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SUiKAST KAi{ ISINDA 
Bir Haydut Çetesi Gene Hududu Geçti 

Hem De Başka Taraftan .. 
~utfen Ankara Telgraflannı Okuyu~uz-

Şark Hadisesi izmirŞampigonuBuragaGelflcek Dalgınlık 
DevletimizeK 1 .• ~b. •• M hh 
karşı Hakiki Bir U U Un Ura ~S 1 ümrüklerde 

1 Bugünün Meselesi.. 1 

Şark Hadisesinin 
Mes'ullerini Aramak 
Zamanı Geldi.. 

Sui Kastbr... Müzakereye Başladı .,......·p Vak'aOld 
I..:_ Y tilll JGmrlk tarlfmlala Jaabt 
~anın idarecileri ister İstan .. · . , 1 . ' . d• •mıJmuı JGsGa•• lam1r ltM-

Hari ç te Olsun.l•t•r bul, Henuz Cevap Yenile 1 ~~150~J:::!1~ 
l> • h i ld ~ M u t 1 a k a f lzmir Şampiyonu Afta.it 1 -:'1;· 1ç1oı ı...ın w.. tahkik 

E z i 1 m e 1 i d i r - ' --d MJetlnla r&aderllmeel hU. meY• 
-'ahatlr, denillyor. 

· Şark badUeaine artık bitmiş nazarile bakılabilir. Ap cfa. 
tındaki tenkil tı,reketi her vakit yapılan adi şekavet taa
kilindea bqka birtey değildir. Hükümetin lran ile taati et
mekte olduğu notalar ise hudut meselesinin halli için ya
pılmı.ş teşebbüslerden ibarettir. 

L ~ 6 (H. M.) - Şarlr 
audutıanmızda çikan bacliae-
'!ıbı alelade bir haydut İfİndea 
tifade devletimize karşı ya• 
~ bir IUİkast Olduğu Ye 
~çt~ idare edildiği tin geÇ
tiltte daha ziyade vuzuhla 
blaplmaktadır. . 

Bu dlltüncenin son sebepleri 
fUnlardır: 
1-Ağrıdapıda mahsur bulu
~ aaileri kurtarmak maksa· 
dile bir kaç giln evvel Harzaa 
leyhi avenesi ile birlikte Irak 
tarafından hududumuza girdi. 
L-~ - Bu çete derhal mu-
4114l8ara albna alında, IDilaa edil
llleai zamanı yaklqtı. 

3 - Tam bu dakikada p
tek Ağrı dağında m•hRr bu
'-aıı ilk çetenin gerek Ora· 
.._ klyGnde muhasara altma 

.'-.... ~11!1'11 ~ #Jld ...... 
1. kurtanbası için ikinci 
lr teşebbüs yapıllDJfbr. 

4 - Bu teşebbii diln ya· 
Pllnııştır. 

5 - isyan eanaamda mu
kaddeme olarak yapalan te
kbbüa lrandan .. 

6 - ikinci teşebbüs lraktaa 
Su 7 - Bu IOn teşebbiis İle 
. rye tarafından gelmiştir. 

b,. 8 - Demek ki bu herifler 
L.~. bitişi~ olan llç memlekette 
~ı de bır el tarafından idare 
'aıinıektedir. 

9 - Bunların miişevvikleri 
llerede ve kim olursa olsun 
hlutlaka tedip edilmelidir. 

. 10 - Surye .hududundan 
~ratımıza girenlerin başın-

( Huo ) denilen Kilrt 
lltrterdeai vardır. 

Hariçte hazırlanıp toprak

~ saldıran bu takiler 
~leri yerlerde telgraf tel
it ve direklerini 71kap 
ı,~itler, ayni zamanda da 

il' beyanname netrecferek 
t!'iatakil K&rdiatan içia çabf
"1.rılll illa etmİflerdir. 

(liaau) nun llzerine de· kuv
•et aevkedilmiftir. Fakat Huu 
~da yalnız bir ordu 
~· ayni zamanda da fUarla 
il' halk kitleai görmektedir. 

Or Gerek Ağndakilerin, gerek) 
ti ant•' clekilerin, gerekse Su
( ~hududundan geçen Huo 
l u ) hainlerinin mabv edi
:ekleri muhakkakbr. Bu da 

tk yakındır. 

ranın Cevabı 
Elan Gelmedi 

"taan Ankara, 6 (H. M.) - fra• 
dar cevabı elu beklenmekte
dsatir ~eciknaemi teeuirl ma-

Baadaa daha dikkate llyık bir 
7Ulıflık ta Trabzon'da olmuftur. 
Bundaki mücliir,yeal harfleri •eç
.... m6fldilit çekiyor ..... Ye
.. tarifenia .ene baflDda tatbik 
edilecejiDI unnetmiş. 929 eylil

Binaenaleyh, artık Şark hadisesinde mes'ul olanları araş
brabiliriz. 

,\lade tatbik ettinaemİfo Buruı, 

.... sarip olarak. •ne bqıaı 

..t bWyormUfo Yeni tarifenin 
)atbikine 930 martında bqlamlf. 

Bizim tahk,ikatımıza göre mes'uliyet Şark viliyetieri uolu
mi müfettiş'iği üzerinde toplanmaktadır. 

Bizce, umumimüfettişlik vaktile tedbir almış ve vaziyeti 
görmüş olsaydı isyanı doğmadan boğmak mümkündü. 

Bu ne dalpıbkbr? İddiamızı şu no.ktalara istinat ettiriyoruz : 
1 - Şeyh Sait isyanından sonra, umumi müfettişlik, o va-

' Mekteplere Akın kitki vaziyetin icap ettirdiği tertibatı aımanu~br: 
[ Devamı 7 mcı sayfada ] 

takımimr. Son m~da, Gala
tuaray'a (O· 1 ) majtip olmUft 
F enerbahçe takımı ile berabere 
kalmıfbr. 

Başlıyor A • l. v.·· •. kB+:· A .,_ v. 
Liaelerle kız ye erkek muallim ~Zlm lı n.UÇU lT merlKQR .n.lZl " 

lzmir, 2 ( Huaml) • · Şehri· 
mizin maruf "Altay" takımı, 
lstanbul takımlan ile futbol maça 
yapmak ilzere lstanbal'da bu
lwwı ullhiyettar murahhulan 
Şeref Beye talimat vermiştir. 

.ktepleriae alınacak talebe M• B b y•• k 
813 D~ kanun mucibin~e ıs ar ara uzere 
mtlaabaka ile ...... caktar. Bar-

Muvafık cevap alınına Albay 
kuvvetli bir kadro ile aeyalaate 
çakacaktır • 

~k çocuk ve&leıi. llaarife mi· B w G t • 
::-t~ek .:=::.:: o gazı e ç ı 
~ iltemiflerdir • VekAJet 
kanuna riayet etmek mecbu-

Mü//er Raporu Devam Edigot riyetinde buluuulduğunu bildir-
• miştir . Bu da miilabakaya Resmini dercettiğimiz Ha· 

B l K b ı •• d •• -1..! girmek prtıdll'. nım kız, "Standartoil" gu 

Orç ann a u u ur IU -=~====:;:: tirketinin bqmnhendiai M. 

A d B• L Tomkina'in knçük km Mia 

B B h H 1 d Y a lll İra Barbara Tomkina'tir. iriliğine u u ranı azır a 1 Kazanabilirsiniz bakmayın. Henüz sekiz Y8flll-
- dadır. 

Lutfen gazetemizin ilk gil- Mis Barbara'nın büyllk im 
Senei cariyeden itibaren, timendifer inpabndan mntevellit nlinden itibaren dağatmağa kardeşi geçen sene yilzerek 

döviz ihtiyacatmdan daha vhi mikyuta yeai dam ihtiyaçları başladığı kuponlan ehemmi- Boğazı geçmiştir. Knçllk Bar-
bqgöstermiştir. Bu iht!yaçlar yalnız devlet maliyesinde mühim yetle saklayımz! bara da hemşiresi gibi Botazı 
bir tazyik icra etmekle kalmayarak, devleti en btıytlk " denmh . Bu, sizin için bir tali geçmek arzusuna dlltttl. 
bir döviz mübayaacısı mevkime getirmiştir. tecrübesidir Bir sene çalıfb •ve geçen pa-

Türk diiyunu hariciyesi servisinin geçen seneye kadar ta- Bu müsabakaya lstanbul zar g&nü emeline muvaffak 
mameh muattal kalmıt olduju maUimdur. Hllkômet bundan ve taşrada bulunan bütün oldu. Sabah saat on buçukta 

karilerimiz iştirak edebilirler. denize girdi, (27) dakika 80nra 
başka maliklerile bir itilafa vud olmayarak senelerdenberi EJcs• k K J 
Anadolu hatbnl ve Haydarpqa liman te8iMabm işletmakte idi. l UpOD ar Tarabya'da karaya çakt:i. De-

13 Haziran 928 tarihidde akdolunan Paria itilifı ile T~e . İstediğiniz zaman matba- ğil kız çocuklan aramda, 
düyunu hariciyesini tanzim etmek gibi f&YADI takdir bir ~ amızdan tamamlanır. erkekler arasında bile Mia Bar-

. 10 kin el nıM> d Anad 1 L-.1.1.. iç aayıfada tafsı·ıa&t vardır. bara'nm elde ettiii muvaffa-vucüde getirmış ve unuen .,..o e o u uuu 

Alta,, İzmiria - kunetH 

Bu Kız, Hentız Sekiz Y aşmdathr 
; 

1 Mis Barbara 1 

ile Mersin • Adana hattını ve Haydarpaf& liman t::::r kiyeti kazanacak pek az kimae 
vardır. 

D 
.. S b hı ne.~[· 

1 

}

1

nc1 .. k,.,.~k Bir İhbarı - ---A-cab-a _S=-=--e-be_b_i -=.Ne-=.? =-=-===:;l 
UD a a e Eski Bir Şehadetname 

K hl D • K d Hikayesi · a OSU enıze 00 U Muallim Nazıniye ve Mu-

Anadolu yakasının, SiWıtaraja fabrikauclu almacalr-~ 
yanla aydmlablmuı dGt1nlllii70rdu. Din abah ba taununm 
ilk adamı ablmıtbr. Reemimiz, ç6lik kablOJU, -eli pkamn .. 
.. ı.. .. ı.,m 1eçirilirkea ,..._ektedir. 

azzez Hanımlarla diğer beş 

kitinin para mukabilinde, bir
kaç sene evvel kapablan Men
baiilirfan mektebinden ıeha
cletname tedarik ettikleri bak· 
kında latanbul Maarifine bir 
ihbar yapılmıtbr. Tahkikat 
yapılmaktadır. ---

·Esnaf Cemiyetleri 
Mevcut (42) esnaf cemiye· 

tinden "15"inin umumi kltip
leri değiftirilmiftir. 

,-ıuron: 12-
" SON POSTA" NIN "1000,. 

LIRAUK KUR' ASI - Zavallı Adilin dili tutulmUf, birtey söyliyeımyor. 
- Joa umıW.rda ıantecUUr mi ediyordu? 



2 Sayıla 

Halkın Sesi DABILI Günün Tarilıı 

Ocaklarda Rakı 
içilebilir i Mi , 
İçilemez Mi?. 

Talebeler l Bir Doktor HaklOnda Takibat Bakkallar 
R.eisicümhur Hz. 
İbrahim Tali B.e 
Teşekkür Ettiler 

lzaır matbuab mtbaakqaya ıtrfftl. 
TUrk ocağında rakı içilebilir mi, içil~ 
ml ? Bu mlhıakqadan da ocaklann ma
hiyetbd ta,ı. .-- •• e1 ... pJda 1 

Mekteplere 
Nasıl Alınacak? 

1 - Çok talebe mibUMt 
ettiği takdirde talebe buhra· 
nma meydan verilmemek için 
her sınıfa 50 talebe ahnacak
br. 

Üsküdar' da Bir Kadı
nın Çocuğu~u Almış.. 

Rekabet istemi
yorlar mı? 

Bakbll.,, bir zam• ça .. ma 
saatlerinin tahdidini istiyor
lardı. Bir zaman aonra bu 
unutuldu. Şimdi reniden ce
miyetleıiae IBlnlcuta ......, 

Şark villyetleri mllfettifl 
lbralüm Tali bey, mmt•k••mde 
aldıjı tedbider .. kkınct. Gazi 
hazretlerine ariz ve amik tafsi
lit venııiftir. ReilicD.J.w Hl. 
muvaffakiyetlerinclm dolayı lb
rahim Tali B. ile nkerl milp
viri Kadri Pı. ya tqekknrlen.I 
beyan etmiştir. 

Ocaklar birer kulGp mUdUr, detn 
midir? 

DGn bir muhanhbnb bu menle 
•ertnde durarak tesadlf ettllt Jdm.e
lerle ıı6rGttll, aldJtı cevaplar ıunlardın 

Musa Sadık B. (Beyoğlu 
5 inci mektep mlid6r0 ) 

- Oraaı yan resmi bir 
yerdir. Ba gibi yerlerde mü
kirat iatimali doğru olamaz. 

* Mthdir Mfieyyet Bey (Devlet 
matbaası tashila bllrosu tefi 
ve muallim) 

- İmıir ocağındaki içki 
hadisesi çok acı ve dilşUndü
riicil bir keyfiyettir. 

Eski bir hars ocağında bu 
gibi bir hadiseye phit olmak, 
gençliğe içki hırsı, zevk ve 
eğlence temayülil aşılanmak 
istendiği lıisaini vermektedir. 
Binaenaleyh biz, zevk ve sefa
hat gibi ahlakı ıilrüldeyicl 
teyler deiil. genç inkdibı kö
rilkleyici, kuvvetlendirici hare
ketler istiyoruz. Ve bu biraz da, 
belki daha fazla olarak TGrk 
ocaklannın vazifesidir. Zevk 
ve qlence inaanlann hakkıdır, 
fakat yerinde yapılmak prtile. 

* Ferit B. (Aksaray, Tom-
rukçu sokak No. 8) 

- Türk ocaklan, tesisleri 
maksadına doğru yilrüyemi
yorsa, hiç olmazsa, gençlerin 
birahane ve kulüp ihtiyaçlarını 
tatmin etsin. .. 

Mustafa Nwi B. (Hukuk 
fakültesi son sınıf talebesinden) 

- Ttırk ocaklan bugilnkn 
halinde devam edecekse rakı da 
içilmeli; kumar da oynanmalı; 
kulüp olarak ta gençlere faydua 
dokunmalıdır. .. 

Mehmet hı.an B. (Fmdıkb 
Tulumba aralıp 80kaiı N. 13) 

- Tllrk ocakları y6bek 
pyelerle taia edilmifti. Soa 
uımanlarcla ba ocak pyeaiai 
bybetmif ,artmlyor. Size bir 
Od hadiM ~ 

.. Mari Bel .. ......ı.mı 

b~ T&ok ocajmm açd
ma rulmeli Mari Bel la 
temaillerile ppdch. 

