
iDARE: iSTANBUL NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAGI 
SON POSTA Halkın gözQdürı Halk bununla görür. 
SON POSTA Halkın kulatıdırı Halk bununla itidir. 
SON POSTA Halkın dlltdlrı Halk bununla aö ler. 

> 

ECNEBİ ALACAKLILARIN İSTEDiGi ~~::;:: 
yeni Kablo Galata'da Mühim Bir Kaçakçılık Seniye Hf. Tayyare Kadar Pahalı Motörler 

Bu Sabah Döşen
miye başlandı 
~ l&bah Arnavutkiyl ile 

V aııikly arumc:la deniz altına 
Yeni elekbik kabloauaa da
teıııueaine başlanmıştır. Bu 
kablo Siliht-:.t~h fabrikum· 
dan Anadolu · ·ne cereyan 
•~recektir. 

Alh Sandık Sakarin Belediye için Millet, Bu İşte 
Yakaladılar M:t::~:m~t Çok Ziyan , Etti •. 

fakat Kime Ait; Burası Meçhul! pqanın gelini Seniye lsmail Her Biri Saatte 66 Lı·ra Yakıyor •. 
Hanım tarafından, belediye 
azalığı için resen namı:e~ik l 

1 konulacağı haber Yerilmek- Rüsumatın Meşhur ,Motörleri.. _ 
tedir. -----------------------------------------------

Galata Gümrügü Rıhtım Ve Antrepo/an 
- - ----

Şark Meselesinde 
Bir muharririmiı:, bu mü· 

nuebetle Seniye Hanımla gö
rilfmiiftilr. Seniye Hanım di· 
yor ki: 

• 

L-an hükumetinin Hi
la Cevabını Bekliyoruz 

· Ankara 5, (H. M.) - Tahran 
hikumetinin cevabı henilz gel-
~miştir. Şark vilayetlerinde 
tim bir sükun hükümfermadır. 
k Ağn dağı havalisinde hare
l e~e. geçilmek bir saat mese-
e~ıdır. Ağlebi ihtimal bu sa· 
atı lran hükUmetinin vereceği 
cevap tayin edecektir. 

YI eni Sivas Hattı 
çin Posta Pulu Galata glimrüğflnde yeni 

~ bir kaçakçılık vak'ası yapılır
ken meydana çıkarılmıştır. Bu 

' kaçakçılığın meydana çıkması 
da, gene alelusul, bir ihbar 
üzerine mümkün olabilmiştir. 

Bakmaz nasıl: 

" - Memlekette yapılacak 
işler o kadar çoktur ki nereden 
bahaedeceğimi bilemiyorum. 

Ben, evvela yolların yapıl

masına taraftarım. 
Şehremaneti istediği kadar 

verem disp\}nseri açadursun, 
binbir hastalığın mikrobu bu 
toza karışbkça ve biz de tozu 
yuttukça verem yakamızı 
bırakmaz. 

Ben Kanlıca'da otururum, 

kaydedeum ki Riisumatta 
na bir usul vardır: 

fena havalarda ekmeksiz kal
fe- dığımız vakidir. 

O da sabırsızlık. Yani l bir 
kaçakçılık yapılırken haber 
alınıyor. 

Sonra memlekette ağaç 
kalmamıştır. Anadolu sahili 
tamamen traş olmuş gibidir. 

Burası bir plajdır. Hem de 
güzel bir plaj. lstanbul'da 
bunun gibi çok banyo yeri 
var. Fakat bu hamamlarda 
kurtarma vasıtası yok. 

·ı 

Meseli mütemadiyen yıka
nanları ciddi surette muraka
be eden bir motör veya ıtıratli 

bir sandal. Bu boşluk, ne ka
dar zaman sonra doldurulacak? 

Deniz Hamamlannın 
En Büyük Eksiği 

Sivas hattanın açılması mü
nasebetile yeni basılan pullar 
~eydana çıkarılmıştır. Muha

erede kullanılmaktadır. 

G.lata gümrüğüne "6,, san
dık tıp eşyası getirilmiş, çıka
nlmak üzere muamele yapıl
mıya başlanmış. Bu sırada 

bir ihbar geliyor ve bunda 
deniliyor ki, doktorluğa ait 
eşya diye çıka- rılmak istenen 
altı sandığı iyi muayene edin. 

Fakat, biraz bekleyip asıl fail
leri yakalamak mümkünken bu 
yapr'lnııyor. Eldeki taliml't ta 
müsait olduğu için mesele 
meydana çıkınca asıl alikallar 
şöyle bir itirazla işten sıyrılı-

yor: 

Kanhca' da zengin bir zat 
vardır, " 300 ,, tane güzel ve 
eski ağacı kestirmiştir. Vila
;ete telefonla malümat verdim, 
teşekkür ettiler. Hülasa inti
hapta kazanırsam çuval dolusu 
yapılacak işlere girişeceğim. 

Memleket bakimsızdır . ., 
Öğrendiğimize göre Seniye 

H. f ırkaca da namzet gösteri
lecektir. 

' Güzel Bir lstanbul PJiijı 1 

Reisicümhur 
Memur Mudur? 

Bu mühim meseleye ait 
avukatlarımızın cevaplarını 
Yedinci sayfamızda okuyunuz. 

Muayene memurları derhal 
işe koyuluyor ve görüyorlar ki 
bu sandıklarda doktorluk eş
yası değil "sakarin,, var. Bit-
tabi sandıklar derhal alıkonu-

~ 
yor. Bu münasebetle şurası~~ 

:-==== 

lVIüller Raporu Devam Ediyor 
----

- Y anlışhğı yapan fabri
kadır. Ben filan şey sipariş 
ettim, fabrika filan şeyi gön
dermiş. 

Ve istenirse fabrikaôan, 
yanlışlık yapıldığına dair vesika 
bile getirtiyor. 

Bu talimat ve nizamda ~k
siklik vardır. 

Bir Posta Ihtilası 
İzmir 4 - Denizli Posta 

başmüdürü Enver Beyin "4000,, 
liralık bir ihtilas işinde par
mağı olduğu anlaşılmış, mah
kemeye verilmiştir. 

=::;=3===::.ol==r:==- =========-=== 

Hanımlarımızın Yeni Arz\ılan 

-·- ·-.. 

• l 
"'' 

Şimendifer Siyasetinin Ticaret 
Mali Tesirleri Nedir? Kaptanlık 

Gemilerinde 

. Müller'in raporu hakkında ka-
rılcr' . d . 1rnız en bırçok mektup ah
Yoruz. 
k,.:8.~ rnektuplardaa birinde bir 

tıırniz raporun aynen nqredil
lnernesinden tiklyet etmektedir. 
~Halbuki biz raporun yalnız bu-

2\inkü vaziyetle alakası olmıyan 
~ukaddimeıinden bir kısmını hu
asaten koyduktan sonra aşağısını 
•x11~n neşretmekteyiı. Bu ka
rııınıı emin olabilir ki Son Posta 
hiçbir hakikatin gizli kalmasına 
taraftar değildir ve vasıta olmı: 
Yacaktır. Memleketin ntenfaati 
halkın herşeyi olduğu gibi gör
n_ı csinde, bılmesinde ve öğrenme
•ındedir. 

Müller; raporunun bugünkü kıs
~ıı~d? bilhassa ~imendifer siyaıe
ırnızı ve neticelerini tetkik et

mektedir. 

~ 
..,. Hükumetin, demiryolları 

KUPOn:n-
" SON POSTA " NIN "1000" 

LİRALl1< KUR' ASI 

inşaatından mütevellit masarifi 
bilitereddüt devletin varidab 
adiyesinden tesviye etmek hu-
susundaki karan, hususiyeti 
ahvale nazaran, esas itibarile 
mali politika zaviyesinden de 
makul ve muvafıktır. 

Zira yeni hatlar şeraiti ha
zıra tahtında iktısadi olmaktan 
ziyade ergeç mali müzaheret 
müftekir kalacak tesisat mahi
yetindedir. Bu itibarla, bu 
hatlar müstakillen istikraz ak-
dine bir esas teşkil edemezlel'. 

Müsait bazı iktısadi tesirat 
ve netayici melhuz olmakla 
beraber, bu hatların en büyük 
ehemmiyeti memleketin emni
yetini istilzam etmekte olma-
larınır. ' 

Gayri melhuz bir iktısadi 
inkişaf ihtimali hadis olma
dıkça, bu hatların temin e-
deceği iktısadi faydalar uzun 
müddet mahdut kalmak za
ruretindedir. Anadolu - Bağ-

. 
istiyorlar 

Birkaçı Mektebe Girmek İstedi 
havuza girmiştir. 

Salahiyettar kimselerin be
yanına göre kaçakçılık işlerine 

[ Devamı 3 üncü sayfada J Lise mezunu bazı haaun 
kızlar Ticareti Bahriye ınckte
bine girmek ve kaptan Olarak 
yetişmek istemişlerdir. 

Rüsumat idaresinin kaçak
çıları takip için beheri 70 bin 
liraya aldığı yeni motörlerden 

üzerinde uzun boylu müzake- bir tanesi tamir edilmek üzere 
rede bulunmuş, fakat bir karar _ ~====-=.......,=·""!""'~===== 

Mesele alakadar vekalete Paris, Boş Gezenler Kahvesinde 
Muallim meclisi, bu mesele 

