik 
miğfer giydirilmesini milli 

ı 
72 K a t lı Yeni 

Bir Saray 

Nevyork'un bir mahallesi 

olan Brodvay' da yeni bir si· 

nema sarayı yapılacakbr. Bu 

bina "72,, kab ihtiva edecek 

ve "6000" seyirci alacaktır. 

AÇIK HAVADA 

Birçok Avrupa memleketle

rinde açık hava sinemalan te

sis edilmiş, sesli filimler göste

riliyor. Bu tecrübe ç9k mu

vaffakiyetli netice vermİf ve 

aesler, kocaman parklarda pek 

güzel ifitilmi.ştir. 

Daily Express gazetesinin 

münekkidi M. Atkenson, ıesli 

ve şarkılı filimlerdeki manasız 

bir takım mükalemelerle bes

telere karşı çok şiddetli bir 

• mücadele açmıştır. Bu bal, 

Dita Parla, elyem Berlln'de yeni bir filim çevirmektedir. Bu j' lngilizlerle Amerikahlann yenı 
.. a e • bir rekabet ~ldidir. 

·-~----
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HAD ALİ ZAS YOi 
Şimdiye Kadat 
13 Km. Yapıldı 

Şimdiye kadar yapılmış 01" 
kanalizasyon tertibabnın yt 
kında faaliyete geçeceği bil
diriliyor. Halbuki yapbğuotf 
tahkikat bunun aksini göster 
mektedir. 

Yapılan mecraların umud' 
liğımlara bağlanması, anc~ 
1931 senesi şubat veya maıl 
aylannda mümkün olacaktır. 

Köllcktör tabir edilen bt 
yük kanal ile tali yollaJ111 
uzunluğu şimdiye kadar "1 lı 
kilometreyi bulmuştur. Bu in~ 
atın büyük bir kısmı lstanbd 
tarafında bulunuyor. 

İstanbul tarafında, kanalizat' 
yon inşaatı en evvel bite' 
semt Eyiptir. 

Burada yapılan mecralat 
" 2,64 ,, metre genişliğinde. 
"2,20,, metre yüksekliğindedir· 

Bu kısmın inşaatı Emanetçi 
muvafık görüldüğünden epe1 
zaman avel faaliyet başlamıştı!• 
Eyip, kuvvetli yağmurlarc:ll 
su baskınına uğrardı. Bu meC' 
ralar sayesinde bu beliyedel' 
kurtulmuştur. 

Şimdilik kısmen işliyen Sit" 
keci mecralan d~, pek yı: 
kında umumi surette faaliyet' 
geçmiş bulunacaktır. 

Bize 
Hayatınızı 

Yazınız 
Hepimizin hayatında her güfl 

okuduğumüz hikaye ve ro" 
manian gölgede bırakacalı 
vakalar, facialar, ve komedi" 
ler vardır. 

Kaç defa kendi kendinize: 
"Ben hayatımı yazmalıyıJll 

da roman nasil olsun göt"' 

sünler!,, demişsinizdir. 

işte size bu imkanı veri· 
yoruz. Bize hayatınızın eJ1 

mühim vakasını yazınız. 

Y azamıyacağmızden kor" 
karak çekingenlik gösterme: 
yiniz. Sizden , bir hild:) cCI 

kadar ustalık beklemiyoruı· 

Hayatınızın bq mühim v. l:" 
asını başkalanna nasıl anlatı" 

yorsanız, bize <le öylece s 
ve basit bir tarzda y::z ı 

Biz hikayeyi bozmaksızın oı 
düzeltip ncşredilebilecck ha.e 
koyacağız ve ne redecefriz. 

Düşünmeyiniz . Siz. <le her" 
kes kadar yazabi .. irsiniz. Y ~
zınızı kağıdın bir taraf ıo# 
yazmanızı, ve bir de fotoğr'* 

göndermenizi rica ederiz. 
imzanızın neşredi!memesill~ 

veya vakadaki şahısların if~' 
edilmemesini istiyorsanız, aıs' 

mi derecede ketumiyet gö6" 
tereceğimize emin olmanıı' 
rica ederiz. 

SON POSTA 
evmi, Siyasi, Havadis ve Halk ıaı.et 

&dare: iatanbul, Nuruoımaniye 
Şeref ıokai1 3S • 37 

Telefon: latanbul • 203 

Posta kutuau: lstanbul • 741 
Tel~af ı lıtanbJl SON POST.A 

AB~NE FİATI 
TORKIYE ECNEi!1.. 

1400 kr. 
750 " 
400 " 
ıso ,, 

1 Sene 
6 Ay 
3 " 
1 " 

2700 kr0 

1400 " 
800 d 

300 ,, 

Gelen evralıı ıeri \'erilmez. 
lllnlardan meıulıyet alınmaz. 
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ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyor.far 

Ermeni Tehcirine Ait Vaziyet Ne 
Şekil Ve Surette Ortaya Çıkmışb? 

Bu 
Tütün İşlerinden 
Şikayetler ! 

Kanunu Enver Paşa Mı Teklif Etmişti? Cila geçmiyor ki tütün bıhiun itle
rinden tikayetleri bildiren mektuplar 
almıyalım. , 

Orduya olduğu gibi mülki l ~ 
memuriyetlere de ehilaiz m( , 

murlar tayin edilmişti. Memk 
kette bir kardövüşii vardı. ı. 

Sait Halim Paşa - Dahiliye 
nazın fena adamlan tayin etmiş 
ise ben ne bileyim. Dahiliye 
nezaretinde çalışan memurlan 
ben nasıl tanıyayım ? 

Şemsettin Bey - Fakat 
'falilerin azli ve nasbı vükela 
meclisinin karanna tabi değil 
nıidir? 

Sait Hallın paşa - Naza
riyat itibarile öyle, fakat fili
yat itibarile değill 

Bu mesele hakkında konu
tacak başka bir fey yoktu. 
Şimdi Divaniye meb'usu tara
fından verilen, ithamnamenin 
beşinci maddesine geçiyorduk. · 

Reis yüksek sesle okuyordu: 
- ittihat ve Terakki kabi

nesi kanunu esasiye muhalif 
nizamlar çıkardı. Birçok yer
lerde insan kütlelerini yerlerin
den, yurtlarından ayırdı, mem
leketi bir fecayi sahnesi haline 
getirdi. 

lsmail Canbolat B. l 1 

Ragıp B. - Tehcir kanm 
Jmiştir; fakat ordu kuman·· 

danlarının istediklerini asıp 
kesmelerine salahiyet veren 
hanun gelmedi. 

Sait Halim paşa kendisine 
karşı serdedilen ittihamların 
Önünde hep boyun egıyor, 
haklısınız efendiler diyordu. 
Fakat bu son itham karşısında 
İsyan etti: 

- Ordunun gerisinde emni
yet ihlal edildiği zaman bunu 
ıöyliyemezsiniz, dedi. Bahset
tiğiniz kanun erkanı harbiye· 
nin gösterdiği lüzum üzerine 
yapılmıştır. 

Arkadaşlar arasında müna
kaşa devam ediyordu. 

Reis - Tehcir kanunu ha
ricinde, orduda tatbik edilen 
'başka bir kanun mucibince 
orduda bir mafevk bir ma
dununu vurabilirdi ve bu ken
disi için bir cürüm addedilmez
di. Mes'uliyeti mucip olmazdı. 

Sait Halim Paşa - Bu, 
kanunda görülen lüzum üze
rine yapılmışbr. Eğer iyi bir 
BUrette tatbik edılmedi ise 
kabahat tatbikini yapamıyan 
kumandanlarındır. 

Ragıp B. - Fakat, bu mu
vakkat kanun, meclis dört se
neden beri içtima halinde ol
ınasına rağmen bize gelme
ıniştir. 

Bursa Meb'usu Rıza Bey: 
- O kanun da gelmiştir, 

dedi. 
Salon, Her ağızdan çıkan 

ıeslerl~ dolmuştu. 