Ocakta artık yeni 6ldrler 
konUfU]mıyor. 

Bazı ocaklılar, Mari Bel'i 

2 - Bu Mild&rdan çok ta
lebe mtıracaat ettiği ve fllbe 
l(J,lmak mecdqriyeti hasal ol• 
duğu takdirde vekaletten e
mir verilmedikçe hiç bir talebe 
kayıt ve kahul olunnnyacakbr. 

3 - Mekteplere faila talebe 
niliiacaat :ettiii takdirde tale
belerin namzetlik sırasile ka
bul edileceği evelce ilin edi
lecektir. 

4 - Kalabalığa meydan 
veilrmemek için talebe, semt
leri gözönüne getirilerek 
kabul edilecektir. Her mek
tep hangi semtin talebesini 
kabul edeceğini ilin ede
cektir. 

5 - Yeni teşkilit bu esas
lar gözönünde bulundurularak 
yapılacakbr. 

Ruslar Ve Türk 
Vapurları 

Ruslar, son zamanda, eşya 
naklettirmek için Yunan ge
milerini tercih etmektedirler. 
Hatta bunun için bir Yunan 
kumpanyası ile bir de muka
vele yapmışlardır. 

Türk vapurcular birliği hü
k6mete müracaat ederek hi-
maye istiyeceklerdir. 

Leblebiciler Cemiyeti 
Evvelce Kuruyemişçilerle 

miifterek cemiyetleri olan leb
lebiciler son • günlerde ayn 
olarak bir cemiyet tesis et
mitlerdir. 

beğenmediği için Nurullah Ati 
Beye: 

.. Hamiyetaiznve Tnrk ocajmm 
merkezi umumi binnını beğen
mediği için, epiz Akapu
dllz'timilze "Hainin dediler. 

Bence Ocakta rakı içilme
lidir. Çibıkii orua bir lmlOptir. 

Temiz bir kulilpte nud 
içki içilebiliyona orada da 
lyle içilmelidir. Yani insan 
gibL Fakat meyhanedeki gibi 
debil. 

Üsküdar' da bir kadının, bir 
doktor vasıtası ile çocujıınu 
aldırdığı polis ve Adliyeye 
haber yeı:ilmiftir. Miiltantik 
Ceıml Be~ tahkikab neti
cesinde vak• anm doğruluğu 
anlqılmıştır. 

Çocuğu alan Kirkor Hor
horyan ef. isminde bir dok-

Patlıyan Amonyak Şişesi 
Dün saat bir buçukta, Ba

hkpazannda, araba ile amon
yak götarüliirkea fite kınl
mışbr. 

Amonyak etrafa yayıldığı 
için gelip geçenler epey rahatsız 
olmuşlardır. Amonyakm koku
sundan bir kiti de bayılmıştır. 

Yangın Söndürüldü 
Mercan' da, Alipqa hanı 

avlusundaki barakada kundur&
boyaaaı Van'lı 08l'O'nun, gece, 
çal1f1Dak için yaktığı mumdan 
boyalar ateş almıt, yangın 

ç•kmıfta da aöndürülmü.ftür. 

Seyyar Sabcının 
Cinayeti 

Şehremaneti civarında Diz
dariye mahallesinde oturan 
seyyar sabcı Hikmet Ef. kansı 
Ayşe Hanımı bıçakla birkaç 
yerinden yaralıyarak öldür
müştü. 

CINA YETİN SEBEBi 
Kadının, nıhundan anlamayan, 

kendisini daima rencide eden 
kocasından aynlmak istemesi
dir. HOrriyetini kullanarak Fa
tili sul mahkemesine mliracaat 
etmifti. Fakat Hikmet te Ay
şe hanımı seviyordu ; ondan 
ayrılmak istemiyordu . 

Ayşe H. mahkemeden d6ner
ken Hikmet kamasmı çelmıiş ve 
ODU 6ldürm6ştü.Hikmet,mazeret 
olarak kanmmı 6teki, beriki 
ile düşilp kalktıtmı ileri lllr
mliftil. Bu facianın muhake
mesi, bugtin g&rillecektir. 

Hililiahmerin tenezzühü 
HiWiahmer Fatih ıubeei 

tarafından tertip olunan te
nezzüh yarın yapılacaktır. 
vapur saat ( l 9) da kCSpriiden 
hareket edecektir. 

Son Posta,nın Resimli Hikayesi: 

1 - Hasan Bey - Pazar ola gümrükçil 
başı ... Bu, gambot gibi ıeyler nedir? 

Memur - Kaçak qya yakalamak için 
mot&r. 

2 - Memurlar - Bunların herbirini 
yetmiı bin liraya aldık ve on tanesine tam 
yedi yllz bin lira verdik. 

Hasan Bey - Öyle ya... gümrilk vari
dab bal ••• 

tordur. Aldıranda Oıkndar' da, 
Pazarbaşı mahallesinde oturan 
atefP Barhaa efendi Ue 
metresi Leman, diğer ismi ile 
Mehlika hammdlr. 

Çocajım caedi, gamtll 
o1duğU bahçeden çıkanlmıştır. 
Adliye takibata geçmiftir. 

Kadının Yüzünü Kesti 
Mustafa isminde bir genç, 

Emine atlı bir kadınla Salıpa· 
zan öniinde, sandalda gezer
lerken birbirlerine kızmışlar, 
biraz acıca sözler ı&ylemiş· 
ler. Öfkelenen Mustafa jiletle 
Eminenin yüzünü kesmiştir. 
Mustafa yakalanimfbr. 

Sokakta Bir Ôlüm 
Hadisesi 

Dtm •kpm saat altı aula
nnda Beyoğlunda l.tikw cad
daiııde ytiribnekte olan bir 
zat birdenbire d&ferek vefat 
etmipir. Y apdan tahkikat ne
ticesinde dvari kaymakam• 
Ziya Bey olduğu anlaıılmıfbr. 

Maarif Cemiyeti 
Ne Yapmış? .. 
Y ann hem Hakimiyeti mil

liye,:Jıem maarif gün6 olduğu 
için, Maarif cemiyeti mlimessili 
Cevdet Kerim Beyle görllftük. 
Şimdiye kadar ne yapıldığını 
sorduk. İşt~ aldığımız cevap
lar: 

- Çemiyet, bu sene ilçüncü 
ya~n~ girdi. lstanbul' daki 
yurtta ( 125), Bursa'da (50) 
faldr taiel:ielik yurt açıldı. 

Avı:upa'da bulunan ve para
sızbktin dönmiye mahk6m 
olaıı; ( 6) talebeye de yardım 
edilmiştir. 

Bunlardan batka ( 1 O) ço
cuğu mekteplere yerlqtirdik. 
(000) talebeye de yol parası 
verilmiftir. Eğer yardımlar 
devam edene yatakb yurtlarda, 

yatak adedi iki misline çıkanla
bilir. 

Balıkçılık MütehasSISI 
~t velrlleti tarafmclan 

getirilen Balıkçılık mntehauıai 
M. Veberman db Vali mua
vmı Fazlı Beyle Boğaziçine 
giderek Balta limanında bazı 
tetkikatta bulunmuştur. 

Dllflardır. .. 
Cemiyet bu işler için Ema· 

aetle g6rlşecekmif. Aynca, 
esnafın birbirini zarara sok
mamaaı ~ de maktu fiatlar 
komllmnmı ~ 

Liman Şirketi Müdürü 
Uman tirketi mild6ril yann 

Ankaradan gelecektir. -
Devlet Matbaası 

işlerin azalmasından dolayı 
Devlet matbaası, cuma ile be
uber haftada iki giın tatil 
yapmaktadır. ---

Müfit Necdet B. 
latanbul Deniz ticareti m0-

d6r muavini Müfit Necdet Bey 
Karadeniz havalisinde tetkikat 
yıl'pmak &zere yann İstanbul
clan hareket edecektir. 

Vapurcular 
Anlaşıyor Mu? 
Vapurcular, birbirlerini zara

ra sokmamak için muayyen 
bir tarife üzerinde görüşü

yorlar. Bu görüşmeler bir 
hayli ilerlemiş ise de henüz 
bitmemiştir . 

Kabul edilen esaslar ara
sında gümrilk manifestalannm 
müşterek bir kontrole tabi 
tutulması meselesi de vardır. 
Bu suretle eşya naklinde fiat 
im mak mümkün olamıyacakbr. 

Kumarhane 
Baskını ••• 

Unkapa'mnda Keresteciler
de kumar oynanıyormUf. Po
lise haber verilmit-

Memurlardan Mustafa, Ah
met Efendiler cürmü tabit 
etmiye memur olunmUfbır. 

Fakat kumara ladan deniz 
korsanı Osman memurlara 
karşı geldiği için yaklanmq
br. Diğerleri kaçmışlardır. 

İbrahim Tali B. cumarteai~ 
p Urfa tarikile hareket edecektir. 
ŞARK HAD~ELERINDEN 

MES'UL KİMDİR? 
Ankara, 5 [ Tdefon ] -Şarkta bqJı. 

,... IQyam Unıbt1 palJ.k .____ 
evvel mUlaim bir tefkilit riilmU -.kıy.., 
ma ltaarlanauılda oldajuım, Erclf .,.. 
Patmoa Gserine yMyeceklerial hnke. 
-.eU merluslyeye bilcllnllek here .. ., 
idare memurumuza haber vennif, fakat 
bu ut ehemmiyeti tlpJııesls bu.luaa bo 
istihbarata kulak umıyarak hüldlmed 
haberdar etmemittir. 

8-eketl ~k eTTel dayuak \1SUll 
bir de rapor bazlrbyan ut iee ~ 
l.yan pllArunı harfiyen a;ı-enerek ull• 
ria Erdtl merkezi htlk4met yapmak 
iatedikleriai, burası alıachlctan ..... 

1h.an Nurinln barekib Pa7 köyllıuN9 
idare etmek l•tedlifnl izah etmlttf. Ba
na anana uUeır hacladaa..-. (9) y.
rindea Mul yapma11 karar'-fbrclıld8rr, 
IWn Zilln deresinde peritan olunca ka• 
rarlan tatbike lmkln balamacbldan ... 
latıbyor. 

Çaldıranda yapılan hareket te iMi 
pllna dahil bulunmakta lmlf. 

Efer bu idare :maauru ....,__. 

•Gratle ifa etmit oluydı kıyamuı vukdo 
una l:nkln veri'miyecelbıl ıllpheslı 
addetmek lbım gelirdi. Bu sarih t~ 
•Wiln esbaba tahkik olunmaktadır. 

ERCİŞ M)DDEİ lMJMlsl 
ŞEHİTTİR 

Şakiler ilk akın esnuında Erdt 
m6ddel umumi•i Mustafa Hami Beyi 
refikasımn gö~ önünde derlaini yüzmek 
suretile öldürmüşlerdir. * Hayvanlar Nasıl Öl
dürülmeli? - İzmir baytar 
müdürlüğü mezbahada koyun
ların tabanca ile öldürülmesini 
istemektedir. * Bulgar Başvekili -
Türk gazeteci!eaini kabul ede
rek uzun müddet konuşmuf 
"Türk milletinin en büyük ka
biliyeti Mustafa Kemal gibi 
bir Reisicümhur bulmaktır ,, 
demiştir. 

lf. Rıu Sefiri - Dtın Ar 
karaya ıitmİ§tİr. 
~ Adlige Vekili - Cr 

marteai lzmire hareket ede
cektir. 

lf. Maarif Vekili - Gele
cek hafta tedavi için Avrupay• 
gidecektir. 

lf. An/cara.da - Diin meb
zul yağmur yalnıışbr. 

lf. Şükrü Naili Paşa _. 
Din Ankaraya varmışbr. 

lf. Bursada - 100 biO 

Pazar Ola Sorguya Çekiyor .. 

3 - Memurlar - Bu motörlerin herbiri 
yüriirken saatte 66 lira aarfeder. Yani bu 
motörlerin hepsi günde aekiz aaat işlese 
bet bin lira urfederler. 

4 - Hasan bey - O halde hepai işli
yemez. Niçin bu kadar motör aldınız? Bu 
hovardalık, gezmek içinse f(Syle güzel bir 
yat alsayduııa, hem daha ucuz hem de ke
yifli olurv 



7 Ağustos 

Her gün 
M ütegallibelik 
Heryerde 
Kal~ırılmalıdır 

M. Zekeriya 
. Geçende Urla' da kıymetli 

hır hakimimizi katlettiler. Bu 
katil lıadisesinde Fırka mute
tnedinin, eşraftan bir ikisinin, 
hatta kaymakamın da parmağı 
bulunduğu anlaşıldı, ve bunlar 
hep birden tevkif edildiler. 
Şiıııdi İzmir' de muhakeme edi
liyorlar. .. 

Gazetelerin birinde Niğde'
den gönderilmiş bir mektup 
okudum. Bu mektupta eşraf
tan bınn• • ın' L!__ t • • • d'' d. v. wzme çısmı ov-
Üğü, fakat polis nezdinde 

t~sn; oldoğu için hizmetçinin 
~~kayete cesaret edemediği 

ildiriliyordu. 

v * Mugladan bir mektup al-
dıın. Orada siyasi nüfuzu olan 
~raftan biri, yerlilerden birine 
.. er nedense kızmış. Adamca
ıızı bir iyice dövdükten sonra 
onu şehirden çikm.ıya mecbur 
etnıi. B . . d hrin ka......,. . . unun ilçın e fe 
ka~Vecısıne, berberine, bak
d ına, ekmekçisine bu a· 
t:nıl~ alış verişi kesmelerini 
L nıbih etmiş. Zavallı adam 
u:e d' n ı şehrinde yapyalnız ve 
~kalmak tehlikesine maruz 

nca. şehri terkedip gitıniye 
llıecbur olmuş. .. 
. Ayancık'ta Zmgal orman 

'ltrk ti al e vardır. Bu şirket Zm-
~ ormanlarını işletmek için 
'llıtiyaz almıştır. Fa.kat imtiya· 
:;nı aldığı ormanlardan maa· 
~ köyün ormanlarını da kes· 

1 hııye teşebbüs ediyor. Köylü-

~t"'~~ teşebbüsü men'e çalışıyor. 
~t nahiye müdürü, şirketi 

~udafaa için köylünün üzerine 
k~Yor ve meseleyi şirketin 

ıne halle çalışıyor. .. 
d Yukardaki misaller eski usul 
h:k:beylerinin, Anadolu'da hala 
iu um sürmekte olduğunu gösteJor. Eşraf bazan siyasi kuvvete 
t a~anarak, bazan eskidenheri 
esıa tti v • sal te'k he gı tanabna gilven~ 

aUon üzerinde tahakkü-
~ de~am ediyor. Herhan~ 
satı ş:h~rde bunun birçok mı-

el'lnı bulabilirsiniz. 