verememiştir. 1 
bildirilmiştir. ===::::::=======--------......................... ':""':'. ......... ::::::::"-::--

~~~~--------· .. ------------~~ 
Traktör Tecrübeleri 
Ankara, 5 (Telefon) - Ga- · Ayda Bin Lira 

ı:i çiftliğinde yapılmakta olan K 
en elverişli traktör tecrübeleri- azanabilirsiniz 
ne iki fabrika daha iştirak 
etmiştir. Bu suretle adetleri Lütfen gazetemizin ilk gü
yediyi bulmuştur, Tecrübeler : nünden itibaren dağıtmağa 
bir müddet daha devam ede- başladığı kuponları ehemmi-
cektir. yetle saklayınız! 

Bu, sizin için bir tali 
dat tariki, nakliyabndaki in- ı tecrübesidir 
kişafın betaatini göstermek-

11 

Bu müsabakaya İstanbul 
tedir. ve taşrada bulunan bütün 
ŞİMENDiFER SİYASETİNİN karilerimiz iştirak edebilirler. 

MAL1 TESİRİ 
Hatların bilavasıta mali te- Eksik Kuponlar 

sirlerine gelince: istediğiniz zaman matba-
Bu tesirler, bütün emarele- amızdan tamamlanır. 

re nazaran, yeni hatların tesiı iç sayıfada tafailit vardır. 
[ Devamı 6 ıacı aayıfada 1 

Apaş - Yahu... Böyle ne boş oturup duruyorsunuz? 
Türkiyede birçok ecnebi profesör v• mütehassıs anyorlar. 



2 Sayıfa 

Halkın Sesi 

Polisteki Dayağa 
Ne Dersiniz? 

Poliste dayak atıldığından ıık, 
sık şikayet ediliyor. Bir mubarri
rimiz dün bu mevzu üzerinde 

ciurmuş,ba'b:ı fikirlu'.ni sormuştur. 
İşte aldığı cevaplar: 

Yusuf Cemil B. (Cihangirde 
Özcğlu S!>kak, 22) 

- Polislerin iki gün evvel 
dayak atmak meselesinden 
mahkum edildiklerini ogren
dim. Hiçbir vatandaşa dayak 
ablmamalıdır. 

Polis dayakla değil, ilmi 
usullerle tahkikah idare et
melidir. 

Mehmet 
Teşvikiye 

No. 14) 

}f 
B. ( Nişantaşında 
camii bitişiğinde 

- Karakollarda dayak atıl
mamalıdır. Cümhuriyet dev
rinde kanun vardır. 

Kimse hakkında işkence ya
vılması doğru olamaz. .. 

Haydar Ef. (Bahçekapı N. 
34- 36) 

- Yakışmaz. Benim fikrim 
budur. SOn hadise münase
betile alakadar polislere veri
len ceza mubiktir. 

~ 
Lütfü B. (Nişantapnda Meş

rutiyet mahallesi No. 27): 
- Bizim bildiğimiz kanuna 

uymıyan hareketler tasvip 
edilemez. .. 

Safiyüddin B. (memur) 
- Dayağa kim taraftar 

olur. Mücrimliği tayin edilme
miş olan bir İnsana dayak 
atılmak doğru olamıyacağı 
gibi mücrimlere bile dayak 
atılamaz. 

Vatandaşları kanun tecziye 
etmelidir. 

~ 
Ziya Nuri Bey ( talebe ) 
-Cümhuriyet devrinde, in

sanlık noktai nazarından, da
yan çok çirkin bir şeydir. Ma
demki kanunlar vardır. Po
lis kanun yerine kaim olamaz. 

~ 
Mur;ıt Bey ( Tünel, aralık 

sokak No. l 1 ) 
- Bizde polis maalesef 

vazifesini tamamile müdrik 
değildir. Polis halka itimat 
telkin etmelidir ki ilerde 
olabilecek bir hadise karşısında 
halktan yardım görebilsin. 

~ 
Ali F eru B. (Babıali de An

kara caddesi No. 117) 
- Mahkemelerimizin, vatan

daşlarımıza dayak atan polisleri 
tecziye etmeleri muvafıkbr. 

SON POSTA A.pstos 6 

DA.BiLi B,A. BE R LE R 
.....-ıı--------------------.....-

. 1 . Günün Tarihi ... 
......................................................................................... w 

MÜzakereler 5 K• • Ad 1 iyede Yavuz 
Tecrübeler 
Filme Alınacak 

Birkaç güne kadar Marma
rada manevra ve atış talimleri 
yapacak olan Yavuz, filme alı
nacaktır. Bunu düşünen tay
yare cemiyetidir. 

Bunun için milli müdafaa 
vekaletinden müsaade alııımıştir. 
Yavuzun abş ve hareket ha
lindeki filmi bütün memlekette 
gösterilecektir. 

Dam Dösiyon 
Mektebi 

Harbiyedeki Dam Dösiyon 
atlı Fransız kız lisesi maarif 
kanunlarına aykırı vaziyetler 
almaktadır. Bu mektep hak
kında zecri tedbir alınması 
çok muhtemeldir. 

Seyyar Kitap 
Sergileri 

O ayinlerle 
IŞI I Tebeddüller 

Senede Ancak 1 Mil- Bir Kadını Kaçı-! Anku •• ır •• ,, .... 1 _ ..... 

Al V •ı b•ı k k T t ld } B:~~!"'1t:bao~:.u::~itüği:= yon bn er! e J ece rıŞro.fıırenYasef,UmuaUviniUToafilr, ~:tTf.i:ıhag;~:~°titan:=: 
u taııti~i ~ f:lu'ya Divrfıi oıiif-

Dayinler vekilleri ile yapılan ı Hükümet, rnukabeleten avans yemişçi Mustafa, garsoıı Sabri, !';ij:~ntlği Server:vr~!:ya !:!"~::;! 
mthakerelerin sou safhasına vereceklerine, lilzumu halinde marangoz Ali, Sadiye isminde Meslek mektebi mezunlarından Hıuıltl a. ler tayia edildiler. 
ait bazı yeni maliimat alın- bol'(".lann münasip bir müddet bir kadım zorla otomobile Ke•aliye ınüddeiuaaunıillifne ı ukılll 

akt d D 'n} bilh mezurılanndaa Yuuf İuet, At. .... a 
m a ır. ayı er, assa tehirini kabul etmelerini iste- atmışlar, Hürriyet Tepesine hlkimltğine Hukuk meıı:wdanlMlaa HıJ,. 
müdafaa bütçemizden tasarruf go-tu-rmek ıs' temış· lerdır' . oıet, Mardin aza mtili.zimliğine Koç'" • t' hiaar müddeiumumisi Nafiz Sivd 
yapılarak borçlann tediyesinde mış ır. Otomobil Y eniçarcı.ıdan ge- müddeiuınum1 muavialjine O.yarıbekit 

N ti• d k' h!•L-"- t Y uuında.ıı Ekreıa, Samaıa mahked141 
ısrar etmek istemişlerdir. e ce şu ur ı, UKume ' çe ... ken kadın bağırmıştır. Polis reisliğine Mardin azıuıından Hilmi, Koll'" 

Buna mukabil Türk mali- senede " 1 ,, milyon altından hunları takip etmiş, hepsini ya ceza kakimliğioe Malatya hlldml 
AbdOlblz, Sıns hukuk bl.ldınlijinıl 

yesi fazla sıkışırsa a-vans vere- fazla birşey veremiyeceğinde yakalamıştır. Dursun Bey müddeiumumial Kemaıetti.: 
Beyler tayiq olundular. 

ceklerini de ilave etmişlerdir. musırdır. ~i:;o:::"""""'~-..:~===s==== lf. Yahudi Gençleri /(.on• 

H ı V B. ç k D h yankesicilik . . gresi - Cinevrede açılınışbr. 
anım arımız e Ir OC\l a a ._Dünya Fabol Şampi-

T ı k El k 'ki y d 24 Saatte (4) Vak'a gonu - Üruguvay Arjantini ayyareci i e tn e an l Q l d 2-4 yenerek dünya faınpiyonU 
u ••• olmuştur. 

Şişli'de oturan birçok ha
nımlar Tayyare cemiyetinin 
Beyoğlu nahiyesine müracaat 

ederek Fransız kadın tayyare

cisile konuşmak istediklerini 
bildirmişlerdir. Tayyare cemi
yeti tavassutta bulunacaktır. 

Beyazıt muhavvile merke-
zinde temizlik yapan ameh~dcn 

F e;ridun adlı genç bir amele 
ana hatta dokunmuş, felce uğ-

ramıştır. Çocuk Cerr.ıhpacıa 

hastanesinde ölmüştür. Şirke

tin bu çocuğun ailesi ile ala-

1 - Romanya tebaasından * Müddei Umumi - Ke
Mm. Ro1.agolkroht'un Bayazıt nan B. dün Ankar,ıya -;ağı
ve Eminönü arasında tramvay nlmışbi'. Bugun gid~ektd'. 
içerisinde, çantasından 60 lira- Bu seyahatinin hususi bir me
çalışmışbr. Hırsız belli değildir. sele ile alikadar öLnaclı• 

2 - Maçka'da oturan Fu· ğını söyJemİfbr. 
at Hanımın Karaköy'de maruf ~Maliye Vekili - Av-

rupa gazetelerinin yazdıkl~ 
yankesici Avram tarafından inanırsanız, lsviçrede FransıJ 

Maarif vekaleti memleket 
dahilinde seyyar kitap sergile- Hanımlarımızda tayyarecilik [ kadar olması her halde insani 
ri açacaktır. Bu sergiler Halk havesleri u anı or, demektir. bir bc:,rçtur. 
ve muallimler için faydalı ad- ll/J---lllllİlıliıııiaııİıİlmiiiıiiıılıiııBİliE .. mmımma1Bm11-•--mz• 

para ç.antası aşırılmışbr. mütehassısı Riat ile korur 
3 - Balya'dan yeni gelmiş şacakbr. 

olan Hüseyin oğlu Ahmed'in * Mübadele işleri -
manitacılık suretile 55 lirası Garbi Trakyada Türklere e+ab
dolandınlmı.şbr. Dolandıranlar li vesikası verumcsi iç:n ora· 

dolunmaktadır. 
Vekalet, muallimler için açı

lacak sergiye muvafık gör-
düğü meslek kitaplarından 
onar tane sabn alacak, bun
ları sergide teşhir edecektir. 

Halk için açılacak sergi 
ıçın bütün neşriydttan ikişer 
tane ahnacak. Bunlar da hal
kı okumıya teşvik için sergi
lerde gösterilecektir. 

Hırsızlık 
Kurbağalı' da Hasan paşa 

mahallesinde Hünh:arimamı 
sokağında oturan Haydarpaşa 
şimendifer memuru Etem efen
dinin evine hırsız girerek üç 
beşibiryerde ile bir albn bi
lezik ve bir elmas yüzük 
çalmıştır. 

Tayyare Cemiyeti Reisi 
Yalova tayyare şubesini 

teftişe giden tayyare cemiyeti 
reisi Fuat B. avdet etmiştir. -Tercümanlar Cemiyeti 

Dağılıyor 
İstanbul ıeyyall tercüman

lan birer istida ile Viliyete 
ve Turing kulübe müracaat 
ederek cemiyetlerinin dağıtıl
masını ve bundan sonra yapı
lacak cemiyetin bir esnaf ce-
miyeti olarak değil, ilmi ma
hiyette bir meslek cemiyeti 
olarak ihya ve tesisini iste-
mişlerdir. 

Son Posta Karilerine Ayda Bin 
Dagıtıyor. 

• 

Lira ikramiye 

ilk nüshamı7.dan itibaren karilerimiz 
arasında bir eğlence tertip ettik. ' Bu eğlence bir tali oyunudur; 

ikramiyesi 1000 liradır. '' 
Tali oyununa si'L de iştirak edebılıı-- • • 

siniz, hem bunun için hrrhangı bil' L~ NASIL VERJLECEK?., 
masrafı ve zahmeti ihtiy:ır ede~ek Bin lira, kazananlar ara~ında 
değ'ıls\nb:, baltmız fıe<len: ~U SIJl'~tfe taksim ed:I. t:e.knr: 

MÜSABAKAJ\DZIN ŞARTI.ARI URA 
1 - Hergiin gazetemizin ilk sahife- --

sinde bir kupon göreceksiniz, Jutfen Birinciye 250 
bu ku~nu kesip ıaklayımz. ik::ıciye 150 

2 - Bu kuponların adedi 30 tane " 
olacakhr. ~ı 11 Uçi.mcüye 50 

3 - Bu otu-r: kuponu topladığını-r: U> Dördüncüye 25 
zaman ]Qtfen matbaamıza getiriniz veya ,,. Beşinciye 10 
gönderiniz, mukabiHndc numaralı bir 
bilet alacaksınız, bu biletin, ayni quma- Yetn·~ş karie 5 şer 
rayı taşıyan iki kısmı vardır, birjnci Yetmiş karie ·2ı5 
kısmım ffnel olarak saklıyacak, ikinci Bu ikramiye1erin yekunu oian 
lusm.uu da kllt'b.adil tarafından mühür- ( 1000) f 
lenmiş olan bir kutuya bizzat atacaksı- ı lira .l.stanbul'da TW:kiye ş 
nız. bankasına yatırılmışhr. Ikrami-

4 - Numaralı bileLleri ihtiva eden yeler Cümhuriyet albnı olarak 
kutu katibiadil tarafından açılacak ve verUecektir. 
klübladil tarahnclaa kur'a çekilecektir. 1-------------

belli değildir. ya bir komisyon gide<.ektir. * Yunan s~firi - İsbn-
4- Kamer hatun Maliye tahsil bul Rumlarına dağıU!acak 
şubesi tahakkuk memurlann- etabli vesikahrı hakkı.ada ma· 
dan Ali Vasıf beyin Tokatlı- lfımat vermek üzere Atinaya 
yan ve İngiliz sefareti arasında çağınlmıştır · 

~Üsküdar Tıamvagları
tranıvayda 30 lirası çalınmıştır. Otobüs rakabetinden mütees· 

Talaş Tutuştu 
Galata' da Linardi sokağında 

l marangoz Ahmet efendinin 
dükkanmda'ld talaşlar tutuş

[ mu:ştu:r. İtfaiye yetişmi~, talaş-
lar söndürülmüştür. 

B u g ü n 
Yapılacak 
Müzayedeler 

D Yirmi kalem erzak münakasa11 -
Nuruosmaniyede Cemiyeti tedrtsiyel 
iallmlye S: 10 

sir olmaktadır. Son zamanlar
da müşteri azalmıştır. 

lf /stanbul Ressamları
Bugün Güzel San' atlar birli· 
ğinde toplanacaklardır. 

lf Şirketi Hayriye -
Sabah ve akşam amele içİP 
birer vapur işletecektir. 

'f. Arnavutluğan Sofga 
Sefiri - Kemal Bey şehrimize 
gelmiştir. Mezunen memleke
tine gidecektir. 

1'- Kadın Birliği -Fransıı 
kadın tayyareci Matmazel MarveJI 
ıerefine bir ziyafet vermiıtir. 

)f.Komünist işleri-Beyan· 
name asmakla maznun iki kişi 
Ankarada tevkif edilmistir. 

Kur' amıza dahil olmayı ihmal etmeyiniz, hiçbir 1 

D 1,,000 kilo mangal kiimllrU -
Harbiye mektebinde. S: 14 

D 756.000 kilo un - 3 Bncil kolordu 
aabn alma komisyonu. S. 14. 

~ Türle. Ocakları Reui
Hamdullah Supbi Bey İmıire 
gitmiştir. 

zahmete girmeden mühimce bir para kazanabilirsiniz 

Kupon Şimdiye Kadar 
Toplamadısanız Eksikleri 
Matbaadan Tanıamlayabilirsiniz. 

• Yedikule İmrahor byaıı mahalle
sinde Sideris aokak No. 17 - 5 sabllk 
ev - defterdarlıkta. S. 14,3-0. 

D 70000 kilo sığır eti - Harbiye 
mektebinde As. M. P. aabq alına komia
yonu. S. ıs. 

• Kredi fonsiye aatışı - Esham ve 
tahvitAt borsası. S. ıs. 

• Muhtelif emtia aatışı - fatanbul 
ithalat gihnrüğüııde. 

lf. Yeni Emniyeti Umumi" 
ye Müdürü - Bugihı Ar 
karada vazifesnie başlamışbr. 