Binaenaleyh bahsedilen ka
nunun gelip gelmediği hakkında 
yapılan münakaşayı bir tarafa 
bırakarak tehcir işi üzerinde 
durduk. Sabık sadrazam anlat-
mıya başladı: 

Sait Halim Paşa - Kanunu 
teklif eden başkumandan ve
kilidir. Enver Paşa bir gün bizi 
buldu ve harp mıntakasının 
gerisinde Ermenilerin toplu bir 
halde bulunmalarının mühim 
bir tehlike olacağını söyledi, 
ve bunların başka bir yere ı 
nakledilmelerini istedi. 1 

Kabul ettik. Fakat bu, hal- ~ 
kı bulunduğu yerden kaldır
dıp başka bir yere götürmek, 
öldüm1ek değildi. 

b•Jndan siz mes'ul olur musunuz? 
Ragıp Bey sordu: 
- Tehcir kanununun tatbiki 

esnasında fecayi yapılıp yapı) .. 
madığım işitmediniz mi ? 

Saıt Halim Paşa - İşittim, 
f ekat yapıldıktan sonra! Esasen 
bu suallere cevap verecek 
olan doğrudan doğruya Har
biye nazırıdır. 

Ragıp Bey tekrar • etti: 
- Fakat bütün buiılar 

vükeli meclisinde elbette mev
zubahs edilmiştir. 

Sait Halim Paşa - Ermeni 
ve Rum tehciri mevzubahs ol
muştur. Dosyeleri tetkik eder
seniz görürsünüz. Fakat timdi 
habnmda değildir. 

Şimdi sıra olup biteni 
sakla

anlamıya 
memleket halkından 
malannın 

gelmişti. 

sebebini 

( Arkası vcu } 

Ecnebi Mekteplerine 
Muallim Tayini 

Ecnebi mekteplerindeki 
'nünhal muallimliklere muallim 

! yinine " J 5" eylülde haşla
. ..ı.caktır. 

işte bulardan bir ikisi daha : Bir 
karimioı varidat artbi'ırun doğru olmadt
ğını, llmi bir tahkikin bunu meydana 
çıkarabUecegini, idarenin lüka otomobil
leriııJnt mutunuıı huauai gezintilere 
tahsi• edildiğini, Belçikada açılmak 
btenilen sersinin bomboş kaldığuu, 
Ynnanlılann alaylanna hedef olduğunu 
yuıyor. 

Diğr bir kariımlz de diğer fabrika• 
lardan yüzde 10 fazlasına Modiyano 
fabrikasından ahnan aigara kağıtları 
meselesinden bahaetmekte, lsrafatın ef. 
lllı;a aer çektiğini iddia etmektedir. 

BİR JURNALCi 
ltalyan işgalinde bulunan l.tank8y 

adasında Kara Ali Hüseyfo isminde biri 
Yardır. Bu adam Tiirkiyeden kovulmuş 
blr vataru11:r.dıT. Emlikimi:r.e bakmak için 
lıtanköye gitti~iz saman bu adamın 
jumalcılığuıa u onu:. Bir defa beni 
jurnal etU ve iç sebepsiz bi:r hafta 
nezarette kalmama sebep oldu. Herkese 
bByle yapıyor. Bunun bir çaresine bakı
lam.az mı? 

latanbul Sahil Sıhhiyealndco: Ömer 

HACI ALI BEYE 
Sipahi oğlu Hacı Ali Beye : 
ŞiJrlerinizi mecmualarda neşrettir• 

mek muvafıktır. 

MAGDURKALDIM 
Biri alnımdan olmak üzere millet 

uğrunda 1ekl1 yara almış, mütekait bil' 
yüzbaşıyım. İstildiil harbinde, bir isim 
be~eyişine kurban oldum. Çok ı sbrap 
çektim. Bu yüzden ocağım söndü. Ben 
de verem oldum. Başvekalete ve Büyük 
Erkanı Harbiyeye yapbğım müracaatlar 
ehemmiyetli bulundu. Emanetle Vil4yete 
bildirildi. Andan üç sene geçti. Bir ıey 
çıkmadı. Sem ve . perişanım. 

Mütekait yüzbaşı : Y. 

NACİ COŞKUN BEY 
usoN POSTA,, hakkındaki hararetli 

duygulanmsa te.şekkür ederiz. Fakat, 
timdilik ar:r.unuzu ia'af edemiyeceğimize 
müteessiriz. 

--Bitlis'te Çekirge Mücadelesi 

Uçku~laı'ra'İ<arşı Çok İyi 
Bir Sur~tte Uğraşıyor 

1 MÜC~DELE BAŞINDA 1 

l 

Reis - Ragıp bey, bu ka
nunun meclise gelmediğinden 
emin misiniz? 

Efendiler, şimdi siz bir ka
nun yapsanız ve tatbiki için ' , 

Rıza B. - Gelmiştir. Adı 
tehcir kanunudur. bu kanunu fena tatbik etse, G;rimizden ) - Bu havaliye karşı şiddetli bir mücadele 

hükumete verseniz, hükumet Bitlis, 29 ( Hususi muha- ı vuku bulan çekirge sürüle ı·· 

ıııı.-ı--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - ~-

" S 0 N POSTA,, NIN Tefrikası 9 SERVER BEDİ almak fikrinde idiler. hem de hayahmı kurtardın.I 

- J. N G 1· L ı• Z C A S U S LA R 1 -. Sen çok atik davrandm. Ali Şakir cevap vermedi. 
Şakir. Gözlerini odanın etrafında 

• - Ben, her ihtimali hesap- gezdiriyor, her tarafa bütün J L E K A R Ş J K A R Ş J Y A lamışbm. " Entelicens tı adam- dikkatile bakıyor, bir şeyler 
larının arasıra müracaat ettik- daha hesaplıyordu. 

ihsanın yarası hafifti; bir 1 bu otel de pek tekin sayılamaz
IUstalı çakının ucu, iki santim dı; düşmanların ilk mağliibiyet
kadar adeleye girmiş, hayati ten sonra ikinci bir taarruz 
bir ehemmiyeti olmıyan bir hazırlamalarını tabii buluyordu. 
Yara açmıştı. Yalnız, sivil Helet ertesi sabah, erkenden 
memur, kan kaybettiği için, evrakı sefarete teslim edecek
ıayıf düşmüştü ve yatakta ti; bunu bilen düşmanların o 
birkaç gün istirahate ihtiyacı gece mutlaka birşey yapacak
\'ardı. Otelde, hemen yatağa larına emindi. 
Kirdi. Çantayı gardıroba sakladı 

AH Şakir başından ayni- ve kilitledi, sonra İheanın kar
nuyordu; her ne sebeple olur- yolasınm başucuna oturarak 
ıa olsun, otelden bir dakika onunla konuşmıya başladı. 
ayrılruamağa mecburdu, çünkü - Anlaşılıyor ki, dedi, 
hem aıkadaşını yalnız bıraka- trende seni öldürmek isteme
nıaz, hem de, evrak çantasını diler. Evvela yaralamak, sonra 
}'aralı bir adama kolayca em- canının acısından istifade ede
ıtiyet edemezdi. Her halde rek, elinden çantayı kolayca 

leri usullerden biri de budur. ı·h b kik san onun u tet · ine dik-
Hele dara geldikleri vakit, kat ederek sordu : 

düşmanı gafil avlamak ve - Bu gece, bir tehlike var 
baskınla şaşırtmak iSterler. mı? 
Düşün ki, biz seninle iki kişi-
yiz: heriflerle, karanlık~ boğaz 
boğaza gelseydik, çantayı kap
tırabilirdik; onlar da bizim iki 
kişiden ibaret olduğumuzu öğ
renmişler ve bu taarruzu en 
kestirme yol saymışlar. Ben 
bunların hepsini evvelce düşün
düm. İcap ederse bizi öldüre
bilirlerdi; fakat çantanın kaçı

rıldığını anlayıoca fuzuli kan 
dökmeğe lüzum görmediler. 

- Fakat bu dirayetin çok 

- Bilhassa bu gece var. 
Yarın evrakı teslim edeceği
mizi bilirler. 

- Hepsi mevkuf değil mi
dir? 

- Hiç biri mevkuf değildir ; 
evvela biz hukuku şahsiye id
dia etmedik; ikincisi de bizim 
ltalyan polisine verdiğimiz ifa
de, şüpke üzerine onların tev
kifi için kafi değildir ; diğer 

taraftan, bu siyasi bir mesele .. 
- Belki de bu otelde oda 

pyanı tebriktir; hem ~ayı, tutmuşlardır. 