Şarl-Ialb~i Şütu J:<aya beyin 
h ktakı derebeylığe karşı 
d:rp açtığını biliyoruz. Ana
te 1 

• dahilinde yaşıyan mü
tn·~alhbe de bu derebeylerin 
çü'ksteh~~e hali~de birer kü
bir numunelermden başka 

Şey değildir. 

hu~enıokrasid!"-hüki'ımet içinde 
de:nıet olamaz. Cümhuriyet 
tıtı ınde fertlerin yaşamala
oı: ve çalışmalarına mani 
bah~ kanunen de memnudur. 
tlliite tye. V ekfiletinden, bu gı'bi 
kaı &aUıbeleri de ortadan 
~l'lnasını rica edebilir miyiz? 

~:p~~k kaÇak cıgara kağıdı 
ltı •r nıiktar tütün yakalan

ıştır. 

Fu·* Radyo Şirketi - ile 
ka.dıps şirketi arasında iki güne 

ar b· Ceği .. ır mukavele akdedile-
soylenmektedir. 

da* Bi,. Türk Genci - Mu-
ttyada t b . . al~th • 

(lçh. e e.ş.ır 1m a anesı 
'""lŞbr. * 1'" k 117.Q[ u,. - Yunan Donan-

Q,.ı - Ar da esa asın müsavat 
St Üz • b' Pılrn erıne ır tahdit ya-

bey~sı için itilaf edildiğini 
A.tıkara Telgraf yazmaktadır. 

dan gelen haberler de 

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: Tatil Tehlikeleri 

l - <.;anılar albnda gezer
ken rastgeleceğiniz bir kız 
bütün hayabnızın istikametini 
değiştirebilir . 

2 - Bir menbadan su içer- ı 

siniz. Su, belki güzeldir; fakat 
buradan kapabileceğiniz bir 
mikrop sizi ölüme kadar gö
türebilir. 

3 - Serinlemek için denize 
girersınız. Fakat hazan bu 
girit son giriş olabilir. 

4 - Açık başla güneşte 
durmak faydalı olabilir. Fakat 
saatlerce güneş albnda kalır
sanız çarpılabilirsiniz. 

Onun için tatil zamanlan 
yapbğınız şeylere dikkat ediniz. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Ağrıda Yeni 

Hadise Yoktur 
Diyarıbekir, 5 (H. M) -

(Ağrı) civarında tayyare fil~ 

larımızın mutat bombardımanı 
devam etmektedir. 

Bu havalide yeni hadise 
yoktur. Garp ve cenup hudut
lanmıza saldıran iki çetenin 
muhasara edilerek imha edile
cekleri muhakkaktır. 

Fransa' da Büyük Bir Grev ... 

Şimal Hududu 
Tamamen Kapandı 

Lil, 6 (A.A) - Belçika hududunda otobüs servisi tamamen 
terk edilmiştir. 

Hududun her iki tarafına mühim polis kuvvetleri toplan
-mışbr. Grevcilerin adedi dikkate şayan bir surette arbnaktadır. 

Bu grev, son zamanda kabul edilen içtima sigorta mesele· 
sinden doğmuştur. 

Guatarnala' da 
İsyan 

Paris, 4 ( Hususi) - Gua
tamala' da vergi meselesinden 
dolayı bir isyan çıkmış, birkaç 
yüz kişi ölmüştür. 

Emanetle Vilayet 
Ankara 6, (H. M.}- İstanbul 

Şehremaneti memurin müdüril 
Emanetle Vilayetin tevhidi ha
linde kabul edilecek memurin 
kadrosunun genişliğini tayin 
için temaslarına devam etmek
tedir. Esham, Tah

vilat ve Nukut 
Borsasında 

Kanun mucibince, amele, sigortaya hak kazanmak için 
yevmiyesinden bir miktar feda etmiye mecburdur: 

Amele, hu paranın fabrika sahipleri tarafından verilmesini S U S U Z Ş e h İ f 
istemektedir. H k Elb• 1. "'• ihtilaf ve neticesi olan büyük grev bundan doğmuştur. • er es ır ıgı 

Dun Borsada 40 hin lngiliz V h t lA •k d Ile Çalışıyor Ama 
yasa 1034 kuruşta açılmış •• , 
lirası muamelesi olmuştur. Pi • a şe >V l 111 erı a a Aziziye, 2 (Huswtı) - Bu-

1035 kuruşa kadar muamele M • } • 8 •• •• k E k A rası, . denilebilir ki Anadolu· 
gördükten sonra 1034,5 kuruşla 1 s yon er e rı n uyu r anı nun su mahrumiyeti çeken 
kapanmıştır. Eli • • k • } H b• R • • başlıca ıehirlerinden biridir 

Talep mikdari dünkü ennl esıyor ar ar ıye eISI Burada, herkest sakalann ta: 
gibi çok olduğundan 1035 Şanghay, 4 (Hususi) - Bir Vaşington 5 [A.A]-Birinci şıdığı kuyu suyu içer. 
kuruşa haylı muamele kay-
dedilmiştir. Maamafih her gün kısmı komiinistlerin elindş ferik Duglas Mak Arlür, şimali Son zamanda bu iş halle-
kü gibi bütün talapler netice _ bulunan Şanıin şehri Nanldd Amerika ordusu büyük erkim dilecekti. Darlık ve kuraklık 
lenmitir. kıtaab tarafından zaptedil-:- harbiye reisliğine tayin olun· mani oldu. 

İstikrazı dahili üzerine 98,Sta miştir. muştur. Belediye reisi Süleyman 
vaki olan talepler neticesiz Komünistler, iki lıigiliz mis- Alman a a Giden Sırn Beyin deliletile bu 
kalmıştır. Borsada Aslan çi - yonerini rehin olarak alıkoy• y Y rJ ali" l • sene hendekler açılıyor , 
mento hissesi üzerine bir mu • muşlardır Bunların ikisi de Atin~na4n (H u ~ı ım eA~ boruların konmasına başlanmış-
mele olmuş, ve 25,40 olan hu a ususı - gus- . 
Esham 25 liraya sukut etmiştir. kadındır. tos nihayetinde 30) kadar tir. . •v• • 

d 
Geri verilmeleri için ( 6 ) Yunan muallimi uzunca müd- Herkes, elbırlıgı ile hendek 

Düyunu muvahha e üzerine b. t gil' ı· d d k d F k ı k · m n ız ırası verilmişse e et tahsil için Almanyaya gön- az myor. a at meme etin 
Borsa dün' hararetli muame • komünistler daha fazla iste- derilecektir. en zengini olan bir zat var-
leler kaydetmiştir. mişlerdir. . .Bunların (lO)u lisan(20)si de dır ki ancak on metre yer 

96,50 de kapanan bu tah - fi k ah ı d 
adi kutl Fakat ihtar makamında mıs" - zı ve hesap t si e e- kazdırmıştır. Halbuki en fakir vilit dün mütem su ar kl 

arzetmiş, borsa da ilk muame- yonerlerden birinin parmağı ce er. insanlar bile (5 • 10) metrelik 
leyi 97,5 kaydetmiş, 94 kuruşa kesilerek mensup olduklan Doktorlar Toplanıyor yol yapbrmışhr. Hayret edi-
düştükten sonra 96,5 ta ahci merkeze gönderilmiştir. Bugün Etibba odası divanı lecek şey değil mi? 
kalmıştır. 12 kuruşluk bu ani İstenen para verilmiyecek toplanacaktır. Bu toplanbda Osman 
sUkuta sebep Paris'te geçen olursa, biçarelerin bütün aza- iki dişçi arasındaki ihtilafın bir En Güzel Mecmua pn 49da kapanan düyunu mu- lan birer, birer kesilip gönde- 'karara bağlanması muhte-
vahhadenin dün gelen telgra- rilecek imiş. meldir. Perşembe nüshalarında (Va-
fmın 46 olmasından ileri kıt) m bedava verdiği ilave 
gelmektedir. 1 • • i • 1 Türkiye de çıkan mecmua· 

Borsa mahafilinde, kuponlann ister inan, ısfer inanma/ ların en güzelidir, alınız. 
tediyat meselesi halledilmediği 
takdirde bu tahvillbn sukutu ~::===·-:.=.=.:.:.-:_:_:_:_-:_-:_-:_--------------, 
muhtemel glbihımekle beraber 
yakında Yftkselmek ihtimali 
uzak olmadığı kanaatini betli· 
yenler de az değildir. 

bunu teyit etmektedir. Fakat 
itilifname henüz imzalaJlll:Uf 
değildir. * Yavuz Dretnotu - Top 
tecrübeleri muvaffak netice ver
diği takdirde Sen Nazer şirketi 
tarafından dün alqam teslim 
edilecekti. 

)f Fransada - Grev ya· 
pan mensucat amelesinin mik
tan (37) bindir. 

lf. Atinada - Balkanlıla
ra mahsus bir sanayi şirketi 
açılacaktır. Yunanistanın İstan
bul konsolosu teşebbüsten ha
berdar edilmiştir. 

'-... 
Sovyet Devlet erkim, Moıkova'da toplanmışbr. Bu toplanışta 

pek yakın bk- harp tehlikesi görütülmllftih\. 

Bir Sarhoşun 
Yaptıkları 

Kocamustafapaşa' da Sün-
bülefendı camii yanın -
daki sebzeci İsmail dün 
pek çok içtikten sonra gelip 
geçenlere de tecavüz etmiye 
bqlamış. 

Bu arada Duhaniye camii-
nin camlannı da kırdıktan 
başka müezzin Hakkı efendi
nin evine ginniye de teşebbüs 
etmiştir. Sarhoş adam yaka-
lanmıştır. 

Kandil 
Bu akşam Mevlit kandildir. 

Bu münasebetle camiler tenvir 
edilecektir. Müslüman karii eri
mizi tebrik ederiz. 

Sayıf a 3 

Dedikodu 
B'lf da_ 
Mı 
Gazetecilik 

•• 
Gazetelerde okuyoruz: 
'4Dün, ..• vekili &ğazda 

kayıkla bir tenezzüh icra 
buyurmuşlardır.,, 

Gazetelerde huna benzer 
haberleri hemen her gün 
görüyoruz ve bu türlü ha
berlerin, bir milletin hayatı 
ile ne alakası olduğunu bir 
türlü anlıyamıyoruz. 

Şu yukarki haberi yazan 
gazeteye sorarız : 

- Bahsettiğin zat ta sizin, 
bizim gibi, etli, kemikli bir 
adam değil mi? Sizin, bizim 
gibi, yemesi, içmesi, gezmesi, 
yürümesi tabii hallerden sayıl 
maz mı? Bu zat , Boğaz' da 
motörle bir tenezzüh icra bu
yursa ne lazımgelir, buyur
masa ne llzımgelir? Bundan 
size ne, bana ne? 

Devlet adamlarının hususi 
hayatlarında en küçük nokta
lara ehemmiyet vermekte bi
raz daha ileri gidilirse, ya
kında gazete sütunlarında 
şöyle haberler okuyacağız: 

Filanca vekil B. dün öğleye 
doğru iki defa aksırmışlardır ; 
çok yaşa, deriz. ,, 

Ertesi gün diğer bir gazetede 
şöyle bir tekzip göreceğiz: 

" Dtın ...• refikimiz ... veki
liniiı iki defa aksırdıklanm 
yazmışsa da tahkikatımıza gö-
re, mütarünileyh iki defa 
değil, yalnız bir defa aksırmış
lardır; Anadolu ajansının bu 
noktayı tasrih edeceğini ümit 
ederiz." 

Ve sırasile şu haberler: 
" Dün gece Hariciye vekili 

Tevfik Rüştti bey rüya görme-
mişlerdir.,, 

" Evvelki alqam, Dahiliye 
vekili ş: k ü Kaya bey, dev
lethanelerinde mutat banyola
nnı almaktan sarfı nazar hu· 
yurınuşlardır .,, 

" Maliye vekili S. Oğlu 
Şükrü Bey, 42 numaralı yeni 
bir iskarpin sipariş buyurmuş
larsa da, ayaklarına biraz bol 
geldiğinden iade edilmiştir.,, 

Ve nihayet: 
" Adliye vekili Mahmut Esat 

Beyin sevgili kedisi Sarmanın 
hafif bir soğuk algınlığı geçir
diği teessürle haber a1ınmıştır.,, 

B u g ü n 
Yapılacak_ 
Müzayedeler 

• 9 mektebbı tamlrab münakuast -
Villlyet daimt encümeni.. S. 11. 

• 34790 kilo ekmek münakasaın -
3 Gndl kolordu aahn alına komisyonu. 
s. 16. • 

• Bahriye Tapa fabrikuında sablık 
Od kazan - Tapa fabrikaauada. S. 14. 

• Ana gemisinin pvert• ve makine 
tamiratı - lstanbul muhalua müdüri
yeti. s. 14. 

• On kalem kırtasiye münaka.taaı -
Galatada tütün lnhisan mübayaat ko
.W..yOWL S. 10,30. 

• 930 senesi bütçesinin tab'ı- lstan
bul encümeni vüAyeti. S: 11 

• 16000 kilo kuru fasulye - 3 üncil 
kolordu 11ahn a1ma komisyonu. S. 16. 

• Tıbbiye mektebi haalaneai için alı
nacak (7) adet rôntken perdesi - M.M 
Satın alma komisyonu. S: 14130 

• 3000 metre terlt ve 13090 metre 
kordon münakasiiaı - M.M. V. satın 
alma komisyonu. S: 14,30 

• Bir doru beygir ve üç beygir mü
r~esi - Fatihte Atpazannda .S: 10 

Hakimiyet Gü 
Yarın Hakimiyeti Milliye 

günüdür. O günü Maarif ce
miyeti namına bu rozetlerden 
alınız Muhtaç talebeleri se
vindirmiş olursunuz. 
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0ıu EHREMİNİ. OLSANIZ cumiiEıfı 
Görür Görmez 

Hemen Koparıp 
Atınız 

memleketin en bereketli 
ahauJ veren bir meyvuı da 
elmadır. 

NELER YAP ARSINIZ? ~;:~u-H~~!~;t 
' 

l - Evvela Bir 
Bina Yaparım 

'. 

2~0NRA iHTiKARA 
MANi OLURUM 
Şehremini olsam, neyapardım! 

ıualine ielen cevaplan neşredi
yoruz: 

Şehremini olsam ne ya
pardım: 

Tof!kaµıda S~prünıülü/{ Gibi Kullanılan Bahçe l 3 - Sıkı. Suretle 
~-.....__ ......... -__:__.-_-_==~~;::~· ~--:--.-.-~-_-_:::---.---- · Kontrol , .. Yaparim 

4-HARAÇ ALINMA~ 
SINA MANi OLURUM 

10 - Müsbet eserlerile ik
tidar ve muvaffakiyet g&teren 
Süreyya paşayı Kadıköy bele:
diye reisi yapardım. 

Geçti. 
İzmir, 2 (Hus04i) - Cu"' 

giinü ~mirliler 1' ~sancak ıP"' 
8ahasmda · çok heyacanlı bit 
maç' seyrettiler .. 