~ Taksi işleri - Halledil

miştir. Alb aya kadar bütüO 
otomobiller ayni renge boyr 
nacak, iki sene sonra da lükl 
otomobillerin işlemesi yasak 
olacakbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Hasan B. Şikayetçi .. 

l - Maliye vekili Avrupa 1eyahatine 
~kb. 

2 - Şehremini Avrupa seyahatinden 
döndil. 

3 - Maarif 
çıkacak. 

vekili Vişi seyahatine Hasan B. - Burada bir biz mi kahyo-
ruz? Bari toptan bir muhaceret yapsak. 

• 



6 Ağustos 

Her gün 
Şimendifer mi? 
Yoksa 
Otomobil mi? 

M. Zekeriya 
Geçende Türk dostu ol

makla maruf bir Amerikalı 
ile görüşüyordum. Bana son 
zamanlarda Amerika ve Av
nıpa'da şimendiferlerin oto
mobil rekabeti karşısında, gün
den güne ehemmiyetini kay
bettiğini ve n:edeni memleket
lerde şimendifer yerine oto
mobiller için şoseler yapıldığı· 
nı söyledi. Sonra ilave etti: 
. - Siz bu itibarla bahtiyar 

hır mevkidesiniz. Şimendiferle
re Para sarfedeceğinize mem
leketinizi şoselerle bir ağ hali
ne getiriniz. Bu sayede hem 
Para tasarruf etmiş, hem de 
en yeni nakliye vasıtasından 
azami mikyasta istifade imka
nına malik olmuş olursunuz. .. 

Bu Amerikalıyı dinledikten 
sonra tetkik ettim: Filhakika 
Amerika' da son senelerde oto
~obillerin şimendiferlere müt-

ş ıurette rekabet etmekte 
olduğunu öğrendim. Değil yal
~z yakın şehirler arasında, 

atta Nevyork ile Kalifomiya 
aı a nnda bile muntazam otobüs 

\'e otomobil servisleri tesis edil
ıtıİştir. .. 
b izınir' de şehirle civar kasa

alar arasında muntazam oto
~obil ve otobüs servisleri var-
. r. Bu otomobiller hatta 

şı.rnendifere rekabet etmekte
~r: birden Manis'l'ya giden
li rııı ç.oğu otomobille gider. 
l atta birden kalkan otobüs-
er Akhisar'a kadar ilerler. 

• b. Mudanya ile Bursa arasında 
ır tren işler. Fakat son se

nelerde Mudanya ile Bursa 
arasında işlemiye başhyan oto
~~bil ve otobüsler, bu hatb 
~rletmiştir. Vapurdan inen 

~~\bir yolcunun trene bindi
i'ini göremezsiniz. 

* Alman Maliye mütehassısi 
~üller, şimendiferlerimizden 

ahsederken yeni yapılan ve 
}'apıJnıakta ve yapılacak 
olan hatların uzun müddet 
~.asraflarını kapayamıyacağını 
so Ylemektedir. 

Netekim Ankara - Sivas ve 
inkara - Kayseri hatlarile, 
rıurunı - Sarıkamış hatları-

~~d~~~e dört nisbetinde açık 
B ıgını tesbit etmektedir. 

dij u Şerait dahilinde şimen
d :r Yerine yol yapmak daha 

0,ru bir siyaset olmaz mı? 
lev \1 suretle hem şimendifer 
\' «uıını almak için harice 
hl er~ğimiz parayı tasarruf et
rU:U '.hem de bütün viliyetle
ın .. ._21 ucuzca birbiriııe bağla-

cc..: lllüınkün değil midir? 

I<atibin Cesedi 
Bulundu 

Anka.-. 5, ( Telefon t - Ya-
J.'ı\an t b · · • d E . a amyat neticesın e, 
S ltıırler gölünde boğulmuş olan 
Y 
0~et sefareti başkatibi JiiSt 

ç~ daşın cesedi, elbiselerini 
ilera~ıp bıraktığı yerin biraz 

~ınde bulunmuştur. 
}' esedin el ve ayaklan, çok 

baı:ışkan bir çamurla örtülil 
ulunrn tu C ~dil uş r · cset muayene 

ecektir. 

Giı-eson Belediye Reisi 
Gireso 3 B l d' . Ji~ · n, - e e ıye reı.t-

gıne !H Ahm 1' ahsi acı et zade Hasan 
11 B. seçildi. 

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: .. Dimağları Boş Olanlar 

1 - Yiyecek birçok şey 

varken yalnız Amerikan fısbğı 

ile yaşıyan adamın aklından 

şüphe edilebilir. 

2 - Halbuki dimağlarını 

bu suretle yalnız Amerikan 
fısbğına kenzer gıda ile bile 
beslemiyerek perhiz yapanlar 
vardır. 

3 - Dondurma sıcak hava
da serinletici ve güzel bir 
şeydir. Fakat dondurma ile 
beslenip yaşamak mümkün 
değildir. 

4 - Halbuki birçokları di
mağlarını yalnız tatlı şeylerle 

beslerler. 
Hiç olmazsa arada sırada di· 

mağınıza istediği gıdayı veriniz. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERI 

.................................................................. mmmmm11 ............... ... 

Mısır' da Şam' da Kadın Kongresi 

Gizli Cü~huriyet Arap Kadınlan da Ör-
Hazırlıgı mı? . 

Kahire, 3 (Hususi) - Al!
kadarlar, vaziyetin henüz dü
zelmiş sa_yılamıyacağını, sükô
nun devamsız ve geçici oldu
ğunu kuvvetle söylüyorlar. 

tünmenin _Aleyhinde 
Nahas Paşa ve taraftarları

nın gizli ve aşikar faaliyet
leri çok esrarengiz telakki 
edilmekte, Sıtkı Paşa kabine
sinin mevkii çok müşkül ve 
tehlikeli görülmektedir. 

Veft fırkası meb'uslannın 
gizli bir içtimada Mısır cüm
huriyeti esaslarını tesbit ettiği 

Londra 4 (Hususi] - Bütün 
Arap memleketlerinden gelen 
murahhaslann iştiraki ile 
Şam'da ilk kadın kongresi 
toplanmıştır. Kongre çok ha
raretli olmuş, kadın hürriyeti
nin tamini için hararetli müna· 

Tu~;;r;7(~dar M. Briyan 
Pahalı Motörler yeni Bir Muh• 

( Birinci sayfadan mabaat ] 

yara1!1ıyanve saatte (~> liralık hra Hazırlıyor 
benzın yakan bu motorler dev-
lete senede bir milyon liradan 
fazlaya malolmaktadır. 

Tctkikatımıza göre Rüsu
mat idaresinin yeni aldığı 
motörler on tanedir. Bunlann 
alb tanesi lngiliz fabrikala
nndan, diğer dördü Alman 
fabrikalarından alınmıştır. 

İngiltereden alınanların be-
heri (70.000) liraya, Almanya
dan alınanlar (65.000) liraya 
malolmuştur. 

Motörlerin her biri ( 450) 
beygir kuvvetindedir. Tecrübe 
süratleri saatte (18-20} mildir. 

Saatte 66 Lira Masraf 
Bu motörlerin en büyük 

kusurları çok miktarda benzin 
sarfetmeleridir. Her motör 

Paris 4 [Hususi] - Hariciye 
nazın M. Briyan'ın Avrupa 
federasyonu teşkili etrafında 
ve devletlere verilmek üzere 
yeni bir muhbra hazırladığım 

Paris - Soir gazetesi yazmak
tadır. Bu muhbra, eylülde 
yapılacak olan Cemiyeti ak
vam içtimaını takip edecek 
kongreye esas teşkil edecek 
surette hazırlanmakta imiş. 

Sıcaklar Müthiş 
Afyon, 3 (Hususi) - Sıcak

lar müthiş, gölgede "36" yı 
buldu. 

kaşalar yapılmıştır. 

Kongre, kadınların peçe 
ve çarşafları meselesini de 
goruşmüş, ekseriyet kapan
manın aleyhinde bulunmuştur. 

Kücük bir kısım aleyhtarlar, 
bu fikri protesto etmişlerdir. 

Hırvatlar 
Harekete Hazır
lanıyorlarmış 

Bosna, 4 (Hususi) - Gaze
telerin istihbarabna göre, bü
tün Hırvatistan' da umumi bir 
hareket hazırlandığına dair 
bazı deliller ele geçmiştir. 

Bu kıyama iştirak edecek
leri muhakkak bulunan (45) 
kişinin ismini ihtiva eden bir 
liste yakalanmışbr. 

İlk Mahsul 
Amasya, 3 (Hususi) - Ye

ni mahsulün idrakine başlandı. 
Fakat vaziyet istenildiği kadar 
iyi değildir. Buna da vakitsiz 
yağmurlar sebep olmuştur. 

saatte (56) liralık saf tayyare 1 • . . 
benzini ve < ıo> liralık yağ ister inan, ister inanma! 
sarfetmektedir. ~,------------------------------------------------yani her motör günde sekiz 
saat çalışmak mecburiyetinde 
kalsa günde (500) liraya yakın B 
sarfiyat yapacaktır. Bu suret- U 
le on motörün günlük • sarfi· 
yab (5,000) lirayı bulur. t e 

Bundan maada makinelerin 
adedi devri çok yüksek oldu-

Adam 

Sokak 

Par is' 

Orta-
ğundan sık sık tamire muhtaç s ı n da 
olurlar. Netekim motörler ls-
tanbul'a geleli bir sene olma
dığı halde bir tanesi havuza 
girmiş bulunuyor. 

Çalgı 

Başaşağı 

Çalarak 
Sallhiyettar kimselerin be

yanına bakılırsa bu motörlerin Para Kazanıyor. 
yapılIJı çok narin olduğu için 
açık denizlerde ve fırbnalı 
havalarda iş görmelerine imkan 
yoktur. 

Bilhassa kaçakçılığın çok 
oldqğu Adalar denizinde, Ay
valık, Dikili. Çandarlı açilda
nnda iş göremezler. 

Bu tafsilab okuduktan son
ra bu motörlerin kimin tara-

Ve Her Defasında 

Yarım Saat Baş-

fından ve nasıl böyle he- aşaaı 
sapsızca alındığını sorabilir 6 

Duruyor. 
miyiz? , .. ______ lmllll'!!"'ml _______________ _. 

Kütahyada 
Fındık 
Dolu 

Kadar 
Yağdı 

Kütahya - Ge cik miş tir : 
Burada Edime fırbnasını 
andırır bir kasırga çıkmışbr. 
Etraf göz gözü göremiyecek 
bir hale gelmiştir. 

Harmandaki başaklar uç
muş, söğüt dallan kopmuştur. 
Şiddetli bir yağmuru mütea
kip fındık tanesi gibi dolu 
yağmış, yanın saat devam et· 
miştir. Yalnız harmanlarda 
ziyan vardır. 

Bir Sinemada 
25 Çocuk Yandı 
San Pavlo, 3 (A.A.) - Si-

nemalardan birinde çıkan bir 
yangın neticesinde "25" çocuk 
muhtelif yerlerinden yanmış ve 
yaralanmıştır. içlerinden on ta
nesinin yaralan ağırdır. Yan
gın kibritle oynıyan bir çocuğun 
iki filime ateş vermesi üzerine 
çıkmışbr. 

4 Ağustos, Borsa-
daki Muamele 

Den piyasada 40 bin lngi
liz lirası muamele olmuştur. 

Piyasa 1034 kuruşla açılmış 
1035 kuruşa kadar muamele 
gördükten sonra 1034,25 te 
kapanmışbr. 

Tediye günleri olduğu için 
talep, borsada, biraz fazla gö
rülmi•ştür. 

Maamafih hergünkü ihti· 
yaç tatmin edilmiştir. Esham 
ve tahvilat üzerine borsada 
gene az muamele olmuştur. 
istikrazı dahili 98,5 da açılmış 

müteaddit talepler hergünkü 
gibi, neticesiz kalmıştır. 

IStikrazı dahili tahvilinini 
tereffüü yakındır. Uzun za
mandanbeıi muamele görmi
yen mülga Reji hisse senetleri 
dün 61 O kuruşa muamele 
görmüştür. 

Düyunu muvahhade dahi 
106 lı.""Un.ışta açılmış, fakat pa
zartesi olmak ve Paris borsa
sının kapalı bulunması hase
bile telgraf olmamasından 
dolayı borsada başka bir 
muamele görmemiştir. 

Borsada bu ayın ilk likidas
yon fiyatları ve birinci faiz
leri dün tesbit edilmiştir. 

Buna nazaran istikrazı dahili 
98,5; Düyunu muvahhade 
tC6,5 şark demir yollan 5,5 
çimento hisseleri de 25,30 
olarak tesbit edilmiştir. 

Bugün müzayede neticesi 
birinci on beş günlük faiz 
miktarı da anlaşılacaktır. 

Sayıf a 3 

Dedikodu 

--ı 
_ı 

Türk -
Ocakları 
Nedir? 

İ . T •• zmır ürk ocağı bahcesini 
birine kiralamışlar. • 

~ahçeyi tutan da, müşteri
Jerıne rakı veriyor ve bu } üz
den bazı meyhane dövüsleri 
hile zühur ediyormuş. "' 

Bir İzmir gazetesi yüksek 
sesle soruyorlar: Türk ocak
ları meyhane midir? 

Bu sual türlü türlü sorula-
bilir: 

Türk ocakları tekke midir? 
Türk ocakları gazino mudur? 
Türk ocakları piyango sa-

lonu mudur? 
Türk ocakları sinema ve 

tiyatro salonu mudur? 
Türk ocakları türlü eşya

nın sabş mahalli midir?. 
Türk ocakları İngilizce 

dersanesi midir?. 
Türk ocakları me'kel midir? 

Türk ocakları nedir? 
Bütün bu suallere, yerine 

göre, müsbet cevap verilebilir. 
Kandillerine, kubbelerine, 

maziye hasretim ve aşkını ilan: 
eden birçok tezyinabna ve um
delerine bakılırsa birer milli 
tekkedir. 

Türk haninin tekamülü ile 
1 

şusiyle busile, pek te meş· 
gul olmadığı halde, piyango 
filin gibi işlerde gösterdiği 
faaliyete göre bir piyango sa· 
tış mahallidir. 

İçinde boyuna çay, kanve 
içilen, boş vakit geçirmek için 
hedefsiz yaşanan bazı ocakla
ra bakılırsa birer gazinodur. 

Birçok yerlerde, ocak şu
beleri parasızlıktan muattal 
kaldıkları halde, bu iktısadi 
buhranda, yalnız bir tiyatro 
binasına yüz binlerce lira pa
ra sarfetmesine bakılır.sa, ocak 
merkezi bir sinema ve tiyatro 
salonudur. 

Resim, şu, bu gibi eşyanın 
satışına delalet eden bazı 
ocaklara bakılırsa birer satış 
mahallidir. 

Türk dilinin tamimi için 
hiçbir faaliyet göstermediği 
halde, bazen halka lngilizce 
görehniye kalkmasına göre 
bir ecnebi lisan dersane
sidir. 

Bazı insanları lüzumsuz ye
re beslediği içinde bir mc'kel
dir. . 

Bütün bu suallere cevap 
verebilen için, 0 Türk ocakları 

nedir?" sualine cevap vermek 
hiç te kolay birşcy değil. 

Efgan' da 
Kabil Valisi 
Kurşuna Dizildi 

Kabil, 1 (Hususi) - Kıral 
Nadir hana karşı isyan eden· 
lerle münasebeti olduğu an· 
!aşılan Kabil valisi Abdurrah· 
man hanın kurşuna dizildiği 
haber al mm ıştır. 

!3ir Babayı 