&yıfa 5 

1 
Kadın Ve Kalp • 

Is/eri 

Evlensin, Efendim 

Çocuğunuzu Düşünün, 
F elikete Atmayın 

Çünkü, Gençler Gi~i Düşünemeyiz 
ZAMAN DEGIŞTI 1 EV E LB f SES I 1 
"18 yaşında bir kızımız var. 

Bu sene Ticaret mektebini 
bitirdi. Mektepte tanışbğı bir 
gençle sevişti. Şimdi onunla 
evlenmek istiyor. Biz, daha 
genç olduğunu, bu erkekten 
vazgeçmesini istiyoruz. 

Kendisini kandırmak için 
yapmadığımız kalmadı. 

Fakat kızımızı fikrinden 
caydırmak mümkün olmadı. Biz 
Je şaşırdık, ne yapalım ?0 

Her ana, babanın vazifesi 
çocuğunun istikbalini düşün· 
mektir. Fakat bu düşünce ek
seriya bizi, istemiyerek çocuk
larımızın felaketini hazırlamaya 
sevkeder. 

Biz maziyiz, çocuklar yann
dır. Onların düşünceleri bizim 
düşüncelerimize uymuyor; 

Onun için de ekseriya on
ların yanlış yolda yürüdükJe
rini zannederiz. 

Halbuki bata buradan baş
lıyor. Kızınızın, yaşım, başım 
aldıktan sonra düşünce ve 
hareketlerinde serbest oldu
ğunu kabu~ edemiyoruz. Onu 
hayat ile karşı d:arşıya bırak
maktan korkuyoruz. 

Zaman değişti. Çocuklarımızı 
kendi kafamızla idare etmiye
lim. Onlara biraz daha serbesti 
verelim. Sevişiyor mu, bırakın 
sevişsin, bu, hayatın ezeli ka
idesidir. Siz de gençliğinizde 
ıevişmediniz mi? 

Evlenmek mi istiyor, bırakın 
evlensin. Kurmak istediği ha
yab kendisi yaşıyacak değil mi? 
Size ne oluyor? 

Hanım Teyze 

T rabzonda Bir 
Cinayet 

Trabzon 30, (Hususi) - Pa
zartesi günü bir menfaat me
selesinden dolayı İslam zade 

mir İbrahim namında bir İranlı 
T ahbas haçı Hasan namında 

diğer bir İranlıyı vurmuştur. 

Mecruh ölmemiştir. 

yapılmaktadır. Resimt gerilen 
çinko hatlanm, başta ziraat 
ill.üdürü Emint mücadele me
muru İzzettin Beylerle çalışan 

diğer zevab göstermektedir. 

- Pek mümkün. 
- Sen kadından başka hiç 

birini tanımıyorsun değil mi? 
- Tanıyamadım; fakat, ümit 

ederim ki, bu gece şerefyap 
oluruz. 

İki memur da düşünceye 
daldılar; Ali Şakirin gözleri 
hep balkon penceresinde idi; 
aksi gibi bu otelin ekseri oda
larında balkon vardı. 

İhsan, Ali Şakirin hep 
balkona bakbğını görünce: 

- Balkona çıkıp tetkik 
etsene... dedi. 

- Hayır, daha ziyade 
nazarı dikkatlerini celbetmi· 
yelim; çok uyamk bulunduğu
muzu anlamamalıdırlar. 

- Fakat bu evraka ne 
kadar çok ehemmiyet veri
yorlar? 

- Son derece. Bundan üç 
ay evvel, Ludendorfun gizli 
memur~<.rından biri bu evraka 

• 

Noktalı basmadan yapılmış 

pratik bir ev ve sokak elbi
sesi. 

Etekleri yarım kloştur. Ya· 
ka düşüktür. Elbiseye uygun 

ı bir şapka giymek lazımdır. 

Turan Mektebi 
Kapatıldı 

-Aksaray'da bulunan Turan 
orta mektebi şeraiti laziıneyi 
haiz muallimler istihdam etme
diğinden hükumetçe kapatılmış

! br. 

TAKVİM 
Gün 31 3-Agustos - 1930 Hızır 91 

Arabi 
9 - Rebiülevel • 1348 

V akıt-Ezani· Vasati 

Güneş 9.36 5.

Öğle 4.56 12.20 
ikindi 8.50 16.H 

Rumi 
22 - Temmuz - 1346 

Vakıt-Eıani·Vasati 

Akşam 112.- '19.23 

Yatsı 1 1.47 n.u 
İmsak 1 7.35 2.59 

merbut birtek kağıdı Nevyorkta 
bulunan Alman konsoloshane
sine teslim edecekti ; öldürüldü 
ve elinden kağıt alındı ; bereket 
versin şifresiri bulamadılar ve 
kiğıt bir işe yaramadı. Şimdi 
de şifreyı arıyorlar. O işte 

çalııan adamların hepsi bu 
işe memur edildi. 

- Bizim hükumet bunlan 
biliyor mu? 

- Tabii... Alınan " mukabil 
casus ıebekesi ,, bize talimat 
verdi. Sana ve bana tevdi 
edilen bu iş son derece 
mühimdir. 

İki memur konuşurlarken 
kapı vuruldu ve içeri bir 
garson girdi, Ali Şakir derıı.I 
ayağa kalkmıştı. Garsom 

- Beni çağırdınız mı? diye 
ıordu. 

- Hayır, zile basmadım. 
- Bana öyle söylediler. 

(Arkası var] 



SON fOSTA Ajıaatos 4 

r BTIP SULTAN KIMDIB- Çocuk Sütunu 

1 9: Fedailer 
Ku unun 

BUKOLEON ZİNDANLARI 
Pastırm~ sucuk, manastırda 

buldukları feylerle bka basa 
kann doyuran üç arkadaş, 
aklanacak bir yer anyorlarch. 
Manasbrda kimse yoktu ama, 
Rum dilberleri gı1>i daha 
başka kimseler de buraya u~ 

Heyecan İçinde İken 
Başına Bir Göl e Dikildi 

:;n 

Bir Odaya Soktular 1 

En ton bilmecemiziD l:aalle
clilmit tekli : 

1 2 3 4 s 8 7 8 9 1011 

Şu Meseleyi Hallediniz. 

Komşunun Ahçısında 
Kaç Para Vardı? 
iyi Bir Anlaşma 1 Bir Mesele 

yabilirlerdir. 1 
Bu sırada, sur kenannda 

garip bir prülta işittiler. Bu, 
tellil haşanın gürültüsü idi. 
Hep birden iififtiller i bir ke
nardan dinlediler. Sonra içle
rine derin bir hü:ıÜD çöktü. 
Caferin akıbeti onlan mütees
sir ediyordu. 

Ekrem: 
- Ati, aen çok yaramaz 

olduğun için annem aize gelip 
aenile oynamama izin verm~ 

yori ama sen bize gelebilinin. 
ÇUnkü ben yaramaz değilim. 

Bir ara Hasamn aklına 
geldi: 

- Ya işkenceye dayana
maz da burasını haber verirse? 

Y akup derhal bu sözü 
Hasanın ağzına tıktı : 

- Değil derisi yüzülmek, 
etini lokma lokma doğrayıp ta 
kendine yedirseler gene bu 
alçaklığı yapmaz. 

Esasen biz bu İfİ sabaha 
kadar halledeceğiz. 

iki arkadaş hayretle serda
nn yüz.üne bakarken o sordu: 

- Biısgürültü duydumız mu? 
Kulak verdiler. Fakat 

birşey işitmemişlerdi. Başlarını 
sallamakla mukabele ettiler. 

O, devam ~i: 
- Demek ben yanılmışım. 

Her ne ise. Şimdi biz Caferi 
kaçmnıya bakalım. 

İki fedainin akhna, serdarın 
çıldırmış olması ihtimali ıeldi. 
Hayretle bakıştılar. 

Ve cevap venniye vakit bu
lamadan donakaldılar. Çünkü 
bir kapının kapandağım açık
~ duymllflardı. 

Bir yere kaçmak, salclan
mak için ilk olarak akıllanna 
pencereden atlamak geldi. 
Fakat oraya koştukları zaman 
da bahçede bir adamın bulun
du~ nu gördüler. 

Bu adam, Bizans'a girmek 
iç." içinden geçtikleri kuyunun 
bca.şma iğilmiş, içeriye bakı
yordu. 