Altay ve .· Albnay takımlatl 
arasında yapılan bu maç, halt;' 
aras~da başlıyarak . epey bit 
dedikodu . sermayesi teşkil 
ediyordu. 

Nihayet· Cuma ·geldi. Deb' 
şetli heyecan ' vardı. · 

Takımlar siyah ~eyaz (AltaYı 
turuneu, sarı ( Albnay ) fot' 
maları ile sahaya ~ıktıJar .•. 

Elma ağaçlannın üzerinde 
tufeyli olarak yaşıyan yeşilliğe 
" ökse otu " derler. Bu otun 
meyvalan yapışkan olduğu 
için bunlan toplarlar ve ökse 
yaparlar. Ökse otu elma ağaç
larınızın müthiş bir düşmam

dır. Elma dallarının üzerinde 
yaşıyan yeşil renkte ve oldukça 

• zarif bir nebattır. 

1- Kadıköyünde nhbm ila
tünôe asri bir surette yapıl
ması için (200,000) lira aarfe
dilen sebze halinde bahkçılan, 
kasapları, sebzecileri oturmaya 
mecbur ederdim. Çiinkü bu
günkü dükkinlan fenni değil
dir. Bu suretle bu halin işle
mesine yardım eder, gıdalann 
da bir yerde teftiş edilmesine 
imkan temin ederek ihtikara 
meydan ve,rmezdim. 

11 - Emanetteki memur
ların hareketlerini çok sıkı tet:
kik eder, maaşı, tahSisatile 
beraber ( 185 ) lirayı geçmiyen 
bir müdürün her ay( 1000-1500) 
lirayı nasıl sarfettiğini öğrenir, 
kan emici bir yılan gibi bunun 
başını ezerdim. 

Altay b~r zamanki takıO'ı 
fakat Altmay mekteplilerle 
takviye edilmiş... tık dakik•' 
lar(ia mütekabil akınlar görii' 
lüyordu. Az sonra AltaYı 
ağırlığını sola vererek . birkaÇ 
hücum yapmıya başladı. 

• 

Fransızlar her sene başında 
ökse otu ile salonlannı süs
lerler. Onlann itikadınca bu 
ot saadet getirici bir nebattır. 
Fakat memleketimizde ökse 
otu o kadar boldur ki elma 
ağaçlanm121 kurutacak kadar 
zarar verirler. 

Ökse otunu hangi ağaç 
Uzerinde görüneniz mutlaka 
aöküp pençe gibi olan k6Jde
rile birlikte yakıni2. 

Y anmıyan Nebat . 

Çayır otlan arasında kurak
lığa tahammül edecek ve her 
toprakta kolaylıkla yetişebile

cek otlar pek azdır. Ziraat 
· ilimleri, ıenelerden beri yap-
tıkları tetkikat ve tecrilbeler 
neticesinde, kurak iklimlerde 
•e fena topralarda kolaylıkla 
yetişebilecek bir nebat bul
mUJlardır. Jlu nebata '"Pupa
lüm notatüm" iımi verilmiştir. 

Bu yeni nebat F ransanm 
cenubunda ve Afrika'nın ıi
malinde, Belçika Kongoıunda 
ekilmiş ve çok güzel neticeler 
vermiştir. En müthiş kuraklığa 
bile tahammül eden bu nebat 
sayesinde şimali Afrika müs
temlikelerinde mükemmel çi
menlikler, sun'i çayırlar ye
tiştirilmiştir. İngiliz çimi deni
len, park ve bahçelerimizde 

çimenlik yapmak için kullanı
lan çim tohumu bitmiyen yer
ler için bu nebat çok elveriş
lidir. 

20 - 30 santimetre kadar 
boylanan (Paspalüm) ün ayni 
za_manda orman yangınlarının 

büyümesine de mani olabilecek 
pek mühim bir faydası daha 
vardır. Kongo'da orman ke
narlarına ekilmiş olan bu ne
bat sayesinde ormandan çı

kan ateşin • yaprak ve kuru 
otlar vasıtasile diğer ormana 
geçmesıne mani olunmuş ve 
kendisi de ateşten müteessir 
olmamıştır. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Evinize veya işini:ıe giderken, ıokak
t a gezerken veya biriıile görilşürken 
her hangi bir vaka karşııında kaJabi-
1 i raini:ı ·-

Havadis nedir biliyorsanız o vak.ayı 

derhal görebilirsiniz. Bir yangın, bir 
katil, bir kaza birer havadistir. Ru
geldiğ-iniz vakalardan ertesi günü ga

zdelerde rönnek latediğiz biri olunca 
derhal telefonumzu açınız ve havadial 

gazetemize haber veriniz, bim ve ad
ruinlıi de bırakınız. Verdiğinfz hava-

diıin ehemmiyetine röre gazetemiz 
mfiktfatını vermeyi vazife bilir, 

Tele.fon numaramız: btanbul " 203 n 
tür. 

2- Kadıköy ıebze hali sa
bık tehremiııi Emin B. tara
fından yapıldı diye eserini or
tadan kaldırmıya teıehbüs et
mezdim, ayda on bin lira vari
dat getirecek surette fay dalı 
bir hale koyardım. 

3- Şehremanetinin ., ı 7350" 
liraya Avrupadan aldığı ve bu-
gtın Kadıköyde kumluk-
ta nezaretsiz ve sahipsiz 
duran yol silindirine on yedi 
lira ile dairei belediye yanın
da bir baraka yapbrıp içine 
koyar, bu hali görerek müte
easir olan ahaliye daha ziyade 
ıSbrap çektirmezdim. 

4 ...: Emin bey zamanında 

"60000" liraya yaJOn bir para 
aa.rfile KadıköyünuD kenanna 
kadar getirilen menba suyu
nun boşuna akmasına mani 
olur, çeşmelere taksim eder, 
umumi sıhhati korurdum. 

5 - Elektrik şirketinin çok 
fazla olan ücretlerini makul 

Siz Olsanız 
Bu tehir aJdndir. Şehrin aıhhati, 

gii~elliği ve ihtiyaçlarile en ziyade 
onun içinde yaşıyanlar alakadardır. 
Fakat timdiye kadar hiç kimae 
ıize, tehrinizi ııüzelletti~ek ve 
tehir dahilinde medeni bir inıan 

ıibi yafayabilmek için ne dütün
düğijnmil ıormamıttır. 

işte biz ıize bu imkiı11 nriyo

ruz.. Ve içinde yaıadı{ııD1%, ber 

derdine ortak olduğunuz bu te-

Yaparsınız ? 
birde bir an için : "Şehremini 
olsanız ne yaparsınız ? ,, ıualini 

ıoruyoruz. . 
Maksat, Şehremanetine çatmak, 

veya ,una, buna tariz etmek de
lildir. Sadece şehir halkının, ken
di tehirleri için ne düşündüğünü 

anlaınak ve bu ıuretle ,ehrin 
dertlerini yakından görüp anbya
rak onların çarelerini aramaktır. 

Şehrinizin güzelleşmeıini iıti

yorsanız bu ıuale cevap veriniz. 

bir dereceye getirmiye :> falı-
1 
etmez, {t piyade kaldınmlarmı, 

şırdım. .uf ı • parke lf~ya asfalt olarak yap-
6 - Belediye işlerini pQ- ,.,tWırdım. 

liıe verirdim. Seyyar müfettiş [Dikkat buyurulursa görülür 
teşkilib ile esnafın iiıtiki- ki bir sokağın ortası yani 

'hayvan veya arabaların ge
nnı takip edecek ve ayni gün- 11çeceği yer parke, insanların 
de karar verecek teşkilit . ya- - yürüdükleri kenarları ise sivri 
pardım. Bittabi bu teşltllltın 

1 
ıgq ıArnavut kaldınımdır.) 

kararlan da bir merci vasıta· •. 8- Şehremini olsaydlm ev
ıile tetkik edilirdi. Bu suret-' veli şehremanetindeki kırtasi
le esnafın harcar kesilmesine yecilerı temizler, yerlerine iı 
mani olurdum. • adamlan koyardım. 

7 - Her medeni ıehirde 9 - Şirketler komiseri un-
en ziyade hürmet edilmesi "vanile memleketin menfaatine 
lizım gelen insanlan, hayvan- 1 yardım 0 etmiyen bu teşkilatı 
lardan daha kıymetsiz telakki 1 ıslah ed~rdim. 

J 2 - Süt işilni bir şir-

kete verirdim. İkbsaden ezilmiş 
olan birçok ailenin mahvına 
sebep olmak değil. 

13 ~ Bilakis herkesi tica
rete sevkederdim. iptidai v~ 
gayri sıhhi olup sui istimalin 
menbaı bulunan açık süt satıl
masına şiddetle mani olurdum. 

Bunun yerine gazoz makine
leri gibi · gayet ucuz fiata mal 
olan doldurma makineleri 
getirtir, her sütçüyü bunları 
kollanmıya mecbur ederdim. 

14 - Yirminci asırda, İstan
bulda, ekmek hruA ayakla yuğ
nılmaktadır. Mehmet Ali Beyin 
dediği gibi ekmeğe bir kuruş 
zam değil, bilakis asri ve 
fenni makinelerle bu işi yap
mıya mecbur ederdim. Ser
mayesi müsait olmıyanların 
yerine de müteşebbis, sermaye
darlar getirirdim. 
. 15 - Şehrin genişliği, işinin 
büyüklüğü ile mütenasip bir 
emanet binası yapbrır yahut 
düyunu umumiye binasıua nak
lini temin ederdim. 

Bina inşa edilecekse ema
netin karşısındaki arsayı tercih 
ederdim. 

(Arkası var) 

FİLİMDEN AYRILAN ARTİSTLER 
~ima Banki Del~I ~~~~~J_a_ne_ı_K_u_~_ri~~~~~~ 
Sinemayı Bıraktı 

Fakat, Yanın Milyonu 
Y aphktan Sonra 

Geçen sene İstanbul' da bir 
çok güzel filimlerini seyrettiği
miz Vilma Banki, bu ıene ıi
nemadan çekiliyormuş. Sebebi 
de şu imiş: 

Vilma Banki, sinemaya para 
yapmak için girmiş. Az zaman
da yarım milyon dolar, yani 
bir milyon lira kazanınca, onun 
için artık sinemanın manası 
kalmamış. 

Vilma Banki bir Macar kızı
dır. Holivut'a ilk geldiği zaman 
ayda ( 1000) lira alırdı. Fakat 
muvaff akiyeti arttıkça kazancı 
da arttı, ve nihayet istediği 
parayı yapmıya muvaffak oldu. 

BiR IHTİF AL 
Janet Gaynor ile çalıştığı 

F oks kumpanyası arasında 
ihtilaf çıkmıştır. Janet şimden 
sonra hiçbir filim çevirmi
yeceğini söylüyor. 

Fakat F oks kumpanyası bu 
güzel yıldızı feda etmek iste
mediği için Janet'in, sözünden 
döneceğini ümit ediyor. Fakat 
görünüşe göre bu güzel kı%1 
artık kaybediyoruz . 

--- -- ------------------

Tiyatrodan Sinemaya 

Geçen Yeni Bir Yıldız. 

Janet Kürri, Az 

Zamanda Holivut'ta 

Müthiş Bir 

Şöhret Ka-

zanmıştır. 

Kolin - Mur'un 
Derdine Gelince 
Bu Artist te İstediği 
Parayı Alamıyor 

Sinemanın bu sevimli ar
tisti de artık çekilmek üzere
dir. Geçen ay kocasindan da 
ayrılmıştır. 

Kolin Mur'un sinemadan 
çekilmesinin sebebi, istediği 
parayı kumpanyaların vereme
mesidir. Kolin Mur, filim çe-
virmek için haftada (25,000) 
lira istemektedir. Kumpanya
lar hiçbir filmin bu masrafa 
taliammülü olmadığım söylü
yor, fakat Kolin Mur'u kan ... 
dıramıyorlar. 

GRETA GARBO 
Creta Garbo 'nun ( Kamil ) 

isminde yeni bir filim çevirdiğini 
haber veriyorlar. 

Greta Carbo'nun bu sene
ki en güzel filmi (Anna Kristi) 
iamindeki filimdir. Greta, Nev ... 
york'ta . bu filim gösterilirken 
sinemaya gitmiş. Oyun bittik
ten sonra halk Garboyu tanı
mış ve etrafım sararak saat
lerce yürümesine mani olmuş
lardır. 

On ikinc.i dakikada Altay ta' 
kımının kaptanı Vehap, m~ 
sıyırışlanndan birini :daha ya}Y 
h ... Top ayağında, koşuyor ... 
. - Top Vebapta •• Top Ve' 
hapta.. 

V ehabın sıki bir şutu gÖ" 
rülüyor.. Sahada bir vaveyli: 

- Gol.. Gol.. 
Oyun canlandı. Her iki ta' 

kımın akınlan devam ediyor .. 
Fakat her nedense Altın' 

ay, genç bir takım teşkil 
etmiş olmasına rağmen sis' 
temsiz, acemi ve bozuk oyno' 
yor. Albnaym genç ve kıy' 
metli oyuncusu tiisan çalışıyotı 
atılıyor, fakat Altay ağlann' 
çekilen tek bir şut yok ... 

Bu sırada hakem Saim be) 
Altınay aleyhine bir korner 
verdi. Altaylı İsmail Hakkı'nıJJ 
atuğı top, Vefik'in ayağın' 

gitti. Vefik bunu süratli, güzel 
bir vuruşla Altınay kalesini" 
ağlarına gönderdi. 

Sayı, bu suretle oldu 2. Ve 
birinci haftaym, Altayın O - 2 
galibiyetile neticelendi. 

İKİNCİ HAFTA YM 
Altay gene tehlikeli hli' 

cumlarla Altınay müdafaa \'e 

muavin saflarını yarıyor, ka' 
leyi tehdit ediyor.. Top Vel 
habın ayağında ve gene go 
bekleniyor .. Fakat Vehap, Al' 
tınay müdafiinin ani bir mil' 
dahale tehlikesini sezerek to• 
pu İsmail Hakkıya verdL ~ 
ise, muhakkak olan bir golil 
kaçırdı. Top ilerde duvflrj 
çarpb. 

Altınaylılar muvaffak ola' 
mıyorlar, top gene Altay ır.ll' 

hacimlerinin ayağına düşüyoı'· 
lsmail Hakkı 20-30 yardadaJ1 
demir gibi sert, fakat isabet· 
siz iki şut çekiyor. 

Nihayet Altaydan Scıaiı 
üçüncü golü atarak takım111ııı 
0-3 galibiyetini temin etli. ye 
maç bitti. 

Altaydan Vehap, Caf erı 
Sezai, Vefik, Hoca Hasaıt: 
Altınaydan Tosun ve İhs3.fl 
ç.ok iyi oynadılar, muvaffak ol· 
dular. 