l~ham Ediyorlar 

lzmir, 2 - Burada Çete 
~~eyin ve Aksaraylı İbrahim 
ısmınde iki kişi, kız kaçıı.n1ak-
tan maznun olarak yakalan
mışlardır. Bunların iddiasına 
göre, kaç.ırmak istedikleı; iki 
kız, babalan Mustafa ağa ra· 
tafından sermaye gibi herl:c .. ~ 
para mükabilinde t akdi•n edi • 
mektedir. 



4 Sayıfa 

SiDlERDIFEBLEB 
Bu Sene Kaç 
Lira Ödenecek 

Hükümet bu sene şimendi
fer· inşaab ile meşgui şirketlere 
şu parayı vermiye mecburdur: 

Y ulyus Berger şirketi bu 
sene on milyon liralık iş yapa
cakbr. Bu işe mukabil kendi
sine 14 5,850,000 ,, lira verilecek, 
mütebaki kısmı kredi şeklinde 
alacakbr. 

Bu şirket temmuz 1933 te 
hükumet lehine 16,250,000 
liralık bir ' kredi açacakbr. 

Kayseri istasyon atelyelerini 
yapmak için mukavele yapılan 
•• F ox ,, biraderler şirketi, bu 
sene Ankara, Sivas ve Eski
şehir istasyon ve atelye]erini 
yapacaktır. 

Buna mukabil şirkete 

•• ' ,970,000 " lira verilecek ve 
~irketin " 1, 185,000,, lira ka
lacak alacağına mukabil hü· 
kümetc kredi verecektir. 

Bundan başka Kayseri -
Sivas ve Turh~ - Sivas hatlan 
müıeahhitleriıa, yapbkları işin 
yüzde ellisini ödemek lazım 
geldiğinden, mütebaki ellisinin 
bono ile tesviyesinden müte
bassıl "3,500,000,. liralık kre
di vardır. 

Bu suretle hükumetin bu 
ıeneki kredi miktarı 8,830,000 
lira ve ôdemiye mecbur olduğu 
para m!ktanda " 11,320,000,, li
radır. 

Bu sene inşaat için " 37 " 
milyon lira tahsisat konmuştur. 

Tramvayda Yapılan 
Bir Rezalet 

Dün, küçük bir gazete .a
bcısı kocaman bir adamı fe
na halde mahcup etmiş ve 
hatta biraz da yumruklamışbr. 
Hadise bir Fatih - Harbiye 
tramvayında ıöyle geçmiştir: 

Küçük müvezzi, kolundaki 
bir tomar gazete ile Eminö
nünden tramvaya atlamış, sa
hanlığın bir kenarında ayakta 
durmuştur. Bu sırada iri yarı 
bir adam da, bu çocuğun ö
ııüne gelip dikilmiş ve ço
cuğa sataşmıya başlamıştır. 

Küçük satıcı, bu herifin 
fona maksadını anlayınca ba
ğırıp çağırmış, suratına birkaç 
tane de yumruk yerleştirmiş

tir. Ahlaksız adam gık bile 
demeden oracıkta tramvaydan 
atlayıp uzaklaşmıştır. 

aşra Bayilerine 
İstanbnlda çıkan gazete 

ve mecmuaları zamanında 
ve müsait şartlarla almak 
isterseniz hitf en bir defa da 
bize müracaat ediniz. 

Temin ederiz : Mutlaka 
memnun olacaksımz . 

, Hasan Basri: Ankara caddesi, 79 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Evinize veya ltlnlze giderken, sokak
ta gezerken veya biriaile görüşürken 
her hangi bir vaka karşısında kalabi
lirsiniz ... 

1 
Havadis nedir biliyorsanız o vakayı 

derhal görebilininiz. Bir yangın, bir 

1 
katil, bir kaza birer havadistir. Ra.s
geldiğum vakalardan ertesi günü ra-
utelerde görmek istediğiz biri olunca 
derhal telefonumzu açınız ve havadisi 

gazetemize haber veriniz, isim ve ad
reıinizi de bırakınız. Verdiğiniz hava-

disi& ehemmiyetine göre ga.zetemb: 
m\lklfatını vermeyi Yazife bilir. 

Telefon numaram!%: I.taııbuJ " 203 11 

tUr. 

EHREMİNİ OLSANIZ 
NELER~ Y

1

APARSINIZ? 
Evveli İhtiyaçlarİ [ ___ B __ u_, _B_ir_S_c~_ir_lvı_dn_:-_ar_a_sz_M_ıd_ır_? ___ ll Çöpler Ve Bir 

Ayırırım - --··----·--
12 

Memurun Fikri 

Sonra Da Varidab 
Bulmalıdır 

Şehremini olsanız neler yapar
aıma? Busualimiz birçok karileri· 
mi:ıi alakadar etti. Pek çok cevap 
geliyor. Bunlan, •ıra ile neve 
dev~m ediyoruz ~ 

İhtiyaçlann da şekil ;re de- J 

recelere tabi oluşuna göre, 
ben fikirlerimi sıraladım. Kay- 1 
dediyonım: 

1 : Bütün yolların kat'i mu
rakabe altında tamir ve tanzi-
mi. 

il : Bentlerin fiziki tasfiyesi 
ve menba sulannın şehre 

getirilmesi ahalinin kolaylıkla ·----------- --------
alabilmesinin temini, Siz Olsanız Ne Yaparsınız ? 

ili : Buğday fiatımn haddi 
· asgarisine göre ekmeğin u
cuzlatı1ması ve muhtekirlere 
göz açbnJmaması, fakir ahali 
için ikinci nevi ekmeğin ye
niden ihyası, 

iV : Şehrin başlıca yerle
rinde ucuz halk pazarlarının 
açılması, civar köylerin mah
ıullerinin pazarlara safiyen ge
tirilmesi, 

V : Kimsesiz ve fakir aha
liye kışın yakacak dağıblması 

ikinci Derecedekiler 
1 : Vesaiti nakliyenin ter

tibi, tünel ve tramvaydaki 
.iniş, biniş cenginin ortadan 
kaldırılması çaresi, 

il : Yangın mes•uliyetile su 
• J 

· Bu şehir sizindir. ~ehrin sıhhati, 
güzelliği ve ihtiyaçlarile en z.iyade 
onun içinde yaşıyanlar alakadardır. 
Fak.at şimdiye kadar hiç kimse 
size, şehrinizi güzelleştirmek ve 
şehir dahilinde medeni bir insan 

gibi yaşayabilmek için ne düşün
düğünüzü sormamıştır. 

işte biz size bu imkam veriyo· 

ruz. Ve içinde yaşadığınız, her 
derdine ortak olduğunuz bu şc-

şirketini alakadar etmek. Do
layısile itfaiyenin ıslahı. 

ili : Sanatoryom ve sair 
hastanelerin çoğaltılmu, 

Himayei etfal ve yardım ce· 
miyetlerinin fazlalaşbnlmaJJ, 

iV - ihtiyar heyetlerinin 
mazbataaile gönderilebilecek 

h rde bir an için : "Şehremini 

olsanız ne yaparsınız ? ,. sualini 
soruyoruz. 

Maksat, Şehremanetine çatmak, 
veya şuna, buna tariz etmek de
ğildir. Sadece şehir halkının, ken
di şehil"leri için ne düşündüğünü 

anlamak ve bu suretle şehrin 
dertlerini yakmdan görüp anlıya

rak onların çarelerini aramaktır. 
Şehrinizin_ güzelleşmesini isti

yorsanız bu suale cevap veriniz. 

bir •• Şikayet kutusu ,, ihdası 

bütün şehremaneti şubelerinde 

Cldd~, esaslı teftişler yapılması. 

.&Unlardan başka temiz bava 
temini, seyyah celbi, kum bah

Ç;eleri, büyük parklar, (hil) ler, 
ıokaklann ağaçlanması, hayvan, 

Bu Cevaba Siz De 
Hayret Etmez Misiniz? 

Belediye daireleri, müstesna 
yapmaksızın , şehrin umumi 
temizliğine mukabH her sakaf
tan tanzifat resmini almakta
dır. Oturduğumuz Ortaköy 
T aşmerdiven, Nar sokağına 

ötedenberi tanzifat arabası 

gelmemekte, evlerimizde biri
ken çöpler de civar _.rs~lardan 
birine dökülmektedir. 

Bundan dolayı katlandığı

mız külfet ve yapbğımız sıhhi 

zararlar hakkında bir fikir 
vermek için Beyoğlu belediye· 
si1ıe şikayet ettik. Gelen me
mur, oro;: daki çöplerin mü-

kemmel gübre olabileceğini, 

bundan da arsanın istifade 
edceğini söylemez roi 1 Şu 

mektubum eğer, bir gün 
Şehremini olursam ne yapaca
ğımı gösterir 

0Tt .. köy < Ta9mcrdiven Nal' ıokak 

1'.o. 8 M. Nuri 

ağaç ko."llma cemiyetleri, temiz 

süt .. iın. 
Başlıca vazife işte bunlar 

olmalıdır. Fakat varidatı da 
buloıak lazımdır. 

Tayyar Pş. torunu 
Ferit Kemal 

ÇEKİLEN Sİ YILDIZLARI 
Ja~KooganS~el_M_a_r_i_P_~_f_w_ı_~-·s-~_a_Ü_e_nn_a_._J_a_~_·_~_u_~_n~ls~~adaBiiyiik 

mayaDönüyor .J Bir Yenilik 
Şimdiden Hazırlığa 1 

Başlamış 

Sessiz filimin bu küçük kıra
lı tekrar sinemaya döneceğini 
haber veriyor. 

Jaki, şimdi mekteptedir. 
T absilini bitirmesine iki sene 
kalmışbr. Fakat şimdiden, tah
silini bitirir bitirmez sinemaya 
döneceğini bildirmiştir. Bunun 
üzerine birçok kumpanyalar 
derhal kendisile temasa gel
mişler ve mukavele akdine 
teşebbüs etmişlerdir. 

Jaki, dünyanın en zengin 
çocuğudur. Bütün hırsı tekrar 
ıinemada eski muvaffakiyetini 
temin etmektir. Şimdiden se
sini de terbiye ettirmektedir. 

NORMA ŞERER DE 
ÇEKİLİYOR 

Norma Şereri içinizde tanı
mıyan yoktur. Sesli filimlerin 
en muvaffak olmuş artistlerin
den biridir. 

Son çevirdiği Mutallaka filmi 
Greta Garbo'nun Anna Kristi 
filminden sonra en çok muvaf
fak olan filmidir. 

Fakat, bu güzel yıldız geçen
lerde evlendi. Bunun üzerine 
ortaya yeni bir mesele çıktı. 

Acaba Şerer kocasını feda 
edip sinemada filim çevirmiye 
devam edecek mi? Bütün filim 
ilemi merakla onun vereceği 
kar~ı bekliyor. 

Ümit edelim ki kocası, ka
dının san'atına mani olmıya-

cakbr. 

• - · • J • ' 

Sol resimde, Mary Pikfort'la 
' · Kannet Mackenna,, yı yanda 
kalmış bir filmin bir aşk sah-
nesinde güriiyoruz. Mary Pik
fort " Ebedi perestişkarmız ,, 
isminde sesli bir filim çevir
miye teşebbüs etti, fakat sesi 
müsaade etmedi, fiJim yarıda 

kaldı. 

Şimdi Mari Pikfort arlık 
filimden çekileceğini söylüyor. 

Bu suretle sukutu hayale 
uğrıyanlardan biri de Duglas 
Fairbankstır. O da sesli filmi 
beceremiyeceğini anlamış ve 
Holivu'ttan kaçmıştır. Kendisi
ne niçin kaç-'.ığmı soranlara 
artık sinemaya veda ettiğini 

ıöylemektedir. 

Geniş Filimler 
Y aphnyorlar 

Sinema süratle terakki edi
yor. Sesli filimi er henüz tam 
tekamülüne ermeden yeni bir 

keşifle karşılaşıyoruz. Geniş 
filimler. 

Geniş filimler perdede bü
tün aktörleri bir arada gös
terebilmek endişesile yapıl

mışbr. Şimdiki filimlerde yal
nız bir aktörü ve nihayet iki 
~törü yakından görebiliyoruz. 
Halbuki geniş filimde, tiyatro 
sahnesinde olduğu gibi, bütün 
aktörleri tabii büyüklüğünde 

görmek mümkündür. 
Geniş filimlerde perde, şim

di kullanılan perdelerin en 
aşağı iki mislidir. Geniş fi
limlerde ses daha vazıh ve 
sarihtir. 

Geniş filim tecrübesi Ame
rika' da yapılmış ve çok iyi 
netice vermiştir. Yalnız kum
panyalar, ellerinde birçok dar 
filimler bulunduğu için bu 
sene geniş filim yapmıya faz
la ehemmiyet vermemişlerdir. 

Fakat gelecek seneden iti
baren bütün filimlerin geniş 

filim olarak yapılacağı söylen

mektedir. 
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BİR DAVA - -
Torun Yapılamı· 
yor Diye Açıldı 

1 

Mahkemelerimizden birin• 
fU garip . hadise aksetmiştir: 

Bundan iki sene evvel 
Beşiktaş ta iki genç evJenm~
tir ... Erkek ~ 28 " kadın .. 20" 
yaşındadır. 

Fakat bu · müddet zarfında 
mes'ut görünen bu ailenin çCY 
cuğu olmamıştır. 

Kızın anasile babası torull 
düşkünü olacaklar ki, kızlannJ 
sıkıştınnıya, ondan hiç olmazsa 
bir torun yapmasını ~stemiye 
,başJamişlardır, , 

Genç kadın evvela .ezilmiş, 
büzülmüş, fakat nihayet iste"" 
nilen bu torunu daha çok 
beklemeleri lazım geleceğin; 
hiessettirir bir ağa . kullan
mıştır. 

Hadise, aile arasında bay" 
reti mucip olmuş, tahkikat 
falan yapılmışbr. Neticede 
anlaşılan şudur: 

Damat, zevcesine karşı yap" 
mak mecburiyetinde oJduğU 
vazifeyi yapamıyacak bir hal
dedir. Bu itibarla kızın annesile 
babasının ısrarla istedikleri 
torunun meydana gelmesi 
mümkün değildir. 

İşte bu kat'i kanaattir ki 
kız tarafım mahkemeye müra" 
caat etmiye mecbur bırakmıştır· 

Hadisenin biraz garip olaJJ 
'" tarafı şudur ki talak mesele' 

sinde ısrar edenler k ııırı 
anasile babasıdır. 

Yoksa kızlarına kalsa onuJJ 
kocasından ayrılmak istemelı 
aklından geçmiyecektir. 

Çünkü. bu vaziyet ona ta' 
mamen tabii görünmektedir. 

Bize 
Hayatınızı 
Yazınız 

Hepimizin hayatında her gürı 
okuduğumuz hikaye ve rcı· 
manian gölgede bırakac: .,k 
vak'alar vardır. 

Kaç defa kendi kendinize: 
"Ben hayatımı yazmahyım da 

roman nasıl olur, görsünler~ .. 
deınişsinizdir. 

İşte biz size bu imki.ıı ı 
veriyoruz. Bize hayatınızın e rı 

mühim vak'asım yazınız. 

Yazamıyacağımzdan korkw 
rak çekingenlik gösterme) iniı.· 
Sizden, bir hikayeci kad;ır 

ustalık beklemiyoruz. 
Hayatınızın bu mühim ,·ak·a· 

sını başkalarına nasıl anhıtı· 

yorsanız, bize de öylece çade 
ve basit bir tarzda yaı.ını:ı· 
Biz hikayeyi bozmaksızın onıı 

düzeltip neşredilebilecek h.i. e 
koyacağız ve neşredeceğiz. 

Düşünmeyiniz. Siz de herkc!i 
kadar yazabilirsiniz. Yazını:ı. ı 

kağıdın bir tarafına yazmanı ... ı 
ve bir de fotograf göndermeniı; 
rica ederiz. 

İmzanızın neşredilmeme-.sinİ i 
veya vak'adald şahısların j fşı• 

edilmemesini istiyorsanız, aı.:ı

mi derecede ketumiyet gös· 
tereceğimize emin olmanıı1 

rica ederiz. 