Üç arkadaş, bu hadise kar
şısında fana halde ürkmüşlerdi. 
H. anın ilk aklına gelen şey, 

hemen aşağı fırlamak, Bizans
hyı temizleyivermekti. Fakat 
serdar bu arzuya mani oldu. 
Bi.t' akis o, herifi diri yakala
mak fikrinde idi. Bu suretle 
Cafcrin vaziyeti hakkında ma
lumat alınabileceğini de zanne
diyordu. 

Bumm içindir ki Ali ile Ha
aanı pencere önünde gözen 
baraktı. Kendisi de herifi ya
kalamak için qağıya hrladı. 
Beş dakika sonra meçhul 
Bb:anslı, kıskıvrak bağlanmıt 
bir halde yere yabnlmışb. 

Fakat bütün bu hadise a
rasında adam, sesini çıkarmak 
flyle dunun, en ufak bir 
korku eseri bile göaterme
mişti. 

Serdar sordu : 
- Burada ne arıyordun ? 
- Sizi!.. 
Haaan hiddetle hançerine 

arıldı. 
- Mademki bizi arıyormUf, 

hemen canını cehenneme yol
hyalım. Anlqılan herif, Bizans 
imperatorunun vadettiği mllki
fata tama etmif. 

Fakat, bu tasavvura geDe 
Serdar mani oldu. O, adamı 

~~~~ 

·--~~ 
.CSyletmek isL_ ~u. Bu se-
bepledir ki sözüne devam etti: 

- Bizi niçin anyordun? 
Hem biz kimiz? 

Bi:ıansh ceyap verecek yer
de ısbraptan yüzünü buruş
turdu. 

- Biraz şu bağlan gev
tetinf dedi. Arzusu yerine 
getirilince anlattı: 

- Siz, dedi, bütün Bizans 
balkının hani, harıl aradıkları 
yabancı casuslarsuuz. 

Hasan: 
- Allahuekber, dedi; ne 

garip memleketteyiz. Burada 
yerin bile kulağı var. 

Serdar da ayni şekilde dOtD
nüyordu: 

- Pek ili, bizim burada 
olduğumuzu biliyordun; neden 
kendin geldin? 

- Çiinki hanımımdan aldı
ğmı emir böyle idi. O emretti, 
ben de geldim. 

- Hanımın kim, ne istiyor? 
Bu sualin ceYabı da kaça-

maklı oldu: 
- Si:ıe bir mektup getirdim. 
Serdar heyecanla istedi: 
- Ver! 
Adamın elinden 

kapar gibi aldı. 
Okudu: 

mektubu 

- Biz onu köylft kızı san
nıışbk. 

Tatyos güldü: 
- Çok safsınız, dedi. Hem 

köriikörüne itaate mecbur ol
masam sizi ele vermez midim 
sanıyorsunuz? V arm, merbu
tiyetimi kıyas edin. 

- Peki, hanm;m bu bare
ketile memleketine hiyanet 
elmİf olmuyor mu? 

- Orasını bilmem. Bildiğim 
şey, Bizans denilen yerin çok 
garip olduğudur. 

[Arkası var} 

Bir Mühendis 
Elektrikle Yandı 

Kadıköyünde l.metpqa 
caddesindeki elektrik muhav
vile merkezinde çahf8D mn
hendia Suşarigi efendi, elektrik 
cereyanına manız kalmıfbr. 
Kazazede mühendis hastaneye 
kaldınhmttır. 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l' 

Soldan ~aza, Yukardan 
Aşağı: 

1 - Meıkeo (2) bel bfltl (S) 
aayı (2) 

2 - Bir nevi koyun (7) 
3 - Kırmızı ıu (3) ateşle 1 (3) 
4 - Kı,ın yatar (3) erkek ko-

yun (3) put (3) 
S - Erkek (2) aizam, aıul (S) 

nota (2) 
6 - farmason (S) Ruı atb11 (S) 
7 - Emmekten emir (2) oyuk 

(S) su (2) 
8 - Demiryol (3) bir meyva 

C3) vücutta bulunur (3) 

ipin Ucu 
Bir gün Atinm bab8SI pa

ket yapıyordu. Ati da dolaşık 
bir ip yumağım açmıya uğra-

1 pyordu. Babası: 
- Ati, şu ipin ucunu bana ...-

..,,,,. .. ~· 

Yer de şu paketi bağlıyayım.. ~ -· . .:-..::.':. · 

Dedi. Bizim ahçı çarşıya et almıya 
- lpin ucunu bµlamıyo- gitti. Pazarda komşunun ahçUli 

ram baba, l'alba birisi kesmiş. etin okkaaını " 24 " kuruştan 

lf. Ye ayni ağırlıkta sığır etini 

Bir gOn Atl, dolaptan reçel .. 18,,kuruftan aldığını bildirmif. 

qırmışb. Annesi de onu d6vd6. Sonra ilive ederek demiş ki: 

- Bu temiz dayaktan - Eğer iki et içini de ayni 
sonra artık bir diyeceğin kal- parayı vermiş olsaydım daha 
maz ipllahl dedi. 1 iki okka koyun eti fazla ala

- V ıu, var auıneciğim. Eğer bilirdim. 
bu, dayağın temizi ise Allah Şu halde komşu ahçı kadmm 
bana fanasını hiç göstermesin. yanında kaç parası vardı ? 

9 - Jtt• (3) Jibde buluaur (3) 

10 --'.l.tanbul'un Wr aayfiym (7) 1 C t C 1. ' B 1. c ı ' 1 1l "'"".\Sual (2) bir hayvan '5) K U K U 
tok detti (2) ---------- ._ ____________________________________________ _. 

Direğe Çarpb 
Kadık6y sokaklarında at 

koşturan liir küçük çocuk, elek
trik direğine çarpmış, hafifçe 
yaralaimnştır. 

İzmir Sıtmadan Sıkmb Çekiyor .• 
sJ 

Hatta, Bazı Yerlerde 
Ölüm Vukuab Bile Var " Başmıza gelen felaketi 

öğrendik. Reisinizin yakalan
dığı da haber veriliyor. Bize, 
bayahmızı bağışlıyan insanlara 
yardım etmek istiyoruz. 

1 Halkapınarda Kurutma Faaliyeti 1 

Eğer arkadqlarınızm yanı
na dönmek istemiyorsanız, 
mektubu getirken kimseyi takip 
ediniz. O, ıi:ıe, reisinizi kur
tannak yolunu gösterir.,, 

Serdar, sevincinden çıldıra
cak gibi oldu. Mektubu bir 1 
de arkadaflanna tekrar etti 
ve sordu: 1 

- Senin adın nedir? 1 
- Adım ( Tatyos) tur. Te-

pegöz Tatyoe;. G6ziimün kes
kin, kulağımın delik olmasm
dan galat bir isim .. 

- Mektubu "Evdoksiya" mı 
~&ıderdi? 

Bu sual karşlaınc:la Bizanslı 

Rum biraz alıklaşır gibi oldu. 
Ajzım açarak bir müddet 
serdara baktı: 

-Kendisinden pek yakın 
bir dost gibi babaediyorawıuz. 
Dojrusu pribime ıidiyor. 

- Niçin; yoksa o kadın 
senin akrabandaıı mı? 

- Allah, Allah. Siz çıldır
IDlf gibi konuıuyorsunuz. Hanıi 
akraba? •• Ben onun köleıiyim, 
k6leıi .• 

- Demek çok zengin bir 
im? 

- Tabii.. 

tzmir, 1 (Huauai) - lzmire 
i Foça ye Menemen kaza-

ları, Manisa sıtma mlicadeleal 
mmtakauna alınmıpa da her 
namlsa Karşıyaka unutulmuştur. 
Halbuki son zamanlarda Karşı-
yaka bllyiik tehlikeler geçirmif 
ve pek yakın bulunan Bostanlı 

k6yibıde 5 - 6 kiti aıtmac:lan 
vefat etmiştir. Mersinli, Bay-

raklı köyleri de sıtmadan muzta
riptir. Bayraklı bataklığı kuru
tulmuştur. Fakat ameliyenin 
şekline nazaran bataklık gele-
cek sene yine kendisini 
g6sterecektir. 

Sıcak Kestaneler 
Kuku kestaneciye: 
- Şu yanık kestaneleri 

değiştir, diye sana bir defa 
daha yalvanyonım !. Dedi 

Ama kestaneci gene: 
- Haydi defol oradan 1 

Dedi. 
ipi çekmenin sırası geb:nişti. 

Bici yavaşçacık Ciciye : 
- Haydi hazır ol , dedi. 

Ayağile ipe bir basb. Bütün 