Melih Hüsnii ~ 

SON POSTA 
Y evnıt, Slyul, Havadla ve Halk ııa:ıelt -idare : lıtanbul, NuruoamaDiy• 

Şeref aokaj'ı 55 - 37 -Telefon: lıtanbuJ - 203 

Poata kutuau ı latanbuJ - 741 

Telıraf ı lıtanbul SON POS1.A 

ABONE FİATJ 
TÜRKiYE ECNf.8~ 

1400 kr. 1 Sene 2700 kt• 
750 ., 6 Ay ı• ,, 
400 •• 5,, 80011 
150 .. 1 " 300 ,, 

Gelen evrak ıeri verilmez. 
hinlardan metıuliyet abnmu. 



7 AtuftOs _ 
• 

ittihatçılar 
A 

Divanı Aliile Hesap Veriyorlar 
• 

Suriye' de , irade Alınmaksızın 
Asılanlar Meselesi Tekrarlanıyor? 

, 
Sait Halim P~ . ·Buna Da ·Ceyap Veremiypr ... t 

. ;,.;.-'--~· ----------------------~----------~--""'!'!1------.... Sait Halim paşanui isticvabı 
hitam bulmak tb:ereydi, 'reia 
itbamnamenin sonuncu mad
de.ine geçti: 

- ittihat ve Terakki fırbm 
memlekette idari bir herdi
merç yapb. Can, mal ye ırz 

h6rriyyetine musallat olan çe
telere milzahir oldu. Fecayie 
İftirak etti .• 

Sait Halim pap - Bunun 
böyle yapılmaaı hakkında Ba- I 
bılli hiçbir karar vermif de
tildir. 

Reia - Fakat orta~a bir 
çete teıkilAb Yardır. Bunu siz 
işitmediniz mi 1 

Sait Halim pap - İşittim 
Ye mani oldum, fakat yapıl- 1 
dıktan bir hayli zaman sonra ! 
ifittim ve bir bayii zaman son- \ · 
ra mani oldum. · 

Reis - Demek buna dair· j 
Yikeli meclisinde hiçbir mli
zakere cereyan etmedi? 
· Sait Halim paşa - Müza

kere ile olacak iş değildi ki. 
Reis - Fakat olup biteni 

Ctğrendikten sonra biç kimseyi 
muahaze etmediniz mi? 

Sait Halim paşa - Ettik, 
fakat tesiri olmadı. 

İsticvap, yapılan fecayi üze
rinde <:ere yan ederken arka-
daşlardan Basra meb 'usu 
Hilmi Beyin hatırına, el' an 
unutulmıyan bir mesele geldi: 

- Paşa hazretleri, bizi Ya
kup Cemil B. hadisesi hakkın
da tenvir ederler mi? 

Sait Halim paşa - Y akup 
Cemil, mecnunun biri idi. Ma
amafih b~ına gelen hadiseden 
hükumetin haberi yoktu. 

Ertujnıl meb'uau Şemsettin 
Bey kızdı: 

- Nasıl olur ? Hükümet 
merkezinde bir adam kurşuna 
dizilir de hükumet bunu işit
mez mi? 

Sait Halim paşa kızardı. 
Fakat cevap vermedi, Şem
ıettin Bey israr edecekti. Bel
ki de münakaşa uzıyacakb. 
Bereket versin Basra mebu'su 
Hilmi Bey imdada yetişti: 

- Balkan muharebesinin 
son günlerinde Balkan devlet
leri arasında ihtilaf çıktığı za
man Edirneyi istirdada teşeb
b6s etmiştik. 

O zamanlar bu teşebbüs 
münuebetile zabilileri ile 
arkada.tlan arasında bir ihtilaf 
çıktığı söyleniyordu. 

·Cavit B. istik/~ 

-- -----

Nuri B. ( Kerbeli) - Fakat 
eski bir meseleye ait olan bir 
sualin bu sırada irat edilmesi
nin manası ne? 

Arkadaşlar bu haklı itiraza 
müzaheret etmediler. Sait Ha
lim Paşa da cevap vermiye 
fırsat buldu: 

- Doğrudur. Edirnenin is
tirdadına teşebbüs edildiği 
zaman ileri harekette bulun
mayı istemiyenler vardı. Bu 
adamlar yürümemek noktasın
da ellerinden geldiği kadar 
ısrar ettiler. Sonra da birer 
hürriyet kahramanı kesildiler. 
O zaman' bunlarla uzun uza
dıya uğraşmışbm. 

Reis - İthamname bitti. 
Sorulacak ıualleriniz varsa so
runuz! 

Şemsettin Bey gene ileriye 
abldı: 

- Cemal paşanın Suriyede, 
içlerinde ayandan bir zat ta 
bulunmak şartile bir çok 
kimseleri irade almadan asbr
dığını işittik. Bu mesele tah
kik edildi mi? 

Sait Halim paşa - Hayır. 
Vakıa soruldu, fakat tamik.ini 
atiye talik ettiler, sözde o 
sıralarda Cemal paşa Mısın 
fethedecekti. 

Şemsettin B. - Biraz sonra 
bazı aileler Suriyeden Anado
luya gönderilmişti! 

Sait Halim Pş. - Suriyeye 
ait herhangi bir hadise sadaret 
dairesinde ınevzul>ahs edilmiş 
değildir. 

Mahkemesi Önünde .. 

-------·-------,-

Ragıp B. merak edjyordu: 
- idam edilenler ~akkında 

irade istihsal edilmez ı midi ve 
bu irade sadaret dairesinden 
geçmez midi? 

Sait Halim Pş. - HayıJ., 
dedi ve anlatb: 

- Bir mesele münasebetile 
kumandanlara, harp ınevkiinde 
cebanet gösteren zabitan ve 
efradın tecziyeleri salüıiyeti 

verilmişti. Cebıal paf~ hu ka
ran o tarzda tefsir ell" ki b~y-
ret ettim. ' 

Ragıp B. Deme idam 
edilenler iradesiz asıluiışlardır. 

Sait Halim Paşa - Evet t 
1 

Ragıp B. - HatW11ııd4 kal-
dığına göre Ziihravi Ef. Şuriyeye 
gidildiğinin beşinci veja albncı 
günii sümmetteaarik asılmıı, 
batta ismi listede bile ~okmuş! 

Şemsettin B. - Bul vaziyet 
karşısında Cama) paşayı k~~
neden çıkarmak, mahkemeye 
vermek lazım~ı. 

Sait Halim Pş. - Evet 
fakat bunu kim yapacaktı. 
Cemal paşa bir taraftan na
zırdı. Diğer taraftan da Enver 
paşanın emri altında bir ordu 
kumandanı idi. 

Ragıp Bey - Bu mesele
ler hakkında hükumette dos
yeler var mıdır? 

Sait Halim paşa - Bunu 
T alit paşadan sorunuz. 

Sait Halim paşanın isticvabı 
bitmişti. Şimdi arkadiışlanm 

1 dinliyecketik. 

Yarın, Sabık Nafia Nazırı Çürüksulu 

Mahmut Paşanın İfadelerini Okuyacaksınız! 

.,SON POSTA" NIN Tefrikuı 12 SERVER BEDi 

1NGİLİZ CASUSLARI 
iLE KARŞI KARŞIYA 

Acaba hakikaten garsonlar
dan biri mi? Y oba İtalyan 
ıiveaile F ranaızca taklidi yapan 
cuualar mı? 

Kapıdaki adam gayet yavaş 
ıesle konuımuştu ; fakat, gar
aon da olsa, bitifik odadakileri 
uyandırmamak için, alçak sesle 
konuımıya mecburdu, bundan 
birıey çıkmaz. 

Şiveden de birşey anlamak 
kabil değildi ; casuslar arasin
da bir de balyan bulunabilirdi. 

Ali Şakir için kendi namına 
l.tanbuldan gelen bir telgrafı 
geri çevirmiye imkin yoktu; 
kapıyı açmak ta tehlikelidir. 
Karar vermek için de pek az 
bir zamanı kalmıştı. Eğer, dı
ıardaki sahiden garsonsa daha 
fazla bekletmek doğru olmaz
dı. 

Hemen gitti, garson çağır
mıya mahsus zile basb; eğer 
dışardaki adam garson değilse, 
hakiki garson bu zili duyunca 

J 

gelecek ve dışardaki seslerden · 
mesele anlqılacaktı. 

İki dakika ya geçti, ya 
geçmedi, kapı vurul~. Ali 
Şakir sordu: 

- Kimsiniz? 
Biraz evvelki sese 'raıwyen 

bir ses, gene İtalyan fivesile 
Fransızca söyliyerek cevap 
verdi: 

- Ben, garson.. Zil çal
madınız mı? 

- Ali Şakir, kapıyı açma-
dan sordu: 

- Bana bir telgraf var mı? 
Hayır, Mösyö! 
- Kapının önünde, yanında 

kimse var mı? 

l 

Acıklı Bir Hikaye 
Devlet Şurasından iki 
Sene Çıkmıyan Evrak 

Karilerialaden Huaa Nutki buua
aa tapyan ae1 bir mektup aldık, hayret 
'" teeaürle ekuchlk. Karilmla hWlaat
~ ulatıyor ı 

lnkdlplana doturdutu mee'at ırGD
ler J'AflJond. ip laaa-1ar 1apıbyor. 
Va)ıat bunlann tatblllabna alt çok aa 
hakikatler yuchr, l,te mi•all: 

927 EyHlHlndeısberi memuri7etimden 
Wlaal ettim. Beraet kuan alınca me
muriyet ve maqlanmın iade•i için Dev
let ŞurM1na mlracaat ettim. liri, t:Yet 
tam Od mene bir netiu çıkmadı. Evim 
aatılda, l•tikbalim mahYOldu, ailem •efa
let yGdadea 31dG. K6çilk bir çocuğum
la kuru bqıma kaldım. Sürünüyoruz. 
Darllllcoe çocuiu almıyor. Bilmem 
ıa:::"*"mu 316mden kurtaracak mcr-

Hhlpleri yok mu? Şura İ•e her 
mlraeaabmda "llD'•J1 beklemek mecbu
rtyctJacle.lnls,, diyor. iki ıenc oldu ve 
6133 numaralı evrakıma hAll •ıra gel
medL Eimde fehadetname vardı, mual
limlik için mGracaat ettim. Beni •entri 
uanettller. Ne yapayım, nneye müra
caat edeyim ? 1 .. n 

.. FEHİM,, lN ARKASINDAN 
Buıln 6.tat Fehimi kay~tmiş bu

lunuyor\d. Guetede ilk ıerlivhayı oku-

runca 
1 
Se d " ·• h d d' 1 M - n c ruçtun ., e ım ..• u-

hanir Sadıktan aonra bir ıan'at hocasını 
daha kaybettık ve düşündüm. 
· Kimbilir arkadatlan ve meal4'ktaı-
lan Uıtada yakıtacak miikemmel bir 
ccnaae mera•imi yaparlar .. 

Mcicrae: 
YekGnu elliye balli olmıyan bir 

kafile üstadı camiye getirdiler. G3nlll 
arzu ederdi ki Mahmut Sadığa yapılan 
meraalm Fehime de yapıl•ın.. Bu ıukutu 
hayal kart191nda afalladım. Mahmut Sa
dık ve Fehim birbirine rok yakın iki 
mulek hocaaı •~&.tadı ' d er. 

Mahmut Sadık ıanuıa yakışacak bir 
9ckildc kaldınldı. Fehim de ayni tekilde 
kaldınlmah idi. 

Aksaray : Nuaret Safa -CEREYAN VAR, AMPUL YOK 
Bu aenc mahallemize elektrik gcl

miftlr ve yanıyor, yalnu Hkaj'ımı:r.da 
Hkajımıu .tenvir edecek bir llmba yok
tur. Onun için aokak ak,amlan undan 
slbi karanlıktır. Mahallemize bir 
elektrik llmba•ı takmak tabi1 belediye- · 
7e aittir. Onun için mahallemize bir 
elektrik llmbaaı koyarak bizi karanlık-
tan kurtarma•ıru bclcdl7cml.zden çok 
rica ederim. Bu ricamı• muhterem 
sa:r.ctcnlzCle lllnnu beld• •• hlrmetle
rial takdim ederim efendim. 

Haaeld Naktide Kiiçlballhenclla 
aokatı ı Muhterem. -
CESARETSIZLllilN SEBEBi 

Her kariinlz rlbi bcndenb de busln 
ruetcde TUUln lnhlHn haklonda bir 
kariinl:r.in ya:r.dıiını okuyarak bu haldı 
ıuallere ittiraki vicdan borcu bilelim. 
Biz öyleyizdir, ufak bir derenJıi kcna
nnda kartıya geçmekten tirken •UrOlcre 
benzeriz ; ilkin birimiz atladık mı ? 
arkHından hepimiz at)anz. Evet, her 
ıeydc• evvel boynumuzu bllken bir 
mesele vardır ki bir dereceye kadar 
bizleri bunda ma:r.ur göaterir. Biz aç ve 
muhtacıı. F. -BİLET VERMEMİŞLER 

Size bu cuma günü giirdllğGm bir 
yak'ayı anlatacağım : 

Filoryaya gitmiştik. iki kiti idik. 
"Solaryom,, plajına gitmlttlk; bi:r.den 
bir •ürü para aldılar, bilet vermediler, 
iatedik "Lü:r.um yoktur,, dediler. Maliye
cilerin nazarı dikkatine. 

Beyautla : Muallim Suphi -
GENE TÜTÜN SANDIGI 

Tütün inhbarı işlerine dair mektup
lar almakta devam ediyoruz. Memurlar
dan bir~lndcn aldığımız yeni bir mek
tupta, idaredeki teavün aandıjının ka
çaklardan alınan nı.kdt eczalarla arlınl
muı tcahhüt edUdij-inl, bu fasıldan 
b6yük memurlara ikramiye auretile 
dalttılan (14) bin liranın Ve.kllet tara
fından kabul edllmemeıl Gzcrinc veri
lenlerden istirdat edileceği yerde ıan
dık tarafından ödettirildiil iddia edili
yor, ıcbebi soruluyor. 

- Hayır, Mösyö. 
- Pekili... Size ihtiyacım 

yok, gidiniz! 
Ali Şakir arkadaşına döndü: 
- Görüyor musun? Herif

ler hali bizi tanımadılar. Hila 
başımızın ucundan ayrılmıyor-
lar; fakat sen uyu, biraz daha 
dinlen... Ben sabaha kadar 
oturacağım. 

- Ben de otururum. Hiç 
uykum yok. 

İki arkadaş birer cıgara 
yaktılar. 

İhsan, başlarından geçen ve 
hep kendi muvaffakiyetlerile 
biten vak'aları düşünerek gü
lümsüyordu. Dedi ki: 
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Ve Kalp işleri 

Dul Kadınla Evlen~yim Mi? 