~~~~~~~~--~ 
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İttilıatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar 
• • 
iaşe 
İki 

Almanya' dan 
Mütehassıs Getirilmişti: 
işleri 

• 
için 

Fakat, işler Neden Bu Derece Fena idare Ed?di? 
Reli Aptullala Amal efendi 1 ; . · Cem a l P a ı a . 1 

• 9 1 ZP• lwinde duraia kA- •._ 
id tomanm iki elile tutarak 
C: bir Hale ~·. bq-

.. _ İttibatçdar muharebenin 
talrardıtı mlfkOlit ıa.r..mda 
Wwn ihtiyaam tehYin edecek 
Jercle pı.t menfaatlerini 'temi-
• biuldalar. Buı ..... .. 
laGlrmi ..... ana ..... a•tp 1 
..ıarma çahfblar, memleketin j 
ilrbıadiyabm babrclılart " . 

DiftDiye meb'um Fuat Be- 1 
JİD, takririne aekiziaci madde : 
-elarak kaydettiti bu ıabrlar 
..... ağzmcla m&thİf bir it
.ı..mneme teklinde bnlıyorclu. 

Sait Halim P ... : 
- B6tan bunları ben mi 

pPbm? Demek İlter gibi 
-..... .a;a, ıola çeviriyordu, 
...., 10D kelimea biter, bit
,-.: 

- B6ttin bunlar 
....... .._.___ ..l..Jr.:ldir dedi. y..,......, .._... ' 

Aptullala Azmi Fi. biraz 
-..: ıribi oldu: 

- l°akat Pqa Hazretleri 
zabililerinin zamanlannda da 
ı.- feYler olmUfhır. 

Sa& Halim Pata - Sefer
berlik anamda bazı kimse
lerin emwaline vazıyet edildi. 

Nuri B. (KerbelA) - Vazı. 
ret dep yağma. .. 

Sait Halial P ... --Baaa • 
Hubiye ...... llOl'lllak ....... 

Reia - Pekall, fakat blltlln 
INa m111Wer Ylikell mecliaiade 
~ .......... mı, haldumcla 
MÇ ~ et. nld olmadı mi? i 

.s. 1w: r..-- ... ~ 
Miri B. - lqe itleri için H..; ima it. t1laHldlt .. ılou 

eli mi? etllhDe- anlamak istedi: 1 --·s.n -.. alim p-;;ı;·· . 
Sait Halim Pqa Bu suale Ekmek meıeleaine ne kabul etmedi: 

cevap verebildi : buyurulur? - Muharebe •er 
- Talat Pqan•n riyaseti Sait Halim Paşa"' - ittihat devlet sansür vaze • sa 

altmcla tqkilit yapıldı, iqe ve Terakki cemiyeti para top- ile lngiitere de dahil olmak 
itleri ile meşgul olması için lamlfb, bu parayı bir cemi- prtile .. Bu, gayri taliii'i'Iİ' feY 
Almanr'dan iki mütelıasaıs yete vakfedecekti. Bunu ak- değildir, Esasen me»itekelte 

d tti"gı" • .. • timalardan idarei örfiye mevcut ofdumına -tiril · fakat az zaman sonra e umumı ıç • ~ 
..... b" · d d e derhal 0 öre bu, kanuni bir harekettir. hen çekildim. itlerde başka ınn e uymuş v • Ragıp B. ~ Fakat eaaebi -•...!ı aldı. itiraz etmittim. 
~ B. · • f k ·ktı d" gazetelerin memlekete itha-KerbelA meb' .. -· Nuri Bey " ır sıyası ır a ı sa ı lin d 
IGl'..L •• - teşebbüslere girişc:mez,, demiş- · e e mani oldular. 

uu tim, onlar da bu gibi işlerden Sait Halim Paşa - Fakat 
- Esnaf cemiyeti ile diğer vaz geçeceklerine söz vermiş- bu, Almanya müste5'18 olarak 

~etler zatıAlilerinin zaman- lerdi. Aradan biraz zaman her memlekette yapılmışbr ve 
....... teşekkül etmemiş elzemdir. Bugün aradan epeyce IDiclir ? geçince: 

"Topladığınız paralara el zamanın geçmiş olmasına rağ-
• - Hayır, biltnn bunların B men ben yine ayni kanaatte-L:_ b · · d h b · k sürmeyiniz,, dedim. ir yere ;ç inil en a enm yo · b yim. 

raJıat bu cemiyetler ve şirket- vakfedecekl<:ri cev~ 1~ • ver- Reis verilen cevabı kifi 
ler Şurayı Devletten geçerek 1 diler, vadettiler. Vaıtlennı. tu~- görerek ithamnameDİll başka 
t~lddu etmiş olacaklardır. tular mı, tutmadılar mı, . bilmı- bir kısmına geçti: 
Binaenaleyh hareketlerinde ku- yorum. - Memlekette can, mal 
IQr rlrilliine mahkemeye veril- Sait Halim Paşanın bu ve ırz hürriyetine musallat 
IDeleri milmkündür. cevabını müteakip reis, Divani- oldular. Çeteler tetkll ettiler. 
~aba başladığımız daki- ye meb'usunun sekizinci itha- Arbk Sait Halim paşanın 

lrıdan beri hiçbirfeye karış- mını okudu: isticvabı son kısmına yalda-
~ atıkOtu muhafaza "İttihatçılar sansür koydular, şıyordu. 
.... olan ( Hudeyde) mebusu matbuat ve muhabere hürriye-
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1NG1LİZ CASU'SLARI 
iLE KARŞI KARŞIX A 

...._ kapwnm bir kanadı 
.... Wif açılıyordu. 

Ali Şakir, birdenbire, hızla 
"°lralcİu, kolunu uzatarak re
-ıoeaia n•mlımm ıalıelere 
te-a. etti ve İngilizce bağırdı 

- içeriye bir adım atar-
-., derlaal atq ederimi 

Balkonun eşiğinde duran 
lllge dona kaldı; ikisinin de 
Ptırcbiı ve lıiçbir şeye ka
rar vermediği bellidi. 

Ali Şakir bir daha emretti: 
- Budala senerilerl Hay

di... Geldi;inia yere... Bana 

kurşun ziyan ettirmiyecejinizi 
tımit ederim. 

Arkada duran ıölge tama
mile ıeri çekildi ve arkada
flnı kolundan dilrttli. 

ikisi de birden çekildilet. 

Bu ,nrnltnden Ihsan uyan
mlf ve bqını yastıktan kal
dıl'Jlllfb. 

Ali Şakir, arkadaşını teskin 

etti: 
- Korkma, dedi, herşey 

bitti. 
lbaan yatajıncla iyice doi

rulcla: 

( Arkut Tail' ) 

- Ne var? Ne oldu? Bu 
,nrnıtn nedir? 

Ali Şakir biltihı elektrikleri 
yaktı ve yataktan itlacbı 

- Sersemler ... idiye mml-
danıyordu, amma ela kça 
itler yapıyorlar ha .•• 

Balkon kapısına 
kesilen camı muayene 

ve 

- Parlak... tam kiiı& hır-
81Zl ktiirler ••. 

Jbaan hAll merakmı tatmin 
edememiş, soruyordu: 

- Ne yaplDlf(ar? ;Jlalkon 
camını mı keamitler? 

Ali Şakir arkadaşına olana 
biteni anlattı. 

ihsan yatağının içinde doj
rulmuş, oturmUf, hayr~ bal
kon kapaama ve takdirle Şa
kiı\n yilzlne bakıyordu.; 

- Şakir IOl'da: 

s 
• 

_.._ ________ ~l~~-~-a~dı_ı_n __ V._e __ K4_a_lp __ 1_~_le_r_i __ ~J 
Haddimiz Olmıgarak Sögligelim "MALÜLLERE 

VERiLECEK PARA 
A.kerl mal6llerdea laclemH Jlsbata 

Rlfat Bq Uıbl umumi ...... yedlad 
et.ecede teluılt ecUlmlt , ... .a.alt ol-
clutuncl_aa bir ... konulma... latemif, 
t.luıt bU _..eut ..... ka"-ra, para ile 
it ,.,_.. h9f1amıftu. Netlcede Rifat 
..,.. .,_... aaabmt ""'SON POŞTA,,da 
......... .... •erllecefbü .., ... duy-
- ..._.,. alraeaatla ........ t.te-
.... iM de &JdteMnle tulte relabıla 
luıJd •aamelulade JaPbiı Wr yaalıfhk 

1 lllllluılnde par&JI wall lf ay aonra .... .....,.et. ..,..... Rifat Ber. 
a· t ! ki ber t8rtl ...._ nrdar,o halele 
..... ,_.,. T..mJer ve bu .... yaahf 
taMllıılle allkam Jcıktmı demektecllr. -ÇIKTI 150, GiRDi lo.1 

Btmdaa it •7 enel Galata posta-
ı ı• deki lmtuaa bedell ianm ftl'dl

,._.. analıtar Gcnti olarak benden 
158 hnıt talep " ..UU ettiler. Hal
ı.aw IMmda. Wrbf Mile enel hir 
4Wa ...ıatar ltedelbd tedlJe ebalf, fakat 
ıı- ....ı.. aakı......u aa.,ı etmlftl1D. 
............ lcretl almabma poata 
... ,.,. bta .---. Bu .,.....,. ren 
af-ak lçla bir latida De mlracaat et.ek - ......... ••WBer. 1.uc1a,. Yer
.... FllhaklJıa parw iade ettiler. 
Fakat 'ftl'dlfla ._.. Ut kUl'Uf olduiu 
UWe cehlme yalma IOS kurut pdL 
itte heeüı r ı.tlda itim 15 kurut pul, 
...... _ arkwada yaal- hlrkaç aata
na altmda mUdlriha lmaua içJa 30 ku
...... pal " makbu için 2 kllnlfluJı: 
pul. Ceaaa #1 kurut muraf l5o kurut 
taıı.O etmek lçla. Scınrua ı bu pua71 
...,. alcblar 'ftl timdi niye iade ediyor
lar '1 AJlll mu.eJe yalnas hana defli, 
laer lmtunua mllatec:lrille oldu. Herkea 
l5e k1lnlf Yerdi, 10nra loS kUJ'Uf cehlne 
pdL Hlnaetler. "'Hacı Baba,, -T ASHIH HAT ASI 

Karllml. ( iL P. ) Bey bundan tikA
,.t ediyor ....... o1 ... ,.. çalı.-e+•· -BiR YAZIYA DAiR 

DaYUtpata'da Haau Be7 - Gla
derdlfbıls JUi bir batJbacLr. Halbulcl 
W. hayatuıma ea caab •ak'Ulm ..,.. 
•Ufluk. Aradaki farka dUdı:at buyur
aum rica eclerb. -YALOVA GAZiNOSUNDA 

T 0 R K Ç E 
Bir karilak, y aloHdald pl1IJ rui

....... alt hlr heaap pualaa ~ ..................... ~ 

.... .......... ,.... paJ.alıbfuıdaa 
balıMtafttlr. Bu u.tenla ilk huıabıde 
yu11nırta111a. yuaırta 1 teldbacte yaılı 

elclutuau H Od Jlllllllltamn da to kurut 
ettitlnl his 4le ha:yretle rW&k. -KARAGOMRÜKTE BiR 

S O K A K 
KaragUmrGk Nurettl tekkal cadct.I 

•ua •amandanberi tamir Pnıemiftir. 
Son samanlarda tamiri lfbl tetebblla 

edllmlfaede akim lı:aJlllJfbr" 7IDe cadde 
eski pialljial muhafua etmektedir. 
LGtfen naun dlkkatla celbedllmeainl 
rica ederim. Ahmet -CEVAPLARl~IZ 

Mehmet Kadri Beye - Y evmt ra
aetede tlir derci mutat defildir. Daha 
ziyade neare ça.lıfmanua taniye ederiz. 

Gazoz fabrikuanda Hikmet Efen
diye - Geçen sene Bahriye mektebine, 
Aakert mekteplere kabul edilen talebe
ler ara11ndan .Ocudu mlluit olanlan 
aeçilmlttL 

Kbuıı Efendiye- Tlli mektebe pe
eekainlL Şeraiti yoktur. imtihana tabi 
olacak, liyakat röısterdijiala aımfa alı
nacabınıL Şayet muayyen bir mektebi 
intihap ettlaenlz yalillllz teraftini 8ire
alp derhal kaydedelim. 

Orta Anadoludan Bir Seda - ı.... 
aile yuı yuan hakhclır. Fakat hiiYlyetial 
blldlrerek .az a3ylr mek ceaaretf mede
nlyealal de J'letermelidlr. 

- Sen ıyı uyudun mu ? 
Ona bakalım. 

- Bal fibi. 
- Alı .. Mesele yoktur ay-

leyae .. 
- Bir kere.. Sen bağırdın 

mı, ne oldu? Sesin rüyama 
girdi; sonra tekrar senia sesinle 
uyanmışım. Fakat, baktım .. Çıt 
yok. 

bu arkadaf birer Cll'ara 
yakblar; Şakirin rkleri dalıyor 
ve yilzii gülüyordu: 

- Ben bunu da tahmin 
etmiflim, dedi; adeta, zavallı

lar benim çizclijim bir plinla 
hareket ediyorlar ; atacaklan 
ber adımı biliyorum. 