kestaneler havaya fırladı. Cici, 
havadan bir kese kağıdı tkebap 

1 

Halkapınar bataklığındaki Hesabını Bilenin Defteri 
kurutma faaliyetinin tezyidi za- Milli lktısat ve Tasarruf 
ruretl vardır. Bugün lzmir de Cemiyeti azasına " Hasabım 
ııtınadan muztariptir. Belediye; bilenin defteri" ni dağıbyor. 
tehri tıtfllakalara taksim etmİf Bu defterler, vatandaşlan 
ve her mmtakaya bir doktor israftan sakınmıya ve hesablDI 
YenDİftİr. Y almz iki küçük so- bilerek para biriktirmiye aht
kakta 11 mtmah tesbit edil- brmak itibarile Cemiyetin fay-

dalı bir eseri olmmıtur. 
aaiştir. -.r 

Şehir ve havalisinin sıtma
dan kurtanlması, İzmir, Karşı
yaka, Mersinli, Bayraklı, Hal
kapınar bataklıklarımn kuru
tulması ve bu havalideki su 
çukurlarının doldurulması, slip
rüntü derdine esaslı bir çare 
bulunması ile mtımkündür. 

Hilaliahmerin 
Tenezzühü 

Hililiahmer fatih şubesinden: 
"21" Ağustos "930" tarihi 

için tertip eylediğimiz tenez
zülı mehtaba tesadüf etmediği 
için 7 Ağustos 930 da icra 
olunacaktır. 

kestane kaph. 
Kuku'da1 elindeki yamk kes

taneleri, kestanecinin kafasma 
fırlattı. 

Adamın şapkası başından 
uçtu. Üçü birden: 

- Oh olsun, oh olsuıı, 
kestaneleri değiştirmez misin. 
ifte bayle olur. diye bağır
dılar. 

Kestaneci daha ne olduğunu 
anlamıya vakit bulmadan Cid 
Bici, Kuku koşa koşa kaçtılar. 

«Uyanış,. Mecmuası 

Bir mnddettenberi genç bir 

edebi ppan iftinkile yui 
bir ıekilde nqrolunaa "Uy....._ 
mec.muas•nm IOD Dllhali ..-

gin münderecatla çıktı. 

Bu nllshada Ahmet lbsu, 
Halit Fahri, Mitat Cemal, 
Mehmet Selim, Galip Nqit, 
Hasan Refik, Rept F eyzl, 

Reşat Enis B. lerin yazılan. 

Elif Naci B. in "Sabahlıyaa 

adam" 
vardır. 

isminde bir tablosa 
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4 Aiustos Sayda 1 

Son Posta' nın Müsahakalı Hikayeleri : 9 

Manisa Civarında Gizlenen Bu 
.__ BORSA__.I Reisicümh.ur Memur Mudur? :4 

-
Lıtanbul 2 Agasta. 1930 

- Kapanan fiatlar -
NUK.ur 

Avukatlar Fikirlerini 
• 

Çete Kaç Kişiden· ibaretti, Acaba? 
• 
izah Ediyorlar 

l Albn 920,- 20 Leva sı,-

Bunlara Mahsus Alametler Ne Olabilir?-
MANİSA ÇETESi 

en iyi cinsten bir mar~bört 
sandalye ile kutunun v.ufyeti 
resimde gösterildiği gibi. Bir 

1 Mecidiye 59,25 1 Florin 82,50 • • 

! ~a:'ı:- 1::s: 2:A~a,i~: Bugün De Uç Mütalea Neşrediyoruz 
ı noı. 212,50 

1! P:ae1a:; M.so 1 Sa n ı· Jı B ey f 
. İzmir zabıı=:-Mania poli

llne haber veriyor ki, lzmirin 
nıeşhur banka hırsızlarından 
bir çete, Manisa eteklerinde 
bir kulübede gizlenmiştir. 

Manisa zabıtası, haber ve
rilen kulübeyi muhasara altına 
alıyor ve nihayet içeri girince 
kulübenin bomboş olduğunu 
görüyor. 

Bir tek odası olan bu 
kulübeden, çetenin uzun 
ıaınan evvel kaçbğı anlaşdıyor. 

.. 

10 o 
1 DD 

Odada gayet az eşya var. 
Bu odadan ve odadaki eş

yadan, zabıta, çetenin nasıl 
adamlardan mürekkep olduğu- Dikkat Ediniz 
~anlamak mecburiyetinde Müsabakalı hikayelerimizin se-

ıştır. rin bitmek üzeredir. Karilerimlı:, 

sandalyenin üstünde onda 
dokuzu dolu bir tentürdiyot 
şişesi. 

Gene bu sandalyenin üstünde 
tentürdiyot damlaları. Cıgara 
izmaritlerinin bazıları masanın 
üstünde, bazıları .da yerde. 

Fincanlar muayene edilince 
rakılı oldukları anlaşıldı. Tahta 
kutunun üstünde yerden otuz 
beş santimetre yüksekliğinde 
ve birbirinden ayn iki 
gurupiz. Cıgara kutusu, tahta 

kutunun önündeki fincanın 
yanındaydı. Hiçbirinde iz yoktu. 

Maamafih,zabıta bu eşyadan, 

bu vaziyetlerden, çetenin ma

hiyeti ve hırsızların eşkali 

hakkında birçok fikirler edindi 
ve bu suretle çeteyi tevkif 

etti. 

, Odada dört tane alelade onuncu hikayenin intişarından 
:ke~e, bir: tahta kutu, aleli- itibaren nihayet bir hafta zarfında 
. e hı.r masa filin vardı. Asıl cevaplarım göndermelidirler. 
ıstifade edilecek şeyler şun· <ierek l.tanbul'dao, ııerebe Siz, Manisa zabıtası yerinde 
lardı: tqradan gönderilecek cevaplar, 00 d el 

1( .. SON POSTA,. idaresinde "15,. olsaydınız, bu a an n er 
h üçiik yanmış kibritlerden Agustos akşamına kadar kabul anlardınız? 
aşka masama Ustibıe, odanın edilecek ve ondan ıonra idareye Lutf en cevap veriniz : 

&tesine, berisine serpilmiş, sa- gelen cevaplar muteber olmı· t _ Çete kaç kifiden mü-

~ u-. ~ rekkeptir 

20 Fraruıız fr. 168.- 50,51 Reisicümhur memur mudar, 
24,50 değil midir? Bu hukuki ve u.t 

20 Liret 224150 1 Penro 36,75 meıele hakkında ıorulaıı ıualen 
20 Belçika fr. 117150 20 Ley 25,50 alcb;unız cevaplan neıre deYam 
• Diallmi 54,75 21 Dilur 76,51 
20 lavknı fr. 819,50 ı Çenaneç ediyoruz: 

Sabık Temyiz azasmdan A-
~ vukat Sanih B. diyor ki: 

Kuruş 1 Adet Sa "Memurin kanununun birinci 
ı !sterlin 1034,so 1 TL Fi 1 117 ve ceza kanununun 'J:19 UllCll 
1 Çemoveç 10831- • • or 0 

' if tmek 
20 Ley 79,- ı ,,__,, Koron 15,87 maddeleri memuru tar e • 

Adet s~ 1 " Şil inAv.3,33,1ı,s tedir. Ancak teşkilib esaaiye 
1 T.L ooıar-0,47 ~5 1 ",; Pezeta 4,21.75 kanununun meb'usluk ile me-
l ,, ,, Fr. fr. lil,97 b h d . 
ı 11 ,, Lir Pt 8, 9 .. ı;o ı ,. ,. Mark 1,97,- muriyetin ir zat u tesin e ıç-
ı " ,. B.fr. 3,136,5!> ı " ., Zloti 4,lf,75 tima edemiyeceğini muta7JUD• 
1 ,, ,, Drah!nf 36,25 23 28 ' · ' R • •Cim 
ı ,, ,, fs. fr. 2,42,25 1 ,, 11 Pengo 2,68,75 mın ve ınıcı ve eısı -
ı 11 0 Leva 64, 75 l ,, ,, Dinar 26,65 burun, bir husus müstesna olmak 

HİSSE SENETLERi 

iş Bankası 
Anadolu D.Y. 
Reji S,80 
Şir. Hayriye 16,30 

Terkos 
Çimento An. 
Ünyoa 

üzere, isdar edeceği mukarrerat
tan dolayı yalnız onları imza 

39.SO edenlerin mes'ul olacakları h&k-
25,35 landa 39 ve4 linci maddelerele 

Osmanh B. 
Tramvay 60,-· 
Umumi SigortalO,IS 
Bomonti 43,90 

İSTİKRAZLAR 

Şark değirme. 1,95 
Balya K. A. 4190 

Şark merkezEc. 3,25 
Telefon 25,-

TAHVİLLER 

32 ve 46 mı maddeler medlii