Bizce Böyle Bir Sual 
Sormak Lüzumsuzdur 

' 

Dı.l Mu, Kız Mı? 
Karilerimden biri b.ana, bir 

dul kadım seve! ignü ve onunla 
evlenmek istediğini soruyor ve 
ilave ediyor: 

- .. Ben evlenmek istiyorum, 
fakat tanıdıklar ve ailem, ka
dın dul olduğu için buna mu• 
vafakat etmiycrl:ır.,, 

Genç kız ve dul kadın. 
Bu ikisi arasında bizim şark
lı telakkimize göre bekaret 
farkı vardır. Biz, evleneceği
miz kızın bakir olmasında is
rar ederiz. Bizce kızın kıyme
ti bekareti ile ö]çülür. Halbuki 
bu bir fizyoloji hadisesidir. 
Varlık veya yokluğu bir fazla
lık veya bir eksiklik husule 
getirmez. 

Garphlara göre, dul kadınla 
genç kız arasındaki fark, kal
bin bir defa başkası tarafın
dan işgal edilmiş olmasıdır. 

Fakat, hiç bir aŞk ebedi · ol
mıyacağı için nihayet bunun 
da hükmü yoktur. 

Bilakis dul kadının evlen
mek noktasından genç kızlara 
faik bazı mez.iyetleri vardır. 

Evleneceğiniz kızın iyi bir 
ev kadım olup olmıyacağmı 
bileD\ezsiniı. 

F a'cat dul, bu sahada tecrübe 
edilmiştir. Size, beraberinde ne 
getireceğini evelden tahmin 
edebilirsiniz. 

Dul kadın evlilik · hayabnı 
arıyan kadındır. l.nsam daha 
kolay mes'ut eder. 

Binaenaleyh evlenirken ka
dınları dul ve genç kız diye 1 
ayırmak iptidai bir tasniftir. 

Esnaf Cemiyetleri 
Bankalardan Sermaye 
Arıyacaklar 
Esnaf cemiyetlerinin, komi.

yon tarafından yapılarak tica
ret mildürlğüüne gönderilen 
bütçe ve kadroları cemiyetlere 
tebliğ edilmiye başlanmışbr. 

Haber aldığımıza göre esnaf 
yeni kadro ve bütçelerin icap 
ettirdiği kaydiye ücretlerine 
itiraz etmektedir. 

Diğer taraftan tesbit edilen 
sermaye miktarları cemiyetlerin 
büyük bir kısmında bulunma
maktadır. 

Bu münasebetle bu gibi ce
miyetlerin idare heyetleri, 
sermaye temin etmek için ban
kalarla müzakerede bulunmayı 
düşünmektedir. 

Kaydiye üzerindeki itirazla
rın Ticaret müdürlüğüne bildir
ilmesinden sonra cemiyetlerin 
dütçe ve kadrolarında bazı 
tadilat yapılacağı tahmin edi
liyor. 

·Sade ' Kız Elbisesi 

Basit ve sade bir genç lua 
elbisesi. Bu elbise basmadaa 

yapılmıştır. Evde kendi ken
dinize bu elbiseyi yapabilini· 

niz. 

1930 Demir 
Yollarımız 
Bu sene işlemiye başlıyaw 

olan hatlarımız şunlardır : 
Şarkışla - Sivas 9'l 
Balıkesir - Degşirmisaz 162 
Irmak - Çankırı 104 
Gölbaşı - Malatya 100 

Umum (kilometre) 458 

Kadın Birliğinin Dersleri 
Henüz izin alınmadığından 

Tilrk kadın birliği binasında 

Fransızca, İngilizce, Almanca 
dersleri birkaç gün gecikmiştir. 
Yakında başlanacaktır. 

-=:= TAKViM -
Gcıo Jt 6-Agustos - 1930 Hııır • 

Arabi 
11-Reblülevel • 1348 

Vakıt-Ez:ani-V aHti 

Güne, 9.39 s ı 

Öğle 4.S9 12.20 
lldndi 8.52 16.14 

Rp! 
24 - Te-112 - JJ.M 

VaJut-Eu.U-V&Nll 

Akfam j12.- F..22 
Yata 1.46 • 1 
im.ak 7.40 1. J 

Bütün tehlikeleri atlat- lüdür: 
tık ama, yarın bu evrakı se- Gafil avlamak ve ani baskuı 
faretaneye götürmek te tehli- yapmak! lngiliz apaşından Er
keli. kuiı harbiye reisine vanncıya 

Ali Şakir arkadaşının bu kadar hepsinin sistemi budur. 
endişesine ehemmiyet verme- Ali Şakir perdeleri açtı ve 

elektrikleri söndürdü. miş gibi, başını pencereye 
doğru çevirerek bağırdı: Sonra balkona çıkb. 

- Ol.. Sabah ta oluyor; Şafakta Romanm iskeleti 
şimdi birer alaturka kahve ol- görünüyordu. Şehir uyanmıya 
saydı içilirdi doğrusu... Fakat başlamıştı. 
haddin varsa zile bas ta birer Ali Şakir ıehri seyreder 
kahve getirt! Kapının açılması gibi yaparak yan gözle bitifik 
daima tehlikeli. odalara baktı ve tam balkon 

- Biz demin kapıyı açsa _ yanındaki odanın perdesinin 
dık, baslnna mı uğrardık. y 1 hafifçe kımıldadığına dkikat 

_ O ·· h . ? H ı etti. Casuslar tarafından gözet-
na şup. e . ~ı v~r er lendiğini anlamıştı. 

husurta bu, Ingılı zl erın usu- ( A k ) 
~ r ası var 
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12: 
Dutungadis Kapıyı Açtı Ve: 

- Arkadaşınız Nerede? Dige Haykırdı. 
Sabaha doğru odalarında 

uyumadan elleri silahlannda 
dolaşan üç arkadaş Dutunya
disin içeri girdiğini gördüler. 
Kölenin yüzü hafifçe sarar
mıştı. 

- Hazır mısınız? dedi. 
Hasan güldü: 
- Ateş gibiyiz! 
Serdar Y akup: 
- Gidiyoruz demek? dedi. 

Sonra tabii olmıyan bir sesle: 
- Evde kimse yok mu? 

dedi. 
Dutunyad.is ona hayretle 

baktı: 
- Hayır! Fakat kim olsun 

istiyorsunuz 1 
- Hiçi Sordum; gidelim. 

Belki geç kalırız 1 
Sokağa çıktılar. Ortalık 

henüz ağarmamıştı. 
Fakat sokaklardan ikişer, 

üçer kişilik kafileler geçiyor, 
yüksek sesle konuşarak bir 
şeyler anlatıyorlardı. 

Ali, Dutunyadis'e eğildi: 
- Dostum! Bizanslılar ne 

kadar erken uyanıyor! Acaba 
sizin de bir sabah namazınız 

mı var? 
Dutunyad!s, soğuk, soğuk 

sırıttı: 

- Bugün fevkalade bir 
gündür. Arkadaşınıza nasıl 
işkence yapılacağını ve neler 
söyliyeceğini daha iyi görmek 
ve işitmek için meydana yer 
kapm·ya gili1orlarl 

Serdar Y akup Rarnrdı : 
- O hal<le biz geç kaldık! 
Dutunyadi ı elini burnunun 

ucuna götürüp güldü: 
- Merak etmeyiniz! Arka

daşılll% kurtu!acakbr. Taliiniz 
varmış ki Bizaus'ın en nüfuzlu 
kimselerine çattınız ! Yoksa 
dördünüzün, hiç bilmediği bu 
şehre girmesi büyük bir cin
netti. 

Kendilerile kimse meşgul 
olmuyordu. Ellerinde karpuz 
kabuğundan yapılmış fener
lcriie halk akıp gidiyordu. 

Şimdiki " Ahırkapı ,, sa
hillerine indiler. Burada, ( şim
di hala harabeleri gözüken ) 
Bukeleon sarayı bulunuyordu. 

Dar ve karanlık sokaklar
dan geçerek sarayın surları 
dibine geldiler. 

Dutunyadis, onları ufak 
demir bir kapının önüne ge
tirdi, etrafına bakındı, sonra 
belinden çıkardığı büyük bir 
anahtarla kapıyı açıp onları 
içeri soktu. 

Üç arkadaşın gözlerini ka
maştıracak kadar güzel , 
süslü ve yaldızlı saraylar gö
zilktü. 

Dutunyadis onlara işaret 
etti. Bu sefer saklanar~ ya
vaş yavaş yürümiye başladı

lar. 
Sahile doğru uf ak bir te

pede bir ulanla bir boğa
nın güreş ettiğini gösterir 
güzel bir heykel vardı. 

Dutunyadisin arllasmdan yir
mi dakika kadar yürüyüp 
tepeye çıktılar, buradaki ağaç- · 
larar asından Prenkipo ada
ları gözüküyordu. 

Denizde ise, Kostantani· 
yeyi muhasara eden Arap do· 
nanMasının ışıkları parlıyordu. 

Bu güzel manzarayı, Du· 
tunyadis onları dclıa fazla 
scyrettirmedi. Hepsini saçağın 
albnş. soktu: 

- Şimdi, biraz sonra arka· 

Yakup Onu Göğsüne Bastı 1 

I 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101l 

1 
2 • il -3 
4 
5 • • 6 .--

• • daşınız, birkaç muhafızın ara· ı Caferin dünkü işkenceden 
sında geçecek. Muhafızları sararan yüzü güler gibi oldu. 

il • • öldürüp arkadaşımzı buraya 
çekeceksiniz, buradan başka 

bir k~pıdan kaçacağız! dedi. 
Sonra korkunç bir şekilde 

sırıtarak ilave ett.i: 
- Eğer gürültü eder, muha

fızları öldüremezseniz ben işin 
içinde yokum 1 

Hasan hançerini • sıyınp 
havada saJladı: 

- Barsaklannı deşeceğim! 
Serdar Y akup dalgın ve 

düşünceli idi : 
- Bu büyük binalar kimin 

sarayı; dedi. 
- İmperatorun 1 Kimin ola· 

cakl 
- Ya "Evdoksiya" nerede 

oturuyor? 
- İşte şu ışık . olan iki 

- Turp gibiyim, beni kur
tarmak için · kendi hayatınızı 
tehlikeye koydunuz! dem. 

Dört arkadaş birbirlerine 
sarılmışlardı. 

Dutunyadis yanlarına yak
laştı: 

-Çıldırdınız mı ? diye hay
kırdı. Muhabbetinizi sonraya 
saklayın ! Şimdi kaybedecek 
bir dakika bile vaktimiz yok
tur. 

Serdar Y akubun dalgınlığı 
hala üzerinde idi.. 

( Arkası var ] 

Şimendifer 

Varidatı 

Soldan Sağa, Yukardan 
Aşağı: 

1 - Yeter (2) çiftçi ıstılahı ( 5) 
üç (2) 

2 - En mukaddes şey (3) yu
muşak (3) bir uzuv (3) 

3 - Siyah ( 4 ) hudut komşu-
muz (4) 

4 - Reislik (7) 
S - Eğlenme (4) boysuz (4) 
6 - Nota ( 2 ) bir vilayet ( 5 ) 

senenin küçüğü (2) 
7 - Mukaddes öküz (4) belanın 

arkadaşı (4) 
8 - Pelteklik (7) 
9 - Sert (4) sıcak yapan (4) 

10 - Nihayet (3)çalgı(3)oeşeli (3) 
11 - Kolun ucu (2) can yakan 

(5) suil (2) 

Pul Müsabakası 
pencere var ya!. O büyük Şimendiferlerimizin umumi Posta idareai üç adet yeni 
dairede ? işletme masrafı ( 15,860,000) pul bastırmak için bir müsa-

- O halde saraydaki mevkii lirayı bulmaktadır. baka açmıştır. Bu pullardan 
pek büyük 1 Buna mukabil işlemekte biri GW'nin portresini, birisi 

- Zannederim 1 olanların varidab ise (16,500,000) Türk ziraat hayatını, üçüncüsü 
- Bizi görüyor mu? liraya çıkıyor. de harf inkılabını ifade eder 
-Uyanıksa, siz arkadaşınw Yalnız Erzurum • Sarıkamış ekilde olacaktır. 

kurtanrken görecektir! hatb ( 400) bin lira açık ver- Kazananlara, birinci pul için 
Serdar Yakubun daha fazla mektedir. beş yüz, diğer ikisi için biner 

sormasına vakit kalmadı. Şu hesaba nazaran varidat lira mükafat verilecektir. 
Dutunyadis: fazlalığı (640) bin liradan yük· Müsabaka müddeti (20) eylülde 

-G~~rlarf dikkd! m~~s·~~~--~~~~~~~~~~b9a~emce•k•~•r··~~~~~~~• seslendi. 
Filhakika aşağı yoldan beş 

kişilik bir kafile gözüktü. 
Cafer elleri arkasına bağlı 

dört muhafızın ortasında iler
liyordu. 

Serdar Y akup: 
- Gözümüzü açalım r dedi. 

Dört muhafız var. Önden ikisi 
benim. Siz arkadakileri pay
laşın t 

Han çer leri ni avuç lan nın 
içinde sıkıyorlardı. Nefes bile 
almıyorlardı. 

Kafile, tam önlerine gelmği 
zaman: 

- Haydi l diye bağırdı. 
Üç arkadaş bir ok gibi 

sıçradılar. Serdar Y akup ön· 
deki muhafızlardan birisine bir 
çelme taktı, diğerinin de çene
sine hançerinin tersile bir vur
du, şimşek gibi inen bu dar
beler, askerleri yere yıkb. 

Hasan ile Ali de Üzerlerine 
atıldıkları muhafızlan yere 
yıkmışlardı. 

Hançerler havada parladı. 
Dört boğuk çığlık işitildi. 

Askerlerin çıkarabildikleri gti
rültü bu kadarla kaldı. 

Serdar Y akup, Cafere sa
nldı, heyecandan titriyen bir 
sesle: 

- Nasılsın? dedi. Kurtul· 
dun 1 

Son Posta Karilerine Ayda Bin 
Dagıtıyor. Lira İkramiye 

IALiinizi IDUJLAHA DEnEYiniz 1 
hk ntı.hamır.dan itibaren karilcrlmis 

arasında bir eklcnce tcrtfp ettik. 
Bu eklence bir tall oyunudur; 

ikramiyesi 1000 Jlrııdır. 
Tali oyununa air. de iştirak edebillr-

alnlz, hem bunun lçiıı herhangi bir 
murah ye uhmeti Uıtiyar edecek 
deitJahıh, bakınız neden: 

ldOSABAKAMIZIN ŞARTI.ARI 
1 - Hergün gar.etemlztn Uk aahifo

ainde bir kupon görecekalniz, JQtfea 
bu kuponu kealp nklayınıx. 

2 - Bu kuponl:ıruı adedi 30 tane 
olacaktır. 

3 - Bu otur. kuponu topladığınız 
taman IQtfen matbaamıza getiriniz veya 
gönderiniz, mukabilinde numaralı bir 
bilet alacakaımx, bu bUetin, ayni numa
rayı tqıyan iki kı•ım vardır, birinci 
kısmını senet olarak saklıyacılk, ikinci 
lusımm da kltlbüı.dll tarafından mlihtir
lcnmlf olan bir kutuya blunt ataca.k.sı· 
111%. 