- Bundan aonra ne yap
mak iatiyecekler? Bunu tah
IBİD edebilir IÔIİD? 

- Ejer bizi ll&fi derecede 

Karınızı Hiç Bir Suretle 
• 

ihmal Etmeyiniz 
. , iç Çamaşır~ I Mühim Bir Mesele 

Kadmlann kocalarından en 
bilyük şikayetleri, ihmal edil
meleridir. Kadın bir kedi gibi 
daimi surette kendisile ~ 
ıul olunulmasını ister. 

Kadın, beqeyi affeder, ih
male göz yumamaz. 
· Kadının bu ruhi zafııµ 

bilmiyen kocalar evlendikten 
bir müddet sonra kendi ilem
lerine dalar, kanlannı ihmale 
başlarlar. Bir çok aile facia
larının mebdei bu ihmaldir. 

Yeni evli hir kadın akşam 
olunca kocasını heyecan içinde 
bekler. 

Bu intizar bir müddet 
erkeğin hoşuna gider, fakat 
nihayet zevkini kaybeder. 
• Erkek ya yorgundur, ya işi 
aksi gittiği için sinirlidir. Ka
dın beklediği iltifab bulamaz. 

Bu, aynhğın ilk adımıdır. 
Sonra zaman ile bu ihmaller 
artar. Kadın kend.iaine başka 
eğlenceler, başka arkadaşlar 
aramiya mecbur kalır. Niha
yet zaman gelir ki karı koca 
birbirlerine yabancı bir bale 
gelirler. İşte o günden itiba
ren aile yıkılmıf, kadın başka
aının olmuştur. Elveda tatlı 
&mitlere. 

Evinizin yıkılmamasını ister
seniz karınızı ihmal etmeyiniz. 

Hanımtegze 
(Hanımteyze, bu •Otunda ken

di•ine •orulan suallere cevap verir.) 

Tramvayda Buluşan 

Hasretzedeler 

f•&ffh• L ~t ... •aU)a' 
yeni gelmif Ye diin sabah. 
Ayuofyada oturan bir tanıclı
jma ~tmek için Sirkeciden 
tramvaya binmiştir. Kadm
cağızm tebrimizde bir ablası 
vardır, fakat adresini bilıne
mektedir. 

Tramvay Sultanabmette dur
duğu zaman kadın, inmek 
istemiş, fakat bir sea: "Kız, 
Esma!,, diye haykırınca du
raklamJf ve arkasına dön
milştür. 

Esma, diye haykıran kadın 
kendi ablasıdır. Ayni tramvaya 
ikisi de Sirkeciden bindikleri 
halde birbirlerini ancak Sul-
tanabmette görebilınitJer ve 
altı senelik hasretin acısım, 

oracıkta birbirlerine sarılmak 

auretile çıkarmışlardır. Tevek
keli, dağ dağa kavuımaz, insan 
insana kavutur, dememişler. 

anlaclılana, arbk bu işten vaz 
geçmeleri lizqn gelir; ama ben 
pek ummuyorum. 

Tam bu sırada oda kapıu 
vuruldu. 

Şakir bağırdı: 
- Kim o? 
İtalyan fiveaile FnMJzca 

aöyliyen bir aea: 
- Açınız , m&y61... IİH 

bir telgraf var. 
Ali Şakir ayap kalktı Ye 

biraz dfiflndil; •ece yana 
ne telgrafı olabilir? l.tUbaJ
clan mı acaba? 

F aket içiae bazı filpbeler 
de giriyordu, laemen "kapıyı 
açmak istemedi ve sordu: 

- Ne vakit geldi? 
- Simdi geldi, açınız •.• 

AşağJda milvezzi bekliyor, im
zalamanız ilzam. 

- Benim yerime aiz imza-
layınız, ben r. ıplajım. 

~':..':...~-:....~--------...... -~,---... -

Zarif bir iç çamaşırı nümu
neai; ipekliden yapdmışbr. 

Bir Biçareyi Namaz 
Kıl arken Vurdular 

B '' ı', i(Hm.i} - Sm
dırgıda feci bir cinayet oldu, 
Karacalar k6yiiııden ihtiyar 
Mehmet çavuş, lbi§tepe mub
tan Hakkı tarafından öldüriU
dü. Maktul o sırada namaz 
kılıyordu. 

Mes'ulü Kendisidir 
Geçenlerde, Kalamış ha

mamJannda, milşterilerden bir 
hanım mücevherini kaybetmiş
ti. Hamam mildürlüğüne bu
na dair haber verilmemiş, et
ya teslim de olunmamışbr. 
Bittabi müdürlük için hiçbir 
mes'uliyet mevzubahs olamaz. 

= TAKViM :=-
Gun 11 5-Agustos - 1930 Hazar tl 

Araht 
10-ReblWevel - iMi 

V akıt-Eaant-V aaatt 

G&ne, ua ~5. 1 
Öjle U7 12.20 
bdadi Ut U4 

Ruat 
5 • Ajuatoa - 1346 

Valut-Eunı-Vaaatl 

• Alııtam 12.- ıt.22 
yatsa 1.46 21.11 
La.ak 7.51 2.-

- Olmaz.. Kabul etmezler, 
mutlaka siz imzalamabmmz. 

- Öyle iae aöyleyiniz, mn
ftui oda kapwna kadar 
•elain. 

- Buna hacet yok, Mösyö. 
telıraf kljıdı burada, bende. 

- Ôyleyae biraz bekleyiniz. 
l>qarda aea kesildi. 
Ali Şakir d6fünmiye bqladı; 

laerfeyde bir hile kokusu 
anyaa veıveaeli zekim, yeni 
bir taarruz ihtimalini laeeap 
ediyoruz. 

Olabilir ki bu .herifler, bütin 
kuvvetlerile odaya hncum 
ederek zorla çantayı ele ıeçir
mek istiyorlar; bunun için 
şakir, kapıdaki adamla Wur
dıyı uzalmıf ve onun ltalyan 
fiyeaine dikkat etmİftİ. 

1 Arka.. •ar ) 
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.--BTIP SULTAN KiMDiR----. Çocuk Sütunu . 

1
,. Serdar, Kendi Kendine Sorduğu Suale Bir 
• Kadmın Cevap Verdiğini Duyunca Sıçradı Dnnldl bilmecemizin halle

dilmit pldi tudur: 
Fikirlerimiz Kendimize Göredir 

Papular önlerindeki sah
nenin hiçbir noktasmı göz-
den kaçırmamışlardı. Cafer, 
işkenceye tahammül edemiye
rek bayılmca, reis mevkiinde
ki adam yerinden fırladı: 

- Y etişirl diye haykırdı. 
Sonra yanındakilere döndü: 
- Çok metin adammış , 

dedi! Y ann derisi yiizülürken 
bile gık demiyeceğe benziyor. .. 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

Kedi Yahu, bu gtızel 
ocağı nereden buldun? 

Sıçan - OrmanCla buldum. 
İçinde ateş te vardı. Şimdi 
kendimize kahvalb pifiriyonız. 

Kedi - Ben balıklara ba
yılırdım ama, hu tehlikeli 
yerlerde onlan g6rmiye bale 
dayanamıyorum. Baksana nasıl 
gOlftyorlar . Evdoksiya'nın gönderdiği a

dam ilç Arap fedaisini peşine 
takarak Sultan Ahmedin bul
lunduğu tepeye getirdi. Bura
da, biraz kenara çekilmiş gibi 
duran evlerden birine girdiler. 

Hazır Cevap Olmak 
• 

Bir odaya alındılar. 
Bu evin pencereleri, o za

man lpodrom denilen Yan§ 

iyi Bir Meziyettir 
ve ilive yeri ile büyük sarayın iç ta- Y akup, maharetli bir manevra ı yeceklerini söylemİf 

rafına bakıyordu. ile s&m değiştirdi. Kendisi etmiş ti: 
kim olduğumu 

düşünmeyiniz. Bir papaa kızı 

olduğumu bilmeniz kilidir. 

Yakup bin İsa, mahzun, taarruza geçti: 1 - Benim 
mahzun sarayın taş duvarlarmı - O manasbr sizin eviniz 
tetkik ediyordu. Dedi ki: değilmiş · Bize niçin başka 

tür. ıu·· söz söylediniz ? - Cafer bu odalardan aca-
ba bangisindedir? - Orada T eodozya ile bir-

Soldan Sala, Ya/cardan 
Alalı: 

1 - Mıhlanan (4) en tiddetli 

AMMADA SUAL 
' Bir gGn boca nehirleri an-

labyordu. Bitirdikten sonre: 
- Soracağınız birşey var 

mı? dedi. Çoçuklardan biri 
elini kaldırdı : 

- Zilin çalınmuma kaç 
dakika var? 

BİR SÖZ FARKI 
iki arkadaş konuşuyorlardı: 
- Bir gün tramvaya bindim. 

Halbuki cebimde bet kuruşum 
dahi yoktu. 

- Biletçi gelince ne yaphn? 
- iki tane yüz para verdim. 

Serdar y akubun yilıü likte bir işimiz vardı. Asıl 
pencerelere dönüktü. Arkasın- evimiz burasıdır· 
da kim var, kim yok, haber- - Pek zannetmiyorum. 
dar bile değildi. Fakat kendi - Sebebi ? 

Yakup'la Evdoksiya en son 

defa işte bu şekilde ayrı.lmq
lardı. 

[ Arkası var ] 

ceza (4) 

de2(s, Katıtm aıbd ... (5) uu- ı et cı·' . . K U K U 1 
3 - Kapek ("J) fakat (5) .. o- B 1 C 1 , ta (2) ._ ____________________________________________ _. 

kendine mınldanır gibi sor- - Sebebi fU: Kanaatime 
dup bu suale, ince bir kadın g6re siz Bizansın ileri gelen 
sesi cevap verince yerinden ailelerinden birine mensupsu
hrladı : nuz. Böyle bir aile kızı, kos-

- Merak etmeyin; arkada- kocaman bir evde yalnız ba-
fiDıZ kurtulacaktır. tına oturabilir mi ? 

Bu kadın Evdoksiya'mn ta - Görüyorum ki siz çok 
kendisi idi. Sırtındaki elbise meraklı bir insansıwz. Siz 
cidden muhteşemdi. Manas- böyle sualler soracağınıza 

tarda, E•deksiya ile beraber evveli çok aç olduğunu tah
gördükleri diğer Rum kadım min ettiğim kamınızı doyu
da iki adım arkada duru- runuz. Sonra da arkadaşınızı 
yordu. nasal kurtarabileceğinizi düşü-

Podralı Delikanlılar 
Beyoğlunun bazı sokakla

nnda son zamanda bir takım 

garip kıyafetli, podralı, düz
günlü delikanlılara bolca tesa
düf edilmektedir. Bu vaziyet 
polisin de gözüne ilişmiş ve 
bunlar toplanmıya başlanıl-
mışbr. 

4 - Viliyet lmirl (4) uçan a· 
tef (4) 

S - Kadar (3) m. ltlr kı.smı 
(3) bir muharrir (3) 

6 - Kelli felli (7) 
7 - BüyülJ, (3) likin (3) yeni 

t.ir npur ismi (3) 
8 1 Küçüi. inek (4) enclaht (4) 
9 --t T ee.uür (2) teytamD alda· 

J1 dua (S) de (2) 
10 - Mqbur bir komik (S) ta

vuk Qsi (S) 
11 - Düz, aaph tencere (4) 1&· 

bırlı hayvan (4) 

Müller Raporu Deoam Ediyor 
Evdobiya neşeli, memnun nihıüz. Şimdilik, yapabilece

görünüyordu. Bütün bu olan, ğiııiı en salim şey bu olsa 
biteıı :1eylerden haberi yokmuş gerektir. 
eibi sord~ '#-

Şimendifer Siyasetinin 
Mali Tesirleri Nedir? Ayı Halanın Pastası 

Zararlı Mı Olmuştur, Yoksa •.. 

- Demek selamettesiniz. 
Halht·ki ben .w yakalanmıt Her dakikası heyecan ve 
laJlllediyordum? vak'a dolu Bizans misafirliği-

nin ikinci gecesi idi. - Haytr, diğer bir arkada-
fımız yakalandı. .Başlanna gelen bin bir fe- [ Bat tarafı 1 iaci aaJiladan ] bin dolar hesap etmişlerdir. 

- Yarın sabah idam ed~- liket kafi gelmiyormuş gibi masraflannuı haricinde, işlet- Buaa nazaran aşikardır ki, 
leceği söyleniyor. içlerinde en iradelisi olan me qıasraflarmın m&tezayiden yeni liatlar istikraz akdine 

- Evet, haberimiz var. Yakup, bambaşka bir havaya arbnası suretinde tezahtir e- imkin verecek bir esas teşkil 
- Peki, bu hadiselerden dalmışh. decektir. Ankara - Sivas bat- edemezler. Diğer taraftan şi-

aonra daha burada oturmak Evdoksiyayı seviyordu. lra- tile Samsun - Sivas hattının mendifer inşaat programmın 
istemenin manası nedir? deaiz, ıuunu.z, ümitsiz bir işletme netayici hu itibarla 1-2, 2-3 sene gibi kısa bir 

- Hiç bir ~11 yoktur. hlale seviyordu. pyanı dikkat bir misal arzet- .zamana sığdınlan ilk kısmının 
Arkadaşımız yakalandıktan Arkadaşı Cafer'in kurtanl- mektedir. İşletme netayici istilzam ettiği masraflar, bi-

aonra elbette ki onu burada ması meselesini hile ikinci de- hakkındaki mülahazat pek dayeten 200 milyon Türk lirası 
bırakarak gidemezdik. rece bir ehemmiyetle görilr bedbinanedir. olup neticeten herhalde daha 

- Arkadquıız kw1arılır:;a olmuştu. Tamir ve tecdit masrafı ha- fazlaya baliğ olacaktır. Bunun, 
derhal eitnıiye .az verir misiniz? Fakat duygusuna olan riç olmak üzere safi işletme devletin varidatı acliyeainden 

_ N---1 -:~-'-!I!....!- ,· daha bu maalibıy" etini arkad··•a- ----....!~ Ankara - Kay.-: bat- · 
iUll 15auCU1111U; • ~ 1WUNUU1 -· • tesisini de gayri kabil addet-

burada yapacağımız İ§ var. nndan itina ile aakhyor, biç bnda hasılabn ( % 215) ne, mek lizımgelir. 
Ba cevabı alan E•dobiya'aın b!r fe)' sezdirmemiye çalı- Samsun - Sivas hattında tak- '--- müddetini temdit etmek, 

Bir gün Ayı hala çocuklara 
ikindi kahvalbsı için pasta yap
mışb. 