latına göre Riyaseticümhur 
makamı alisi müstesna bir 
mevkii muhterem olup memu
riyet addedilmemesi lizım 

4,32,50 gelir. 
Cevdet Ferit B. 

Dahilt 98,50 Tramvay 
Şark D.Y. S,50 Tünel 
Düy Muvah. U9,50 Rıhtım 
gümrükler s,ıo 

Saydı mahi -,-
Anadolu 1 

Bağdat 1903 57,-· " 
Tedıi. A.9kerlye -- ,, 

2 
3 

TİCARET - ZAHiRE 
Yukarı fiatler 

4,35 

ıs,95 

St,75 

31,75 
47,-

Reisicümhur memur mudur, 
aoaline müderris Cevdet Ferit 
B. şu cevabı vermiştir: 

Lisanı avamda ve bilhassa 
Fransa' da reisicümhurlar iç.in 
(premier magistrat) yani birin
ci hikim derler; fakat bu, tarı~ bü··:~L kibritler. il- yacaktır. 1 

e agara izmariti. 15 Agustoı günü, •ıo,. hikay~ 
1( ak nin de cevapları neşredilecek 2 - Çeteyi teşkil edenler- _ __ 

d · aç tütünden yapılma müsabaka neticesi, karilerimize den her birinin alameti fari- Yumuşak 12 2o,-

Bugday Kr. Para Un 

Ebtira 

Kr. Para 
reisicümhunın, hikiın oldu
ğundan değil, devletin en bü
yük icra makamı olduğun
dandll'. 

Ort cıgara izmariti daha. birkaç gün sonra bildirilecektir. Kıulca 
B' k d kası ne olabilir? Sünter -, 

B. yumışak 10,20 
B. sert ~ 9~ 

......._;::-...ır=-=p~u;:r;o...;:u,:tus:::.;;:u~ve~iı:;;' s:,:tu:; .. n::,e~===================~:=-:===~~;=====:::ı=:=tl Sert ,11, to 

Müller Raporunun Bugün De Geri Kalan Bir (ifok ' ç •• ~ınRE 
İHRAÇ EŞYASI 

Reisicümhura memur denile
bilir mi 1 Kanaatimce reisicüm
hura memur denemez, çünkü 
teşkilab esasiye kanunumuz 
bir taraftan bütün kuvvetleri 
kuvvei teşriiyede toplamış ve 
diğer taraftan da reisicümhu
ra intihap olunduktan sonra 
da meclisin sinesinde mevkiini 

Afyon ] 1175 -

Mühim Kısımlarının Neşrine Devam Ediyoruz(~ ~~t 
Kuş yesni 

7,1:1,5 
6,10 

19,ıo 

Hayrebohı ' 
ynpak .Ank. kir. -
Tiftik Kasta. 
Fındık iç Gire.. 80 

[ 1 inci 1ayıfadan mabat ] 
rediyoruz. 

* Müllcr. raporunun bugün 
lleşretmekte olduğumuz kıs
llıında hükumetin nasd vari
datı arttırmağa çalışbğını izah 
etmektedir: 

.. Başlıca Türk ihracat emtia
llnın tetkik ve mütalaasından 
T~ahatla görüldüğü veçhile, 
. .lrit iktısadiyabnın geniş esası 
~~ttır. Filhakika ihracat em
-uun yüzde doksanı zirai 
~dır erden terekküp etmek· 
e . Demek ki zirai vaziyetin 
~Yeti memleketin refah ve 
ıasine miyar teşkil eder. 

1
1..ikiu zirai vaziyet son se

lle•erde devamlı ve mütezayit 
~ette fenalaşmışbr. İhracat 

senesinde 193,000,000 lira-
f a baJiğ olmuş iken 'J:1 de 
58,ooo,ooo liraya düşmüştür. 

1928 senesinde bir sene 
~'Jeline nazaran daha da ge-

c kalacağı anlaşılmıştır. Her-

::!~c .f~na . mahsul senesi ol
ith ~ ıtibarile buğday ve un 
\t ~tı 38 senesi harici ticaret 

1 
aııyetini mühim surette zaif-
eştirın iştir. 
~Scnei cariyeye müteallik 

llluşahede ve tahminler de pek 
iaYn nıüsaittir. 

~ASIL ARTIIRILMIŞ 
t Zıraatın bu gayri müsait 
Clllayüllerine rağmen bütçe 
~ senesindenberi devamlı 

ette genişlemiş ve 196 mil· !:1dan 28 - 29 senesinde 216 
yo~ yükselmiştir. 29 - ao 

:eaı bütçcainin tahsisab 13 
Yon lira bir fazlalık arzet

lllektedir. 

ı kv ~datm teabitinde mem
e etin ik k baadi tahammül 
u~retinden ziyade tahsisat 

~ltiyacının amil olduğu anla
yl tnaktadır. 

H-k-u umet bundan dolayı 
~~ olarak varidab her hal

artırmak çarelerini aramış-

br. Bu meyanda memleketin 
ve halkın randıman siasının ve 
iktısadi inkişaf zaruretlerinin 
nazarı dikkate alındığı şüphe
lidir. 

Bilhassa son zamanlarda 
şiddet.ini arttırdığından dolayı 
gazete sütunlannda sermaye 
olan hayat pahalılığı memleke
tin sennaye teşekküllerini me
nettiği gibi, istihsal masarifini 
arttırmak sureti.le Türkiye'nin 
cihan piyasasında tercih edi
len mahsulahmn rekabet im
kanlannı da selbetmektedir. 

Bugün tenakus etmiş bulu
nan mahalli mahsulabn sürüm6 
bile iktısadi bir dava halini 
almıştır. Halbuki yalmz mem
leketin ikbsadl kuvvetlerini ha
rabiden masun kılmak değil, 
ayni zamanda mümkün olduğu 
kadar inkişaf ettirmek ve 

memleketin sermaye teşekkül
lerine, mahdut mikyasta olsa 
bile, imkan vermek mali sıanın 
genişlemesi ve ayni zamanda 
nakit istikrarı için esaslı 
şartlardan biridir. 

VERGi KİMLERE 
YÜKLETlLMtş? 

Vergi tarhında memleketin 
vaziyeti iktisadiyesinin 'kafi 
derecede na.zan mütalaaya 
alınmamış olduğunu göstermek 
itibarile şayanı dikkat olarak 
şu misaller gösterilebilir. 
Ağnam vergisi 28-29 bUtçe

sinde 11, 9 milyon lira iken 
29-30 senesinde 15,5 milyon 
lira yükselmiştir. 

Arazi ve mftsakkafat vergisi 
Maliye Vekiletinin bana tevdi 
ettiği cetvellerde 27-28 sene
sinde 9,9 milyon iken 28-29 
aenesinde 1 1,6 milyon liraya 
ve 29-30 senesinde 16,3 mil
yona baliğ olmuştur. 

Devlet maliyesine sihatlı ve 
kafi bir surette nufuz edebil
mek bir yabancı için inı ~'! ansız 

olmasa bile, pek ziyade zaman 
ziyanını muciptir. r 

Büyük Millet meclisinde ,..de 
bütçe tetkikabnı müşkülata 
maruz kalmadığı anlaşılmak-

tadır. Meclis encümeni 929 

senesi bütçesine ait ma*-p.ta
smda biitçe tetkikatmda lazım 

olan bütün cetvellerin atiyen 

bütçeye merbut olarak mec

lüıe tevdi edileceğini ümit 

ettiğini ifade etmiş ve bunun 

haricinde gerek encümen, ge
rek meclis heyeti umumiyesi
nin bütçe tetkikabnın teshil 
etmek için lazım gelen bütün 
maliimab ve esaslan bir 
arada tevhidini talep ve tek
lif etmiştir. 

Şayanı dikkat olan bir 
nokta da şudur. 

İfade edildiğine gôre son 

sene bütçesine kadar düyunu 

umumiye servisi için bütçelere 

ithal edilmiş olan tahsisat, son 

seneye kadar kupon tediyabna 

başlanmamış olmak itibarile, 

diğer maksatlarle istimal edil
miştir. 

Bu maksatların mahiyeti 
iktisadi mi, gayn iktıaadi midir, 

bence meçhuldur. 

Sinemalarda 

Majik - "Yeni Mabutlar,, 
Elhamra - " Kadınlara " 

inanmam. 
Opera - " intikam " 
Etuval - 11 Kadının harbe 

gidişi,, 