4 - Numaralı bUctlerl lhUva eden 
kutu kfi.Ubladil tarafından açılacak ve 
kltibladU tarafından kur'a çekilecektir. 

."1000,, 
LiRA NASIL VERiLECEK?., 

Bin lira, kazananlar arasında 
şu au tle taksim edilecektir: 

LiRA 
Birinciye 250 
ikinciye 150 
Üçüncilye 50 
Dördüncilye 25 
Beşinciye 1 O 
Yetmiş karie 5 şer 
Yetmiş karie 2,5 

Bu ikramiyelerin yekünu olan 
(1000) lira lstanbul'da Türkiye iş 
bankasına yabnlmıştır. ikrami
yeler Cümburiyet albnı olarak 
..-erUecektir. 

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

Şimdiye Kadar Kupon 
Toplamadısanız Eksikleri 
Matbaadan Tamamlayabilirsiniz. 
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Çocuk Sütunu 

Bilmece Cevaplarında Acele Edin 

Arada 
Zaman 

Pek Az 
Kalinışbr 

Bir Kelime Oyunu il Mesafe Tahmini 1 
Bir kağıdın üstüne ayn ayn 1-------------' 

" sen " " ben ,, diye yazın. 
Sonra arkadaşınıza bunu bir 
kelime olarak yazm~ını 
söyleyin. 

O, şaşınp yazamayınca siz 
kağıdın üstüne " biz kelime-. . " 
sını yazan. Arkadaşınız daha 
evel bulamadığı için size 
kızarsa zaran yoktur. 

Bilet Nerede? 
Bir gün Ata köpeği ile be

raber Kadıköyüne gidiyordu. 
Vapurdan çıkınca biletçiye 
yalmz köpeğinin biletini verdi. 
Biletçi: 

"Oğlum, seninki nerde? diye 
sorunca, Ata: 

11Benimkini köpek yuttu" 
diye cevap verdi. 

Buradan karşıki köye 

ne kadar zamanda gidilir? 
- Karga uçuşu ile on 

dakikada. 

- Peki ama, ya yürüye -
rek? 

- Orasım Allah bilir? 

• 
1az .. r Cevap Olmak 

iyi Bir Meziyettir 
RENKLERE DAİR 

Bir gün Sclmaya pembe 
kurdele ile bağla bir kutu çu· 
kulata getirmişlerdi. Biraz 
sonra annesi dem ki: 

Çukulatalanndan kar
deşine de verdin mi? 

- O, pembe rengi, ben 
de kahve rengi se~erim. Onun 
için kurdeleyi ona verdim, çu
kulataları da ben yedim. 

VAPUR BATARKEN 

Bir gün vapurlardan biri fır
tınaya yakalandı. Kaptan: 

11
- Batıyoruz!,, diye bağırdı. 

Kamaraların birinden bir 
adam başını uzatb : 

- Eyvah, halbuki doktor 
bana yemekten sonra sakın 

banyo yapma demişti l diye 
sızlanmıya başladı. 

cici, BİCİ, KUKU 
1 

: 

İnci Pastaları Kaybetti 
Bir gün Cici, Bici, Kuku; 

inciyi bir sıraya oturmuş, pasta 
yerken gördüler. Pastalar öyle 
güzeldi ki İnci evveli hangi· 

sini yiyeceğini şaşırmışh. Hep

sini birer birer eline alıyor, 

bakıyor, bakıyor ama yemiye 
kıyamıyordu. 

Kuku dayanamadı: 

- Bana bir tanecik verir 
misin? dedi. 
, İnci: 

- Ya, evet.. Verir miyim 

hiçi. Ben onlann hepsini yiye

ceğim, dedi. 

- Öyle ise yanına otura
yım bari, olur mu ?.. inci de 

" peki ,, dedi. 

Kuku sıranın üstüne çıkb. 

Orac:.kta delik bir davul duru
yordu. Cici ile Bici de karşıdan 

gülüyorlardı. Kuku, delik 
davulun yamnda sessiz sessiz 
otururken bir örümceğin indi
ğini gördü. 

Bir dakika sonra örümcek 
İncinin ymüne değecekti. Ku
ku, İnciye örümceği gösterir 

göstermez, İnci bağırmıya baş
ladı. Kolu ile örümce~i iteyim 
derken, bütün pastalar Ku
ku 'nun yanındaki delik davulun 
bine döküldü. 

Taşra Bayilerine 
İstanbulda çıkan gazete 

ve mecmualan zamanında 

ve müs&it şartlarla almak 
isterseniz lütfen bir defa da 
bize müracaat ediniz. 

Temin ederiz : Mutlaka 
memnun olacaksınız . 
Hruıan Basri: Ankarn caddesi, 79 
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Ve Güzellik •• [ Bugünün Hadisesi INamuSJuH.'._I BO~SA_.1/ Sılılıat 
~ark Hadisesinin İftiraya ~dı ~~~~ ~Y~lı~.r~üm~e~k-,-S~ıh_h __ i~B-~~W-m~an __ d __ ı~~ 

Mes'ullerini Aramak 
Zamanı Geldi 

1 Bat tarafı 7 inci •ayıfada ] 

b" ~-Şark vilayetlerinde yanlıt 
11' ialtin siyaseti takip edibnif, 

0 havaliye yerleşmek iatiyen 
~k aşiretlerine kolaylık gös
terilaıemiş ve lizımgelen teş
vikler yapılmamışbr. 

3 - Şeyh Sait iayanmdan 
IOlıra, memleketin muhtelif ta• 
~arına teb'it edilen afİret 
re1a ve adamlarmm tekrar 
lllemleketlerine dönmelerine 
~ bu isyanı hazırlamalarına 
imkan veril ·..+: .. mı.,._. 

4 - Asilerin hazırlanmakta 
oldukları evelce umumi mi\-
!ettişliğe bildirildiği halde, bu 
ihbara ehemmiyet verilme-
lbittir. 

5 - Aşiretler, mitralyözlere 
V&rınıcya kadar ailih tedarik 

' 

ettikleri halde umumi müfet
tişlik haberdar olmamıştır. 

8 - Aaadoluda derebeyliği 
ilga edildiii ve bu aşiret re
islerinin ellerindeki arazi 
alındığı halde tekrar kendi-
lerine iade ediİmiştir. Bu su
retle aşiret reisleri, tekrar 
eski mevkilerinde saltanat kur
mıya mUftffak olmuşlardır? 

Bu kusurlar bu suretle daha 
pek çok sayılabilir. 

Bu ihmal ve görgüsüzlük 
yüzünden Devletin, aylarca Şark 
hudutlannda meşgul olmasına, 

birçok kan dökülmesine, para 
sarfedilmesine sebebiyet veril
miştir. 