Hala pastayı eline aldı: 
"Ben yemek odasına gidi

yorum, haydi siz de arkamdan 
gelin, kahvalb edelim.,, dedi. 

Tam kapıdan geçeceği va
kit kolu çarpb, pasta elinden 
yere düştü, çakır, çukur bir 
ses çıkardı. Ayı Hala pasta
nın yere düşünce böyle ses 
çıkarmasından şaşırc:IJ. Eğildi. 
Bir ae ne görsün. Pasta diye 
içeri götürdüğü ıey , ters 

esası dahilinde hareket edil
miştir. 

ECNEBi GURUPLARLA 
YAPILAN MUKAVELELER 

-... .-ı...1.1:1~ Dedi ki: fiyorda. riben ( %a()O\A-e balia olm11•- IDfil 
ı-- QQuanovu. O ka~-- ima ,.... • ..., filiyatta inşası mutasavver hat- Belçikalılarla münakit mu-

- Aramızda lauıl olan ıece iç ar _..,. tur. 1 k 1 "b' . 
b k d ..ı!ı_ı __ tli, H tlarda · di ann def aten 1nıuıaından sarfı ave e mucı ınce, gurupça mşası cemilekArhğa derecesi ae olar- ir ODUfDIA an 80DI'& U1A&11 a talDU' ve tcc "t --y-

aa ol.m halen birbirimizin dikkatli ailihlancblar. muraflan dahili beap edilir- nazar ederek birini diğerine taabhllt olunan iki hatbn İnp.11 
E d •--! delil til b · beti ...r..d (,...,5) takip ettirmek demek olacağı- müddeti 2,5-3 sene iken inşa 

difmam olclujıummı anti- v o..iyama e e ön- ae a ms er ı~ e ""' ve masarifinin alb senede tediyesi 
mıyahm. Siz bize hayatmma lerine mabut ihtiyar kılavuz (465) rakamwna baliğ olmakta- na gGre hükümetçe pyanı ka-
bailflaclma. dilftil. dar. Tesiut sermeyeaine % 5 bul g6rülmemiştir. ve tediyatın bu surette tecil-

y akal•nan ubda,mm lize Maksat fU idi: faiz hesap olunduju takdirde HÜKÜMETIN TUTTUÖU YOL den mütevellit faizlerin de 
iade etmek lltenaelde iJiliği- Sahilde yalan gizli bir iM bu r•k•mlar ( % 430 ) ve Buna binaendir ki hüldimet yedi senede tediyesi tekarrnr 
nwn mukahelemi yaplDlf kapıdan sahile inmek, aabab ( % 680 ) ile ifade edilmek masarifi cariyeyi, varidatı adi- etmiştir. ( Faizleri de dahilin 
oluyoruz. Fakat baba Ye kar- karanbğmda, işkence meyda- limngelir. Bu rakamlar lehte tesinden ödemek pklile istik- olduiu halde mevzuu mukavele 
detierimiz aleyhinde yapaca- mna götürllecek olan Cafer'i, olarak dejişse bile, hatlann raz şekli arasında mutavassıt olan tediyat l 7 milyon dolar
juuz iflerde üe yardımcı mubafalannı eliDclen kur- mali netayici, umumiyetle mü- bir tarzı tesviyeyi kabul. et- dır.) 
ol•maJIL tarmak. Ait addedilemez. miştir. lsveç gurupa (mevzuu mu-

Evdoksiya IUStu. Deminki Bundan soDl'UI hakkmda ŞİMENDiFERLERiN Müteahhitlerle üzerinde itilaf kavele 55 milyon dolar - tediye 
tebesiimllıadea aer kalmamlf- Evdoksiya fU talimab vermişti: z A R A R L A R 1 edilen ve balen tatbik olunan müddeti 7 sene ) ve Kayse-
b. .. - Tekrar ayni eve dan- Ecnebi miltehassıalar inşası tekil, İnf& ve tesis masraflan- ride atelye inşaabnı taahhüt 

Fakat Y akup, kendi içinde mek ve aonra ayni yoldan mutasavver olan hatlarla, inşa nın inşa müddeti esnasında etmiş olan (F ox) Biraderler 
kaynıyan his atetillin genç kı- geldikleri gibi kaçmak." edilmekte olan hatlann beher mesaının ilerlemesine göre firmasile münakit mukavele
m ·l•ka&1z bU'•km•dığmı Evdobiya, biltibı bu mild- kilometre.inde senelik safi iş- olmayıp, liakal inşa müddetinin lerde de ayni esaslar hikim· 

kapablmış bir toprak çanak 
değil mi? 

Başını arkaya çevirince nç 
yaramazın sahici pastanın ba
tına ohırduklannı, yemek için 
bazırlandıklanw görünce büs· 
bütün kızdı: 

"Sizi yaramazlar sizi. Ben 
arkamı çevirince sahici pastayı 
aşırdınız, yerine bu toprak 
çanağı koydunuz, değil mi? 
Ben de kremayi, pasta diye 
bu çanağın üstüne boşaltbm. 
Haydi pastayı alm, içeri ga. 
türün, şimdi size bir az pasta 
yok. Cezanızı beğendiniz mi? 

na gelince: 
Bu, bir Alman mali konsor-I 

miyomunun İnpab esnaauıdaki 
maarifi cariyeye tekabnl edeo 
miktan tediye etmesi Ye meY
mu mukavele olan masarif 
ve faizi aylık taksitlerle sekil 
senede iatirdat eylemem es8'I 
dahilinde bir kombinezona 
mn.tenittir. 

Yeni bir mukavele ile lavet 
gunıpu için tediyab daim• 
usulünün tatbikine lidilmif ol
makla beraber, tecili tediyat 
uaulü yalmz infatta mubaf~ 
edilmekle kalm•mıı, ordu ve 
bahriye mübayaatma da t 
mil edilmiştir. Son defa k 
bul edilip tahminen 240 
yon liralık tahsisatla tah.a.KJıw.. 
ettirileceği ifade edilen 
nafia programı için de 
istikraz akdedllmiyecek ohı. 
bu usultır tatbik edileceği 
lqılmaktadır. li:::...---Gm.iimcduı.....Jlu..JbalıaiıL_jüz~enn~· ~d~eu_~de~t~zarfm~~d~a~ura~~y~d·~n~a~ynla~~-~l~etm~~e açığım (tecdit masarifi bir misli ile ölçülen vadelere dir . 

.__.__...___.___.~~--.~_....i-ı...-.ı.U......-.rıat:ila...;U~IY.8.~:lülııaai.l~JA~l~!!L.l:!l~~~un~un~~İDfa~aa~~b-:._!:~~~.....!....~___!_[De~n~mı~Y~ar~J~ 
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Tahrif Eder? 
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• 
Sayıla 7 

Sıhhat Ve Güzellik •• 

Size En Büyük Tavsiyemiz Olsun 

Havadan Ve Sudan 
Korkmamıya alışınız 

1 

Avukat N. M. Bey de ıu 
cevabı vermiştir: 1 - Birinci 
auale cevap verebilmek için 
atideki noktalann anlaşılmuı 
lizı .... 

l ı &.t.ıia 1036,25 !Avusturya tl 31;.- 1·ansı tarafındaıı tHra gazete-, 
1 Dolar 212150 1 Pezeta 24,50 -

ı Mark en s~ lerı'ne verilmış· bir tebliğ - 29 Franm fr. 168,- _,, 
----------- ı Zloti 2'\SO, gördük. 

20 Uret 224,50 ı Pengo 36.7S M J 
ı 20 Belçika fr. ıı1,so 20 Ley ıs,so Ajans, bu tebliğinde ü -

• Draı.l stJS 20 1>rı.,. ~so ler raporunun bütün gazete-
• ~ ... il~ ı ~veç . ler tarafmdan nqredilmit bu-

HAVA VE SU JI ..... _G_ü_n_lü_k_ld_m_an_--J, 
Birçok kimseler şimdi deniz - '"-----------

banyolarına gider, bolbol ban 
A - Teşkilib eaasiye ka

nununun 30 uncu maddesi 
IDucibınce ReisicD.mhur B. M. 
M. heyeti umwniy•i tarafm.. 
dan ve kendi arasından inti
hap olunur. 

B - Yiae ba 1r...._ 31 
İnci aıaddesine iÖre Reisicüm
'- devletin reisidir. Bu ..... 
retle ınerasimi mahsusada mec· 
lise ve lüzum görüldükçe icra 
\'ekilleri heyetine riyaset eder. 

C - 8'a kanunun 39 uncu 
llladdesine göre Reisicümhu-

run isdar edeceji bilcimle mu· isictnliur atadıe ifa .ter· 
hrrerat Başvekil ile veld!i Bunu teşkilib esasiye kaaum1"" 
aidi taraflarından imza olunur· dd · k --.....:L 

nun 32 inci ma esı pe 11UU1 

Yine bu kanunun 40 mcı surette gösteriyor. 
IDaddesinin ikinci fıkrasına göre C -Reisicümhur mukarrerat 
Reiaicümburun isdar edeceji 
bıukcrrerattan mütC'ftllit mes•- isdar ecler, fakat bu mukar
uli rerat Başvekil ve vekili aidi Yet 30 uncu madde mucibince 

... 1-.. tarafından imza olunur • Ve bıe&.l\Ur ınukarrerab imza eden 
B bu kanunun 40 ıncı maddesine Cl§vckil ile vekili aidine 
raciclir. Bu maddenin birinci g6re de bu mukarrerattan 
fıkr mütevellit mes'uliyet onu . asına göre Reisicümbur 
hi iınza eden Başvekile veya Yaneti vataniye halinde B. t-ı. 
M M ..l Yekili aidine racidir. .,e · . ine karşı mes'1'la6r. ı 

Reisicümhurun memur o mıya· A- fıkrasına göre Reisicüm- ...ı .. _ 
h ragv ının bariz delili bunlarW{". urun mevkii tetkik edilirse .. al 

Reisicümhur neden y nız llleınut Q]mad~a hükmedil-
nı~ lhımgtlir. Çünkil Reisi... başına mukarrerat imza edemez. 
tUınhur mcb'ustur. Meb'usluk Çünkü mes'ul değildir. Maku
ile hükümet memµriyeti bir rerattan mütevellit bir mes'u
lat :uhtesiade içtima ecie.ez. Jiyet lla&'Sıa bir m~ul ar.amak 
"T c~Uib Esasiye Kanunu lhımdır · O •es'llliyet, mukar
hıad<le _ 23,, reratı imza eden Başvekil veya 

B - fıkrasına göre Reisi- vekillere aittir. Mes'Uliyet 
CÜtnhur devletin reisidir. Dev- ıneıawiyetin en ce-li safa-
1 tıdır. Mesu'liyetle müteradif et reisi memur olamaz, amir f · ti 
l olmıyan vazi eler memunye 0 
ur. Bu itibarladır ki merasi- istilzam edem Me&'Wiyet ve 

~ lunduğunu bildiriyor. ftılem-
1 later11n 1~:;: A.W Sa. leketia. yegane iatilıbar vası-

~ ı T.L. Florin l,17 tasa olan Anadoha AjaQStnın 
~ fe7"9 -=iö ı " ti Koron ~87 vakayii bu kadar yanlış naklet-

Adet Sa. ı ,, ŞilinAv.3,)3,JJ,s B 
ı T.L Dolu0,47 ıs 1 ti 

11 
Peı:eta4.J0.6ı mesiDe tahammül edemedik. u 

1 ,, ,, Fr. fr. 11,97 dil' 
ı • • Liret l,tf.- ı .. " Jıl.k 1.97,- rapor tarafuaızdan neşre ın-
1 ,, ,, B.fr. S,3',se ı " " Zloti 4.1ı1s ,_ d L--k h 1 

J)ralı.aü.36,2.S ciye .. a ar mu- ese meç u l : : ... fr. t,tt,25 ı " " p_,. ~7.S. kalm1etır. 
l n " lna 64, 82 1 ,, 11 l>inar ~62 ~ 

HİSSE SENETLERİ Netekim bizim neşriyabm~ 
ft Bankası ,,65 
~u D.Y. 18 
Reji 6,JO 
Şir. Ha)'rl)'e 16.SO 
Osmanlı 1. 
Tramvay 60,-
Uwuni SieortalO,JS. 
B...aoati ~ 

fsrtKRAzLAR 

Terkea 
Cilneiıt• A-.. 
O~oa 

üzerine Ajcuıı:1, i;taııbul mat'9,5o 

Şark ckğinne. 1,9~ 
Balya K. A. 4, 90 
Şark ıa.-ke.ı.Ec. s,~ 
Teldoa 25,-

TAHvft.LER 

.2.\35 buatına ı. raperun yarım sü
tunluk bir hulasasım vermek 
meçburiyetinde kalmıştır. De
mek ki Ajans bu raporun evelce 
neşredilmediğini itiraf ta et
miştir. O halde diğer viliyet 

D.bi5 M,50 TraınvtQ ·~50 gazetelerine havadis verirken 
Şark D. Y. 5,50 Tiinel 4,SS d d .. • t• . 
Dily M\IVah. 119,50 Rıhbnı u.95 bu vak' ayı ne en egış ırmıye 
ı\lmrGlder s,ıe Anadolu 1 Sl,75 lüzum görmüştür? 
Saydı malat -,·· 2 3l.,7S 8u hadise de bue pterİ ... Baj'dat l903 57,- " S h 
Techi. Askeriye .. " 47,-- yor ki Anadolu Ajansının a· 
TlcAllET Ye ZAHiRE BORSASI berlerine itimat pek güÇPU . 