Ekler - ._Beyaz kadın" 
Şık - "Stanley Afrikada,, 
Fransız tiyatrosunda 

"Manon Lesko,, 
Taksim bahçesinde - Bar bet 

Glikoz ve Nişasta 
Fahri kal arı 

Bazı Rum ve Ermeni tüc
carları teşkil ettikleri bir şir· 
ket vasıtasile Baltalimanında 
bir Glikoz ve Nişasta fahri· 
kası inşasına başlamışlardır. 

Piyangomuza 

muhafaza elt' rmiştir .Reisicümhu
run mes'uliyetinden bahis olan 
l 4üncü madde de yalıuz hiyaneti 
vataniye mevzubahs olmuştur; 

·iştirak Ediniz 
-------

Taliiniz Müsade Ederse 
Bin Lira Kazanırsınız 
Lut/en Kuponlarımızı Her 
Gün Kesmeği Unutmayınız 

tık nÜshamızdan 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 : 
Miisabakamızın Şartları 

1 - Hergün gazetemizin 
ilk sahifesinde bir kupon 
göreceksiniz, lfıtfen bu kuponu 
kesip saklayınız. 

2 - Bu kuponlann adedi 
30 tane olacaktır. 

3 - Bu otuz kuponu topla
dığınız zaman lütfen matbaa
mıza getiriniz veya gönderiniz, 
mukabilinde numaralı bir bilet 
alacaksınız, bu biletin ayni 
numarayı taşıyan iki kısmı 
vardır, birinci kısmım senet 
olarak aaklıyacak, ikinci kıa
mını da kAtibiadil tarafından 
mühürlenmiş olan bir kutuya 
qizzat atacaksınız. 

4 - Nmnlıara biletleri ih-

"1000,, 
LiRA NASIL VERİLECEK 1 

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

LİRA 

Birinciye 250 
ikinciye 150 
Üçüncüye 50 
Dördüncüye 25 
Beşinciye 10 
Yetmiş karie 5 şer 
Yetmiş karie 2,5 
Ba ikramiyelerin yekünu 

olan ( 1000) lira Istanbufda 
Tnrkiye iş bankasına yatınl
mışbr. İhamiyeler Cümhuri
yet albnı olarak verilecektir. 

tiva eden kutu katibiadil tara
fından açılacak ve katibiadil 
tarafından kur'a çekilecektir. 

Kar' amıza dahil olmagı 
ihmal etmeyiniz, hiç bir 
zalımete girmeden mühimce 
bir para kazanabilirsi:ıiz. 

şu haıd~ hiyaneti vataıııye 
hariç olmak üzere mes'ul ol
mıyan ve kendisinde meb 'ualuk 
mfab bulunan en bÜyiik Tür~ 
icra makamım, memur telikki 
etmek Türk teşkilab esasiye 
kanununun ruhunu anlama
makbr. 

Ceza kanunumuzun 279 uncu 
maddesinde devlet veya vila
yet ve nahiye ve kariyelerin 
nezareti altında bulunan bir 
hizmette maaşlı, maaşşız veya 
daimi ve muvakkat vazife 
görenlerin memur sayılacağı 
hakkında bir hüküm mevcut
tur; fakat bu hüküm ceza ka
nununun tatbikinden mütevellit 
ahkamda mevzubahs olabilir. 
Halbuki ceza kanununun reisi
cümhur h~ında tatbik olu
nabilmesi, ne varittir ve ne de 
böyle bir ihtimal tasavvur 
olunabilir. 

Ahmet Şükrü B. 
Avukat Ahmet Şükrü B. di~ 

yor ki: 
1 - Hakimiyet bili kaydü 

şart milletindir. Reisciimhur 
milletin zübdesi ve en yüksek 
timsalidir. Memur değildir . 

2 - Reisicümhur bu itibar 
ile gerek usulün 15J inci gerek 
ceza kanununun 285 inci, mad
desinde muharrer memurinden 
değildir. Mevaddı mephusede 
yazılı memurluk sıfatile reisi
cümhurluk sıfab asla kabili 
telif değildir. Reisicümhuru 
böyle bir. mecburiyete tabi 
addeylemek yalnız mevzuatı 
kanuniyemize mugayir olmayıp 
ayni zamanda gerek millete 
gerek onun ali reisine karşı 
bir nevi hürmetsizlik de teşkil 
eder. 

r EN BÜYÜK 
SANATKARIMIZI 
KAYBETTİK 

Dün acı bir haber aldık ; 
Üstat Fehim öldü dediler. 

Fehim sahneye çıkan ilk 
Türktü ve sahnede elli sene 
çalışmış, ibda kuvveti gös
termişti. 

Vakıa Fehim epıce zaman
danberi istirahata hak kazan
nıışb ve sahnede görünmiyordu. 
Fakat ne de olsa, Darlübeda· 
yinin her se-ne şerifine verdiği 
müsamerde kendisini görmek, 
alkışlamak ve bütün bir ma
ziyi taşıyan beyaz saçlarının 
karşısında düşünmek imkfuıını 
buluyorduk. Arbk bundan da 
mahrum kalacağız. 

Ailesine ve bilhassa en çok 
sevdiği oğlu arkadaşımız 
Münif e en hararetli taziyele-
rimizi arzederiz. 



. 4 - Ağüstos 

' . 
Gayri menkul malların 

arbrma illnı 

lstanbul 4 üncil icra memur

luğundan: 

Açık arbrma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu: Üç tarlanın nısıf his

R ZENGART 
il .. v 

seleri. 

Gayri -menkwün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nu-

iN KUÇUK, EN SAGLAM 
marası: Kartal Dolayöbe K. 
Tavşantepe 4435-19 ve Köp
riiarkuı m. 837-38 ve 841-42 
No. 

VB iN uc:u.z 
Takdir olunan kıymet:Tavşan

tepedekinin tamamı bin lira 
ve Köprliarkası mevkündeki tar

lalann tamamlan yüzer liradır. 

Arbrmam yapılacağı yer, gün, 

-t : lat. 4 üncü İcra claire
ai.nde 11 - 9- 930 tarihi. 14 

OTOMOBiL 
lll 16 ya kadar. 

1 - İşbu gayri menkulün 
artırma tarlnamesi 28 - 8 • 930 
tarihindea itibaren 929 - 195 

SORUNUZ, 6ÖRENINIZ, 
•• • • No. ile lst. 4 üncü icra daire

sinin muayyen numarasında 

berkesin görebilmesi için açık TECRUBE EDiNiZ 

VAPURLAR 

tır. İlin da yazıh olanlardan 

fazla malumat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 929 - 195 
dosya numarasile memunyeti-

1
r 

mize müracaat etmelidir. 

1---------------------.. 2 - Arttıramaya iştirak 

için yukarda yazılı kıymetin 

yüzde yedi teminat göste
rilecektir. 

3 - Haklan tapu sicillile 
aabit olmayan ipotekli ala
caklılarla diğer alakadarlann 
ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklanm ve hususile faiz 
ye masrafa dair olan iddia

lanm işbu ilin tarihinden 

itibaren 
evrakı 

yirmi gün içinde 
müsbitelerile birlikte 

memuriyetiınize bildirmeleri 
icap eder aksi halde hakan 
tapu cicillile sabit olmıyan-

ADIKZADE BİRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

SADIK ZADE 
vapuru Salı 

5 Ağustos 
gtlnii akşamı Sirkeci nh

bmından hareketle ( Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Or
du, Giresun, Trabzon, Sfir
mene ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

T afsilit için Sirkecide 
Meymenet hanı alhnda 
acentalığına müracaat. T e
lefon İst. 2134 

lar sabş bedelinin paylaş- I Seyrisefain 
masında hariç kalırlar. _ 

4- Gösterilen günde arbr- Mersin Sürat Postası 
maya iştirak edenler artırma 