Memleketi bu kadar bü
yük bir gaileye eokanlar ara
nılmalı ve mes'ul edilmelidir. 

~~~----------~-m.+411----------~~-
Müller Raporu Devam Ediyor 

Borçların Kabulüdür ki 
Bu Buhranı Hazırladı 

l 8q tarafı 1 inci sayıfada J 
lbiibayaaşuu neticelendirmiştir. 

Bunlan tanzim etmek zaru
reti kat'i idi. Bundan dolayı
dır ki bu itilifları maliye ve
kilinin mühim muvaffakiyet
lerinden addederim. Bu itilaf
lar baddı zabnda müsait ol
ll:ı.a.Jda beraber, memleketi ye
niden bir takım döviz taahhü
dab allına almaktadır. 

lık iki sene zarfında istikraz 
İtfası hükiimetin takdir ve 
llrıusuna terkedilmiş olduğu 
halde, bu seneden itibaren 2 
~ilyon İngiliz lir asiyle (yani 
flJııdilik yüzde ODU ile) başlı
)81l ba tediyat ım ı 1e11esinde 
2, 4 milyon lngiliz lirasma, 

~elerce imtidat etmek üzere 
'~ milyon lngiliz lirasına, 
~ bugilnkil rayiç hesabiyle 

milyon T. liruma baliğ 
0lacaktır. 
Dövız IHTlY ACI ARTIYOR 

Demiryolu inşaabna milte
'1lık taahhiitlerden tevellüt 
:n döviz ihtiyacı da buna 

e edildiği takdirde tediyat 
l»ı 1 inçosu geçen seneye naza-
~ bu sene 2,4 milyon lngiliz 
lirası ve 19Z1 senesine kıya
lell de 2,8 milyon İngiliz lirası 
llliktannda yeni bir pasifik 
tea· ırleri albnda kalacaktır. 
. Bu tesir 31 va 32 şenele
~~e tezaytit ederek 32 sene
erinde döviz ihtiyacı fazlası 

eden 22 milyon lsterlin ve 
memleket ihtiyacabmn baliğ 
ôlduğu l 6 milyon lngiliz lira
sile mukayesesinde daha ziya
de kesbi sarahat eder. 

Mukabilinde hiç bir ikbsadi 
tahavvül hadis ve hiç bir döviz 
varidatı mevcut olmadıkça, dö
viz ihtiyacının bu nisbette te
za yüdünün tediyat blançosu, 
döviz kurlan ve bütün nakit 
tedavül vaziyetile devlet büt
çesı ve memleketin ikbsadi 
inkişafı üzerinde tesirleri cid
den gayrı kabili takdir ve 
tahmindir. 

Bu döviz ihtiyacının sureti 
tesviyesi, memleketin ma1i 
ve iktisadi atisi itibarile kat'ı 
bir ehemmiyeti haiz olacaktır. 

Döviz ihtiyacının bu teza-
yUdüniiıı tediyat lizerincleki 
tesirab hakkında bir hGkftm 
istihsal edebilmek için, çok 
daha mahdut da.iz ihtiyada
rile geçen 10D seneler iadm
da Tiirk lirasının kıymeti ve 
hayat bahalığmm mlif'irlerini 
tetkik kafidir. 

Türk lirası kıymetinin 24 
senesinden 28 senesine kadar 
tedricen lakin devamlı surette 
sukutu görülmektedir. Türk 
lirası mezkiir senelerde va
kıa .;.uayyen bir ~J?ci asga
riyi tecavüz etmemıştir. 

26 senesinde pek muvakkat 
olarak 1002ye kadar sukutun
dan sarfı nazar edilirse Tftrk 
lirası 1000 kuruştan aşağı bir 
hadde tevakkuf etmiştir. Türk 
lirasının rayiçten kazana na~ 
ve hafif olmuş ve bu rayıç 
kazancı daima zaif kalmışbr. · 

Kendini Öldürdü. NUKUT 

Hele Yokuş Çıkmak 
Çok Faydalıdır •• 

izmir 2 ( Hususi ) - Kuşa
dası ziraat memurunun haremi 
inayet hanım, kocaauım tarla 
saçanlanm aldürmek içiıJ kul
landığı arseniği içerek intihar 
etmiştir. Kadın, zehri içtikten 
ancak 24 saat sonra ölmüş
tOr. tiıayet H. 32 yaşındaydı, 
ve ~eldi. 

Olmeden evel, intihannın 
sebebini kimseye söylememiştir. 

Fakat bazı şayialara bakı
lırsa, bir kadın,. İnayet H. 
hakkında iftira etmiş, o da 
bu isnatlara tahammOI ede
miyerek kendini öldürmüştür. 

Ormanlarda 
Amenajman 
Bursa, 4 (Hususi)- Orman 

başmühendislerinden Mahmut 
Şakir beyin riyasetinde, baş-
mühendis muavini Kimil, mü
hendis Ekrem ve Necip bey-
lerden mürekkep amenajman 
grupu Bursa dahilindeki Dev
let, Evkaf ve hususi ormanların 
amenajmamm yapmak üzere 
buraya gelmişlerdir. Gurupun 
bu seneki faaliyeti burada 
geçecektir. ---Zigfrit Vagner öldü 

Berlin, 4 (Hususi) - Meş
hur Richart Vagner'in oğlu 
Zigfrit Vagner bugün Bayröyt' 
te verilmekte olan oyunların 
müdiirlüğünü idare ettiği bir 
sırada ve ( 6 l ) yqında olduğu 
halde birden bire ölm~ttir. -Bursa Postanes\ _ 

Bursa 4, (Hususi)- Çelttan 
beri bir hayli şikayetlere s~ep 
olan postane, nihayet yeni ya
pılan daireye nakletmiştir. 
Eski bina yıkıldı. Bu suretle 
hükümet dairesinin önü açıl
mıştır. 

l Alha 920,- 20 Leva St,-
1 Mecidiye 59,- l Florla 82,50 
1 Bankonot 240,50 20 Koroa 125,-
1 laterlla 1038,SO lA'NllurJa ti 31,-

Günlük İdman 
1 Dolar 212,.SO 1 Pueta 2"50 

20 Frauaz fr. 16'- 1 Mark 50,50 
20 Uret 224,- ı Zl•ti 24,.50 Gezme ihtiyacı 
20 Belçib &. ll7,.58 1 Peap 3?,-

20 Ley 25,SO --- - ----- - - -
20 1>ra1uı11 ss,-- to DİllM 77,- Gezmenin sıhhate olan li-
20 lavtçre &. 820,- l Çeraoftf 

ÇEK mm ve faydası çok söylenmif, 
KUl'llf- Adet Sa lalrat az anlaşılmıştır. 

~ ~ ~~ ı T.L ,__--ı.ı-,-ı Halbuki tehirlerde yqıyan 
20 Ley 79,- l ,, ,, Koron 15,85 imanlar günden güne tembel 

Adet Sa. l n ŞiliaAv.3,33,12,5 olınr 1 Naldi tal 
ı T.L W,47 ı2 -,,or ar. ye vası annın 
l F fr 11 96 1 ,, n Peseta 4,20.62 

" " r. • 1 çoğalması insanlan tembellig" e 
l " " Uret 8,9a;50 ı " " ~ ı:n.-
1 " " BJr. S,36,2S ı ,, ,, Zlotif,19,62,50 aevkediyor. Çoğumuz va..n~n r 
1 ,, ,, J)rabmi36,25 

70 
~- .. T?"• 

ı ,, ,, ı.. .&. 2,42,12 ı ,, ,, Pengo 2,68, yoralmaktan çekiiiiyoruz. 
1 " ,, Le9li ~ ID 1 ,, r1 Ota. 26,60 

HiSSE SENETLERi Halbuki gezmek viicut İfİD 

ft Bank... 9,65 
Anadolu D.Y. ıs 

Reji f.10 
Şlr. Hayriye 16,30 
Oımanlı B. 
Tramval_ 60,-
Umumi Slprtal0,15 
Bomontl G,90 

lsTiKRAZLAR 

Terkoı 39,SO 
Çimento An. 25,-
0ayon 
ş...k delirme. 1,95 
Balya K. A. 4,90 

Şark merkezf.e. 3,25 
Telefon 25,-

TAHVfLLER 

en faydalı idmanlardan biridir. 
Bilhassa ıişman insanlar mu

hakkak surette yürümiye faz
laca ehemmiyet Yel'lllelidirler. 

Bacaklanmız yürümek için 
yarablmışbr. Bacaklanmızı bu 

DahUt 98,50 
Şark D.Y. 5,50 
l>Gy Muvab. 96,SO 
gllmrlikler 5,10 

Tramvay 

Tllnel 
Rıbtua 

":: İf için kullanmazsak, onlan lıa
ıs,ts reketsizliğe alıştırmış oluruz. 

Aaadola 1 Sl,75 
Saydı maht -,-
Bağclat. l90S s1,- ,, 2 sı,1::; 
TechJ. Aakerfye - ,, 3 47,-

TICARET ve ZAHiRE BORSASI 
Yukan flatler 

Bugday Kr. Para - - - --
YumUfak930 
Kmlca 
SUnter -, 
Sert 920 

ZAHiRE 
Çavdar 
Arpa 
Mısır 
Nohut 
Kuş yemi 

6,30 
6,-

10,15 

20 

Un Kr. Para 

Ekatlra 
8. yunutak lMO 
8. 1ert a, ıs 

iHRAÇ EŞYASI 

Afyon ] 
Hayrebolu 
Tiftik Ank. 
Adana Pamuk 
Fındık iç Gire. -

Vakit Geçirmeyin 
Müsabakalı hikiyelerimhin 

Sabah erkenden açık havada 
gezmek bütün vücudu harekete 

getirir. İştahı arttırır. Kanın 
vlicutta daha faal bir surette 
dolaşmasmı temin eder. 

Yokuş çıkmak diiz yolda 
yürümekten daha faydalıdır. 

Çünkn yokuşta yftrllyÜf tenef.. 
fns hareketini sıklaşbnr, daha ,ı 

geniş nefes almamıza aebep 
olur, ve bu sayede ciğerleri-

mizin temizlenmesine yardım 

eder. 

Binaenaleyh, herkese sabah
lan biraz ııezmelerini, bilhassa 

onuncu ve •onuncu•u dün çıkb. 
Gelen cevaplar sıraya konmakta 
ve kura çekilmek üzere hazırlan

Mimarlann T enezzitaü maktadır. Cevaplann ıönderile- tatil günlerinde dağlara br· -~ . .. .. .. 
., - .:>ag ayagınw sag e 

manmalarmı ve gezintiler tertip ı nizle kalclınnız ve b Güzel San'atlar Birliği1 mi- bileceği müddet "14" ağu•tos 
mari ıubesinden: 7 ağHltos ak,amına kadardır. Ertesi gihı 

l'i- biitün neticeler nqreddecektir. 
perşembe günü i~ mühendis Geç k•lan cevaplar da bittabi 
ve mimarlar bir gezinti tertip I nazarı itibare alınmıyacakbr. 
etmişlerdir. '--------------------' 

•• 
Zaro Ağaya Uçüncü 

Bir Rakip Daha 
Yukarda ki resimde 

gördüğünüz adam bir 
Acem feylezofodur.lsmi 
Mira Esat Apdullahbr. 
(100) yaşındadır. Avru-
pa seyahatine ÇJkm•ıbr. 
Bu resmi Amerika' 
da Ios Ancels şeh -
rinde çıkanlmışhr • 

Alttaki resim 

etmelerini tavsiye ederiz. öne iğiniz. 

Hercailikten 
Vaz Geçelim 

Hilaliahmer Ve Serği 
11 Ağuatoata açılacak y 

mallar sergisine Hililiahm 
san' at evi de iştirak edece · 

Bir zaman herkes bir ıhlamur Sergide (1650) kadar p" 

r.anko eşyası da bulunduru 
'""'ek merakına düştü. Sinir- cakbr w- a . 
lerl boma çayın yerine ıhla·•'-=------==----==' 
... almui, elbette ki hem 
tu.raf, lıem de ulıbat nok
tamncla• faydah idi. Birçok 
küveler dılam1D' bulundura
yordu. 

Polis kahve ocağı bile, me
murlara çay yerine ahlamur 
pişiriyordu. Her geçici heves 

1 gibi, bUDdan da eser kalmadı. 

Bu hercailikten vaz geçelim. 

Bir Köpek 
Hanımını Isırdı 

Bize 
Hayatınızı 
Yazınız 

Hepimizin hayahnda her rün 
okudutumuz hikaye ve ro
manlan ııölgede bırakacak 
vak'alar vardır. 

Kaç defa kendi kendinize: 
"Ben hayabmı yazmahyım da 

roman nud olur, rönlhaler!,, 
c1emitllniıdir. 

lıte biz size bu imkanı 
veriyoruz. Bize hayahnızın en 
mühim vak'asını yazınız. 

Y azamıyacağınızdan korka
rak çekingenlik göstermeyini:ı.. 
Sizden, bir hiklyeci kadar 
uatahk beklemiyonız. 2'7 senesine nazaran 3,4 mil

Yon isterlin, 28 senesine kı
t sen de takriben 3 milyan 
.•. erline baliğ olacakbr. Eus 
~~arile kabul edilmiş olan 
'""""' milyon liralık bnyük nafia 
~•mının tatbikabndan bek
i._ ecek olan döviz ihtiyacı bu 
....:aeba dahil değildir. 

Bir hint fakırini 
gö.steriyor. Bu adam 
çöl ortasında i p l e 
çevirdiği uf ak Bir 

-1-------~-t- daire içinde yaşa -
cı ı J maktadır. Burada 
,.,inemaıaraa günlerce yemeksizin 

Beyoğlunda Sakız ağacında 
genç ve gllzel bir Rus kadını 

oturmaktadır. Bu genç kadının 
kendi gibi giizel bir köpeği de 
vardır. Bqka kimse ile alikua 
yoktur. 

Hayahnızm bu mühim vak'a
•ını başkalarına nasıl anlab· 
yonaııız, bize de öylece sade 
ve basit bir tarzda yazınız. 
Biz hikayeyi bozmakaızın onu 
dfbeltip nctredilebilecek hale 
koyacağız ve neşredeceğiz. 

a2 senesinin muntazam 
~ 

1 
ihtiyacının 27 senesine 

~u 4 mil •--=ı:- 1!.....-l'tcl . yon WB~ Wlllll 

M:..~esinde olacağım tahmin 
--Yorum 

brriY ACIN NETlcELERl 
IJek Bıı. rakamıarm manua, mem

etba Ullluml bütcesini ifade 

-+--------+-içmeksizin yaşar. 
Majik - "Yeni Mabutlar" 
Ellwma - • Kadmlara • 

inanmam. 
Opera - " İntikam " 
Etuval - " Kadının lıarbe 

~i" 
Ekler - •Beyaz kadın" 
Şık - "Stanley Afrikada,, 
Franm tiyalrcNRmda -

•Manon Lesko,, 
Taksim bahçesinde - Barbet 

Buna deli nazarile 
bakmamak mükün 
değildir. 

Diln ııece genç kadının o
turduğu odadan haykırmalar 

yflkselmiştir. Bu feryatları işi

ten ev sahibi ve diğer odalar
daki kiracılar genç kadının 

oturduğu odaya kC)fmuılardır. 

içeri girdikleri zaman, kö
peğin hanıminı ısırdığı anlaşıl
llllfbr. 

Düşünmeyiniz. Siz de herkes 
kadar yazabilirainiz. Y azuıw 
kağıdın bir tarafına yazmanw 
ve bir de fotograf göndermenizi 
rica ederiz. 

imzanızın ne,redilmemesini ; 
veya vak'adaki tahı•lann iffa 
edilmemesini lıtlyonamz, aza
mi derecede ketumiyet ıa.
tereceğimize emin olmanw 
rica ederiz. 
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ik a :KARAKÖYDE MALOL GAZi GlŞESi ( v APURLAR 
Biletlerinize herhangi bir keşidede isabet vaki olursa olsun farkı 

fiat alınmaksızın yerine devamlı başka bilet verilmek şartile piyanko 
biletlerinin satılmakta olduğunu karilerimize müjdeleriz. 

Dünyaııın en 

bile elinizin 

uzak köşesi 

altındadır 

1\lfarkoni 

Telsiz makineleri bunu • 
sıze 

temin . ediyor 

Yakında şe~ riıiıize 

külliyetli miktarda 

gelecektir 

Büyük Tayyare Piyangosu 

9 -uncu Tertip 1 inci keşide 11 
Ağustos 1930 dadır .. 

Keşideler, Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İf, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları murakıpleti 

ve halk huzurunda yapılır. 

BÜYÜK İKRAMİYE 30000 LİRADIR 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz 

Emniyet sandığı emlak 
. 

müzayedesi karan 
k t 'A •ıA a ı ı anı · 

Sandıtm uhdei tasarrufunda bulunan Şehremini civannda 

Odabaşında Macuncu mahallesinde Korukruahmut çeşmesi 

sokağında eski, 1 numaralı üç yüz doksan dokuz metro ve 

sekiz santimetro murabbaından ibaret bir kıt'a arsanın tamamı. 

Boğaziçinde Sultanbayazit mahallesinde eski tarabya cadde

sinde 11 numaralı iki dönümden ibaret bir kıt'a funahk mahal

linin tamamı. 

Arnavutköyünde Çarşı meydanında eski 71, 73, 75 ve yeni 

43.45 numaralı mukaddema bir hane elyevm bir kıt'a arsan'm 

nısıf hissesi on beş gün müddetle satılığa çıkarılarak 30 ağus

tos 930 tarihine müsadif cumartesi günü kat'i kararlarının 

çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların yevmi 

rnezkürda saat on altıya kadar Sandık idaresine müracaat 

eylemeleri ilin olunur. 

Seyrisefain 
Merkez acenteıi Galata köp

rü başında Beyoğlu 2362 
Şube acente•i Mahmudiye 

hanı albnda İatanbul 2740 

İskenderiye sürat 

postası 

( lzmir ) Vapuru 8 Ağua
tos cuma 13 te Galata 
nhbmından kalkarak cu
martesi sabahı İzmir' e ve 
akşamı i.zmir' den kalkarak 
pazartesi lakenderiye'ye va-
racak ve çarşamba isken
deriye 'den kalkarak İzmir' e 
uğnyarak lstanbul'a gele
cektir. 

Trabzon ikinci 
postası 

(Karadeniz) Vapuru 1 A
ğustos perşembe akşamı Ga
lata nhtımından kalkarak 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Saıiısun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya gidecek ve dönüşte pa
zar iskelesile Rize, Of, Sür
mene, Trabzon, Polathane, 
Gireson, Ordu, Fatsa, Sam
sun, Sinop, İnebolu'ya uğra
yarak gelecektir. 

9 - t OAğustos 930 Kadınlara 
1 1 ,, Erkeklere 

Türkiye Seyrisef ain ida
resi mütekaidin, eytam ve 
eramilinin Temmuz 930 ma
aşları balada muharrer gün
lerde verilecektir. 

ROZE 
•• n . · v 

N -KOÇUK, EN SAOLA-'OI-

VI EN UCUZ 

OTOMOBİL 
SORUNUZ, 6öBBNINIZ, 

•• • • 
TECRUBE EDiNiZ 

ZA Yi - İstanbul paket gümrü
ğünden aldığım ( 20,3,930 ) tarih 
ve 17060 numaralı makbuzu zayi 
eyledim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Moda 
terzihanesi sahibi Hayri. 

Üsküdar hukuk hakimliğinden: 
Hacer Hanımın zevci Hasan 
Ağa aleyhine ikame eylediği 
davadan dolayı . feshi nikah 
hakkında mülga Üsküdar şer'iye 

. ~iralık Apartıman 
Beşıktaşta Sebze pazarında yeni apartımanda tadilit 
münasebetile üç, dört odalı nezareti fevkalideli daireeler 
vardır. Elektrik, havagazı mevcuttur. Kapıcıya mtıracaat 

~~ 

mahk,mnesinde verilen 19 kinunu-

şehremaneti llanah 1 sani -34o tarihli kararı havi tan
____________ __. zim ~lınan ilimın müddeialeyh 

Hasan ağanın ikametgahına 
lieclittebliğ irsal kılınmıı ise 
de mumaileyhin hanesinden 
çıkıp gittiği ve elyevm nere
de olduğu meçhul bulunduğu 
mah'1leıi muhtarı ve müba
şiri :€i\fafından şerh verilerek 

Böbrek hastalığınız varsa 

Şehremanetinden: 

Büyükadadaki Gazojen mo

törile müteharrik 120 volt 50 
kilovat iki elektrik müvellidi 
satılmak için kapalı zarfla mü
zayedeye konmuştur. Taliplerin 
şartname almak için her gün 
levazım müdürlüğüne gelmeleri. 
Teklif mektuplarını da ihale 
günü olan 27 ağustos 930 çar
şamba günü saat on beşe ka
dar mezkur müdürlüğe ver-

bili mtebliğ iade kılınmasına 
binaen ilamı mezkurun bir 
sureti mahkeme divanhanesine 
talik edilmiş olmağla tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet gazete ile de ilan 
olunur. 

• 

VITEL 
Suyu içiniz, tesirini derhal 

_m_e_Ie_r_i. _ _ ____ __ --• SOT VEREN --• Emvali metruke müdürlüğünden: 
HERKES 

GELiP GÖREBİLİR 

apılamıyacağına kani olmak içi 
pazartesi günleri saat 14 - 16 
arasında bizzat fabrikamızı 2'elip 

görünüz 

fstanbul 8 inci ;cra dairesinden: 
Bir borcun temini istifası zım

nında mahcuz bulunan bir adet 
singer markalı orlok çorap maki
nesinin füruhtu mukarrer olup İs
tanbul'da Hasırcılarda (30) numa
ralı çorap fabrikasında 10 8f930 
tarihine müsadif pazar günü saat 
12 den 13,30 kadar açlk arttırma 
suretile bilmüıayede sablacağın
dan taliplerin yevm ve saati mez• 
kurde mahallinde hazır bulunacak 
1t1emurine müracaatları ilan olunur. 

ANNELERE 
Sütünüzü artta, mak ve ço

cuklarınızın kemiklerini kuv
vetlendirmek için seneler
denberi tecrübe edilmis ve 
tesiri görülmüş olan 

FOSFATLI 
ŞARK MALT 

HOLASASI 
KuUanınız her eczanede bulunur 

Sablık nısıf arsa: 
Beyoğlunda Pangaltı'da Çayır sokağında 34 numaralı ar

sanın Hazineye ait nısıf bi sesi bedeli nakten ve peşinen 
l ödenmek üzre 350 lira bedeli muhammen ile 25-8-930 tarihine 

müsadif pazartesi günü saat 14 te aleni müzayede ile 
sahlacaktır. Taliplerin % 7,50 teminat makbuzlarile lstanbul 
Milli Emlak müdüriyeti satış komisyonuna müracaat eylemeleri . 

Yazlık ve kışlık kostümler, pardesüler 

çok güzel ve en iyi kumaşlardan . imal edilir. 

' A • 

Eminönü esvap terzihanesine 
uğramadan geçmeyiniz. 

Mes'ul miidür : Sel irn Ragıp 