Yukarı fiatle.r Memlekette başka istihbar 
Burday Kr. Para 

Yumuşak lt -50 
Kı2.11ca 

Un 

Ekstira 
Kr. Para vasıtası olmadığına göre hal-- --

~ .2: 25 
ZAHiRE 

Çavdar 
Arpa 
llum 
Nohut 
Kuş yemi 

6,30 
6,10 
10 

B. yumı~ak 1010 
B. aert &,80 

fHRAÇ ~YASI 

t:;:ı,oıuJ- -
Tiftilt Ank.,:ut17,20 
Adana eantttk -
Fıııdık iç Gire. -

Vakit Geçirmeyin 
MliJl4ba.luilı laikaye~nin 

km dahili ve harici hadiseler 
hakkında salinı bir fikir 
edinmesine imkin yoktur. 

Demokrasi, efkarı :um.umi
yeye istinat eder. Efkarı umu
miyeyi aldatan bir ajans ceza
landırılmak lcizımgelir. 

Hükumetin, bu noktaya 
siddWe nazan dikkatini cel
bederiz. 

Harp Malullerinin 
Şikayeti 

ve güneş almıya çalışırlar. 

Bütün bir sene kapalı M
vaya ah.Jmış kimseler birden• 
bire b6yle suya ve havaya 

çı~~ ertesi -sabah vGcutla- . 
nnda bir rahatsızlık bilıs&

derler; ve ekseriya hafif kır

gınlık e nezle duyarlar. 
Bu netice hava ve suyun 

vücutta yapbğı tahribatın eseri 

değil · , Bu eser, biıe vüc~ 

dumuzun tamire ve temizlen· 

miye ihtiyacı olduj'lınu göste
ren bir misaldir. 

Eğer siz de böyle bir rahat
sızlık hissediyOl"SUJZ derhal 
sıcak bir banyo yapınız. Su 
içetek barsa}dUl.9UI temi.zl~ 

yiniz ve bol bol havaya, gü-

neşe ve suya alışımz. 

Nezle oldum korkusile eve 

kapanmak, güneşten, ı'Udan ve 

havadan kaçmak tehlikelidir. 

Sinemalarda 

Majik - "Yeni Mabutlar,, 

Elhamra - " Kadınlara " 
inanmam. 

Opera - • İntikam " 

Etuval - "Kadının harbe 
gidişi,, 

Ekler - ''Beyaz kadın,, 

Şık - "Staaley Afrikada,, 

ı , 

1 - Arkaya yatıp elleriniz- · 

le beliuizdeıı tutuou~ ve bacak
lannw dimdik yukarı kal-

2 - Bu va1iyette sol a,.
ftnı:u lunp kaldırwı. 

"Manon Lesko,, 3 - Ayni hareketi 
"1 ~ medi.e riyaset memuriyet teYemdir. Yekdiğe
cder. B. M. M. ine riyaset rinden ayrılmaz. İmdi mes'ul h====== 

~ ıat.a aalll memur denile- olan vekiller aıem• deiilkea Bu Lekeler Neden Olur? 

oauncu ve sonuncusu dün çakh. 
Gelea cevapU.. qoaya konmakta 
ve kwıa ç~kilmck \bere ~Z!1"n
maktadlır. Cevaplann ~Ö:Gcj&ile· 
bileccti müdect "l._ ajuatos 
alqamma lkadardJJ'. Er.\Qir~n 
bütün uelicelcr o.eşredilecektir. 
Geç kal&u cevaplat ela bittabi 
na:ıan itibare ahnruıy~alıtır. 

lzmirt 3 ( Hususi ) - Harp 
malullerinden bir kısmı vilayete 
giderek, kendilerine dağıtılan 
paranm azlığından şikiyet 

ettikr. 

FraD81Z tiyatrosunda - , • 

Taksim bahçesinde - Barbet ayağınızla tekrar ediniz. 

l>ilir. lte!sicDmhur lllzum gi!r- R.C. nasd memur olur? İzmir, 3 - Karşıyakada 
dükçc i .. ra vekilleri heyetine D- Reisicümhur için yalnız ..ı_ • d _ _ı_ d 

.. ..__hul dil- ~nize pen ön an.a qua ~ riJaaet ette,. Bu riyaseti bir aevi mes'uliytt .- e vücutlarında ba:ı:ı lekeler wıl 
!_~~v:;cki:·:t ,.:m:,a::tile=:::d:e!P.=.,,:.:R:e:::-~m~iş .... ti~r.~O~da--~-· -==e=:t:=-i _v=-at_an_i=y.....,.e. olınllfbır. Buaun eyyuııbahur-

l • D "" l J dan ileri pime yanak lekeleri ıvıal ullere Para agı ı ıyor olduğu iddia edilmektedir. . ---

nk C • nan malullerin evvelce Beya-

Tediye umartesı :.~;~y!:!-.. n::: 
Gu .• nu·· Başlıyacak atla ilişikleri olup olmacbkla-

nna dair vesika aldıktan son-
ra müracaat etmeleri lazımdır. 

5 - Keza malullerden ve 

o:t , .. 

lstanbul malül guilerc tev- ı res•l senet .e sair wesikalan 
ti komisyonundan: ı _ MaliJ Ye ~ kıt'a vesika fotoğra
iaıilerle yetimlerine ve şehit file her gün sabahları saat 
YetiınJerine para dağıtılmasına 1 (9) buçuktan ( 12) ye ~adar 
(9) ağustos 930 cumartesi gü- vilayet mektupçuluğund~k~ ko
nünden ilibarea l.aşlanacalıhr. uyona IMracaat etmelidirler. 

malOl yetimlerile şehit ye- l.-~~========:::~==7=~-~-;----;--;;;:~;--;:-~-.,~a~~? 
timlerinden olup ta <•o> se-- Amerika'da Canileri Nasıl Söyletiyor r ••• nelik maaşlarını almış olanlann 

•ı 'lııl': ·1 U....! • 4 - Yahuı bayatta bulu-' - ft.•ra •ası e alll'ıncı 

da lstanbul zat maaşlan mu-
haaebeeiliğindea bir vesika ala· 
rak •lracaat etmeleri Iazmadır. 

hafta (Aksaray) ikinci Wta 
(~yip ) ~ncü lıafta (Fn~h) 
dordüncü hafta ( Süleymanıye) 
bc.~iuci hafta ( Kocamusfapaşa) 
altıncı hafta ( ~tanahmct) 
ll1ılccr. ..-beleridir. h Ş.,_ 
le.rd~ b1'lb Ww.aa a&ıaıl
ler?e malul yetimlerinin ve 
§ehit yetimlerinin haf tası için
de ınüracaat etmeleri li.ıımdır. 
liıtftası içinde m.iracaat "9 
illi} cn!e.r en soaıı ha-alala· 

PANAYIRI 

C ... ı. '-•<ur. 

3- Bu şubelerde mukayyet 
t"-1.lüllerle (nul~ yc:.timleriaiA 
"'• '~hit ~timlerinin -hm ilil J.. J-

reisieai) ı:ıaat cmduı ve 

Beynelmilel S~nayi nümune ....... 
6 • 21 EJ)Ol l9QO 

• • 
BARI (İtalya) 

J,tirak ediniz!!! 
T afsilit ıçın lstanbul, 

Beyoilu, T epeba§ı ltalyan 
Telf. - B. O. 2268. 

Resmini Gördüğünüz Şekil, Size 

Bu.Hususta İyi Bir Fikir Verebilir 
~ caninin, ağıwfan llkuıdl ! tid~etli ziya ~~~n ele~ ı ~mda oturan polis me~, 

almak • · Amerib polisi ltir tertıbab yerl~tınlır. . ıse yanında bulunan nıeıaien ıçın c o • M • • t ih al O O 

iskelet icat ebniştir. anının uzenne zı~a eve etinın içine söz söyle9!tİJo 
Bu aleU lmlla•mak için edildiği ıa~aa, ~,. hıç farkına bqlar ~ bu suretle isk.det 

Lliribiriaden ~· bölme ile ay· varmadan, ~leftın arkafıasında- konuşuyormuş gibi l>ir vuiıet 
ı :L! .L.- ı:t-wn vardır. ki sinema aletile otogr alınır h ıl l B d _ı:....._ 

n mış ı-..: o~ .-ıı • • as o ur. un an m.._t 
Caninin huhındu(u oda ka- ve tıpkı seslı sınemalarda o}.. cuiyi korkutmakbr. 

ra- ... ktır. duğu gibi caninin ifadesi de C . k ku bv :-ı.....: 
... . . anı or nca yap gı -ı-u İskelet ise pek aydınlık b* resımlenn kenanna geçer. birer birer söylemiıe ve •-

odada bulunur ve arkasıpa da Diğeı odada iskeletin arka- be etmiye başlar. 



• 
6 Ağustos 

Sahibinin Sesi 

Gramofonların şahıdı 
Ea meşhur san'atk~rlann en son ve 

hassas plakları : 

Bestenigar şarkı: Eyle Tahammül 

Bestenigar şarkı: Kaçma ıiıecburundan 

Hüzz!lm beste: Aldım hayali 

Hüzzam şarkı : Meftun olalı 

Karcığar şarkı: Vah meyusü visalin 

Ferahnak şarkı: Ruhumda bahar açtı 

Bestenigar beste: Gamzen ki 

Kürdili hicazkir tarkı: Aşkın bana 

Hüzzam şarkı: Durmadan aksın 
HER YERDE 

Sahibinin Sesi 
Gramofon ve plaklarını arayınız 

1 

Ankara Nafia başmü
hendisliğinden : 

108756 lira 49 kuruş bedeli keşifli (43) adet ayakları 
k~rgir köşeleri yono · tabliyesi ahşap olmo.k üzere kızılca* 
hamam - Gerede yolu üzerindeki köprüler kapalı zarf usulile 

münakasaya konulmuştur. Yevmi ihale 17 Ağustos 930 
pazar pnU saat on beşte Ankara encümeni daimisindedir. 
Talipler keıifname ve şartnameyi görmek üzere ·Ankara ve 
lıtanbul bq mlihendisliklerine müracaatları ve yevmi ihaleden 
evvel teklif mektuplarının enclimen riyasetinde bulundunılmuı 
ve teklif varakalarile yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat 
mektuplarının aynca bir zanla gönderilmesi ilin olunur. 

Böbrek hastalığınız varsa 

• 

VITEL 
• 

Suyu içiı•İz, tesirini derhal 
•• •• •• 

gorursunu~ 

Yazlık ve kışlık kostümler, pardesüler 

çok güzel ve en ivi kumaşlardan imal edilir. 

MODA 
Eminönü esvap terzihanesine 

uğramadan geçmeyiniz. 

CENUBi 

AMERİKA YA 
Müreffehen gitmek istiyen 

yolcular. her halde 
INGILIZ 

1 

ROYAL ·MAiL LAYIN 
Kul_!lEanyasının MUAZZAM 
ve MUHTEŞEM vapurlarile 
seyah~t etmelidirler. 

TÜRKiYE acentesi 
N. A. Kostantinidis 
Efendiye müracaat olunma
lıdır. 
Tel. B. 3126. Galata ' Rıh

tım caddesi No. 27-29 
DÜNYANIN her tarafına 
VAPUR ve ŞİMENDİFER 
"" b ileti verilir. 

YUNANIBTANDAKİEMLAK 
SAHİPLERİ 

,4stanbul Vilayetinden: · 
ıul- Yunanistanda kiiıı ola

rak 1-8-929 tarihine kadar sa-
hiplerinin yeddi tasarruf ve is· 

Dünyanın en uzak köşesi 

bile elinizin .albndadı,. 

Markoni 

Telsiz makineleri bunu size 

temin ediyor 

r 
I VAPURLAR l tifadesinde kalıp Yunan hüku

metince vazıyet edilmemiş olu 
E:mJak sahiplerinin, 

2rr-- Ve bir de sahiplerinin 
hakki tasarrufları nezolunarak 
Yunan hüküm etine intikal eden 
~ upanistanda kain emvali gay· 
r~ımenkule derununda kalmıt 
olan emvali menkule sahip
lerinin. Muhtelit Mübadele ko-

Yakında şehrimize 

külliyetli miktarda 

gelecektir 
Seyrisefain 

Merkez acentesi Galata köp
rü başında Beyoğlu 2362 
Şube acentesi Mahmudiye 

hanı altında istanbul 2740 misyonu Türk heyeti murahhasaın 
•-.:....l_s_k_e_n_d_e-ri_y_e_ s_Ü_ra- t--+-m f~:s~~1:~r~üracaatları lüzumu 1 

postası 

( İzmir ) Vapuru 8 Ağus
tos cuma 13 te Galata 
rıhtımından kalkarak cu-
martesi sabahı İzmir' e ve 

akşamı İzmir' den kalkarak 
pazartesi İskenderiye'ye va-

racak ve çarşamba İsken
deriye' den kalkarak İzmir' e 
uğnyarak lstanbul' a gele .. 
cektir. 

Mersin Sürat Postası 
( Konya ) vapuru 6 

Ağustos Çarşamba 11 
de Galata Rıhbmından 
kalkarak Çanakkale, İzmir, 
Küllnk, Fethiye, Finike, 
Antalya, Aliiye, Mersin' e 
gidecek ve dön~te Taşucu, 
Anamor, Aliiye, Antalya, 
Finike, Fethiye, Küllük, İz
mire uğrayarak gelecektir. 

Çanakkale' de yalnız yol
cu verilir yolcu alımr. 

-- SÜT VER~N -
ANNELERE 

Sütünilzü arttırmak ve ço
cuklarınızın kemiklerini kuv
vetlendirmek için seneler-
denberi tecrübe edilmiş ve 
tesiri görülmüş olan 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HÜLASASI 

Kullanınız her eczanede bulunur 

ROZENGART· 
il •ı v 

EN B.UÇDK, iN SAGLAM 
... 

VI iN ucuz 

OTOMOBiL 
SORUNUZ, 6GRBNINIZ, 

•• • • 
TECRUBE EDiNiZ 

11ee~uı mldGr: S.llm RtlJPll 
, 