( Konya ) vapuru 6 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu Ağustos Çarşamba 11 
malômah almış bunları tama- de Galata Rıhhmından 
men kabul etmiş ad ve itibar kalkarak Çanakkale, İzmir, 
olunurlar. Üstünde bırakılan Küllük, Fethiye, Finike, 
gayri menkulün bedeli zama- Antalya, Alaiye, Mersin' e 
nında verilmezse gayri menkul gidecek ve dönüşte Taşucu, 
ikinci bir arttırma ile sablır ve Anamor, Ala.iye, Antalya, 
bedel farkı ve mahrum kalınan Finike, Fethiye, Küllük, İz. 
yüzde beş faiz ve diğer zarar- mire uğrayarak gelecektir. 
lar aynca hükme hacet kal- Çanakkale'de yalnız yol-
maksızın memuriyetimizce alı- cu verilir yolcu alınır. 

ALDANMAYINIZ 
F antazi kaşa pantalonlar 
Zarif çocuk elbiseleri 
Sof ceketler 

5 
5 
7 
8 Yazlık keten elbiseler 

Kostümler 
Pardesüler 
Ismarlama kostümler 

10 
IJJ 13 
'J'ö 25 .. 

liradan başlar 
liradan başlar 
liradan başlar 
liradan başlar 
liradan başlar 
liradan başlar 
liradan başlar 

KAZMİRCİ ALİ RIZA 
İstanbul'da Eminönün'de Ankara 
Kooperatif karşısında 

BARTN h:~p~!"·POST ASI 

AYDINvapuru 4 Pazartesi 
ağustos 

Sirkeci' den hareketle Ereğli, 

Zonguldak, Bartın, kurucaşile, 

ve Cideye azimet ve/ avdet 

edecektir. 

Tafsilat için: Sirkeci Salonu 

karşısında Mizan oğlu han No 

2 Telefon İst. 354. 

Sahlılt hane 
Cihangir, Sormagirde Çeş

me sokağında 32 numaralı 
dört kat elektrik, terkos, hava 
gazı tertibatını havi alb odab 
kirgir hane sahlıkhr. İstiyen
lerin Gülhane müdür muavini 
Suphi Beye müracaat etmeleri 
rica olunur. 

İstanbul 5 inci icra memurluğundan: 
Bir borcun temini zımnında 

Galatada Kara Mustafa soka
ğında Bosfor hanında ikinci 
katta mahçuz ve paraya çev
rilmesi mukarrer yazı masa
sı, koltuk, soba gibi yazıhane 

eşyasının 7-8-930 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 12 
den itibaren açık arttırma su
retile mahallinde satılacağın
dan taliplerin vakti mezkürda 
930-1827 No. dosya ile haı:ır 

bplunacak memuruna müracaat
lan ilan olunur. 

ZAYİ - İş bankasından al
mış olduğum 10812-521 No 
cüzdanımı zayi ettim yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Mehlika Halil 

cıdan tahsil olunur. Beş numa
ralı fıkradaki şart tahakkuk 
etmek kaydile üç defa bağınl· 
dıktan sonra gayri menkul en 
çok arttıranın üstünde bırakılır. Yazlık ve kışlık kostümler, pardesüler 
Şart tahakkuk etmezse arttuma 
geri bırakılıp alıcı taahhütlerin-

den kurtulur ve teminat ta kalkar. 
~ok güzel ve en iyi ·ku.maşlardan imal edilir. 

5 - Arhrmanm birinci veya 
ikinci olmasına ve gayri men-
kule tealluk eden kanuni hakka 
ve satışın tarzına göte diğer 
ıartlar. Müterakim vergi, bele
diye vakıf icareC'i m-işleriye 

aittir. 

Yazılan 3 tarlanın nısıfları 
yukarıda gösterilen 11 - 9 - 930 
tarihinde İst. 4 cü icra memur-
luğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen arl!rına şartnamesi 

dairesinde satılacağı ilin 
olunur. 

MODA 
Eminönü esvap terzihanesine 

uğramadan geçmeyiniz. 

San' atkarlarından 

HAZIM BEYiN 
Asri Monoloğlarını 

COtUMBİA 
Plaklarında dinleyiniz 

İstanbul' da Adliye levazım 
düriyetinden: 

•• mu-

Ayniyat muhasiplerine ait yirmi kalem defatir ve evrakı 
matbua ile üç kısım ve cem'an altmış üç kalem mahakim ve 
icra dairelerine mahsus defatir ve evrakı matbua pazarlık 
suretile tab 'ettirileceğinden talip olanların 4 ağustos 930 tari
hine müsadif pazartesi günü saat 13,5 ta nümunelerini görerek 
aynı günde kapalı teklif mektuplarım vermek üzere istanbuL 
Adliye levazım dairesine müracaat eylemelen. 
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Yerli malı kullanmak memleket borcudur. 

Etıbba Odası rif ase
tinden: 

San'atını icra eden her eczacının Ebbba odalarına dahil ol" 
mak mecburyeti kanuniyesine binaen mıntakamız dahilinde bu
lunanların kaydolunmak üzere on beş gün zarfında ( Diplom• 
nüfus tezkeresi ve üç kıta fotoğrafile) Cağaloğlunda sıhhat m0" 
düriyeti binasındaki dairemize müracaatları ri~a olunur. 

Samsun viliyeti daimi 
encümeninden: 

İdarei Hususiye devairi ile ilk ve ana mektepleri ..,, 
memleket ve Zühreviye hastaneleri ve San'at yuvasına mukta 
447 dört yüz kırk yedi bin kilo odun Encümen kalemind 
mevcut şartnamesine tevfikan ağustosun on sekizinci pazartes 
günü saat on altıda ihale edilmek üzre kapalı zarf usulil 
münakasaya konulmuş olduğundan talip olanların ve tarbıa 
mesini anlamak isteyenlerin Vilayet encümeni kalemine ve met 
kôr gün ve saatte daimi encümenine müracaat eylemele 
ilin olunur. 

Karacabey kayma
kamlığından: 

Kazamızda inşa edilmekte bulunan hükumet konağın 
bakiyesinden ( 11054 ) lira ( 82 ) kuruş miktarı kısmını 
inşaatı 20 Ağustos 930 çarşanba günü saat 16 da talibin 
ihale edilmek üzere münakasaya çıkanlmışbr. Taliplerin keşifn• 
meyi görmek için her gün ve taahhüt etmek isteyenlerind 
mezkür günde ve kanunda yazılı tarifat dair~sinde Karacabe 
kaymakamlığına müracaatlan ilin olunur. 
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balıkesir viliyeti da 
imi encümeninden: 

Gönen-Bandırma yolunun birinci kısmı itibar edilen 804x 1 
ilci 364x 16 kilometroları arasındaki kısımda 8358 
kuruşluk ve ikinci kısm itibar edılen 364xt6 ila 
kilometroları arc>..sındaki kısımda 0052 lira 40 kuruşluk tarnira 
esasiye keşifnameleri ve şartmımesi mucibince · yapılmak " 
18 ağustos 930 tarihrne müsadif pazarte&i günü saat 15 t 
kapalı zarf usnlile ihale edilmek üzere yirmi gün müddeti 
münakasaya vazedilmiştir. 

Talip olanların kapalı z~ u&uline tevfikan dipozito, ma 
bui ve teminat ve teklif mektuplarını ve evrakı sairesini ye 
mi mezkftrda ve saati muayyeninde encümeni vilayete verIJl 
leri ve bu hususta malumat almak ietiyenlerin nafia daire9 
ne müracaat etmeleri ilan olunur. 

Mes•uı müdür: Selim Ra~ıp 


