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SON POSTA Halkın gözüdün Halk bununla gorur. 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla i.şidir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla sö ler. 
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Müller Raporu Devam Ediyor 

lürk Parasının Düşme
sindeki Amiller 
Neler Olıiıuştur? 

Memleketin ikbsadi ve mali vaziyetinin bir neticesi olan dö
rı kurlarının mütaleasında fikrimce, yalnız rayiç vasatilerinin 

1Yrneti varoır. Kupon tediyatının, şimendifer mübayaa ve in
ftsının tesirleri henüz başlamış olmasına rağmen vaziyetin mü

[ Devamı 7 inci sayıfamızda J 

C Bir Rüyanın Tabiri --------------==== ~------

Şark Sahasında 
Vaziyet ~enüz 
Değişmedi_ 

Bir Genci 
Öldürdüler 
Maraş, 4 (Hususi) --Cepha

•e ağua oğlu Emin 'le kebapçı 
Hüaeyüı çavuş oğlu Şaban, 
Rumeli muhacirlerinden garson 
Hasani rakı ziyafetine davet 
etmitler, ziyafette Emin'in evin
de tertip edilmiştir. 

Birkaç gtindenberi Hasan'm 
meydanda olmadığı &örülünce 
zabıta tahkikata başlamıfbr. 

Son defa Hasanla beraber 
röriilen Emin'le Şabao'dan 
ıüpbe edilmiştir. 

Nihayet Emin'in bahçesi 
kazılarak Hasan'ın cesedi to~ 
raktan çıkanlmışbr. Şaban ya
kalanmış, Emin haçmışbr. 
Aynca berber Mustafa isminde 
biri dalia tutulmuştur. Cinaye-

r tin bir namus meselesinden 
doğduğu anlaşılıyor. 

" Mustafa 

Bir Kaza 
Ankar, 7 (H. M.)- Smiye ı•ht• y J 1 

tarafından, (Urfa) istikamttin- tyar O CUDUD 
de hududumuzu geçen (Ha~~ Ayagıv Kesildi .. 
nun yanında ancak (60) kişı · 
vardır. 

( Haco ) hududu geçtikten 
sonra kendi köyü olan (Habat)r 
işgal etmiş o dakika' da önün-
de kuvvet bulunmamasma rağ-
men daha ileri gidememiştir. 

(Haco) bu dakikada da 
(Habat) köyünde bulunmakta
dır. 

Takibe asker gönderilmiş
tir. Fakat askerle haydudun 
karşılaşması arasında birkaç 
günün geçmesi mümkündür. 

İran Sefiri 
Gitmiyor 

--

Şekeri Neden Bu 
Kadar Pahalı Yemek 
Mecburiyetindeyiz? 
Son istatistiklere göre ıeker ihtiyacımızin yalnız onda birini 

temin edebilen iki ·teker fabrikasını yaşatabilmek için halk 
okka başına "30n kuruşa yakın fazla para vermektedir. 

Şekerin pahalı olması sebebi bu fabrikaları besleyip büyüt
mek arzusudur. 

Türkiyede senelik şeker sarfiyata 7200 vagondur. Halhu!" 
" Alpullu 11 ve " Uşak 11 şeker fabrikalarının bir senede çı-

. kardıkları şeker miktan şundan ibarettir: 

ALPULLU ŞEKER FABRİKASI 

1926 senesinde: 421 ton - 42 vagon. 
1927 senesinde: 4434 ton- 443,5 vagon. 
1928 senesinde ; 3292 ton- 329 vagon. 
1929 senesinde : 4810 ton - 481 vagon. 

UŞAK ŞEKER FABRİKASI 

1926 senesinde: 130 tno - 13 vagon. 
J 9'27 senesinde fl55 ton - 85,5 vagon. 
1928 senesinde 1154 ton - 115,4 vagon. 
1929 senesinde 3234 ton - 323,4 vagon. 

Demek ki bu iki /abri- kanın çıkardığı şeker ancak 
"700,, vagon içindedir. 

"10 11 KURUŞA ŞEKER 

Yedi yüz vagonla yedi bin iki yüz vagon arasındaki (6) bin 
Ü~ yüz vagon şekeri gene hariçten getirmek mecburiyeti vardır. 

Fakat meselenin asıl mühim kısmı şurasıdır: 
Avrupadan gelen şeker gümrüğe kadar ( 1 O ) kuruşa 

maloluyor. Halbuki bizim fabrikaların çıkardıkları şeker;n 
okkası (27) kuruşa maloluyor. 

[ Devamı 7 inci sayfada ] 

Ressamlar Arasında Ü çlü l< 
• 
idare Heyeti Hücuma 

Dayanacak Mı? 
Şerif Bey De Muarızlar Arasında Ankara,7 [H.M) - Dün lran 

hükümetinin Ankara sefirini 
değiştirdiği hakkmda bir riva-
yet çıktı. Fakat tezayüt etmedi. 

Dün sabah, bir ihtiyara- 1 Ressamlar Toplu Bir Halde 1 
dam, Koska caddesinde kal- - -

Cevap Bugün 
Gelebilir 
Ankara, 7 (H. M.) - Tah

randan alınan haberler Jran 
hükumetinin notamıza verece-

çasından ağır surette yara
landı. ·Bu marifeti yapan, so- { 
kakta arabayı fazla surette 
idare eden bir şofördür. Ken
di kabahatini bildiği için kaç-
mıştır. Cerrahpaşaya kaldırı
lan ihtiyar, Kaplan oğlu Agut 
Efendidir. 

r 

ği cevabı hazırladığını bilpir
mektedir. Cevabın bugün öğ-

leden sonra Hariciye Vekaleti - H u p o n 13 
, ~~ır. tebliğ edilmesi ihtimali ,....._ : --

,. 
Erciş Müddeiumumisi 

Sağdır 
Bir arkadaşımızdan aldı 

ğımız bir haberle Erciş müd

,. - Dün gece rüyamda gördüm. Fakir bir adamm sırlına binmi- deiumumisi Mustafa Hami Be-
t ırn, bağlarda bahçelerde geziyorum. yin, şakiler tarafından şehit 
lbıi - Tebrik 'ederim... Esnaf cemiyetlerinden birine katibi umu- edildiğini teessürlerimizle yaz-

<>lacaksın. 1 k f r::- k mıştı . ~· c:.snaf cemiyetleri katibi umumilcrine:ıso" şer lira maaş verilece -
ış - Gaz.eteler) İzmir gazetelerine göre, Ad-

" SON POSTA,, NIN "1000,, 

LİRALIK KUR' ASI 

liye vekaletinin akrabasından 
birine gönderdiği bir teskere
de Mustafa Hami Beyin ha 
yatta ve vazifesi başında bu- Avrupa'da tahsil &Örmlif 
lunduğu, şeh~det . ~~be~in.in j genç ressamlarla eski ressam
aslı bulunmadıgı bıldırılmıştır. lar arasında öteden beri bir 
m 

anlqamamazhk var. 

IRAN'LA DAVAMIZ NEDİR? 
Genç ressamların comiyct· 

[ Devamı 6 ıncı sayfada J 

Şark Muhabirimizin Yarın 
Mühim Bir -Mektubunu 
Neşredeceğiz. Oku unuz. 

I 
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Halkın Sesi 

İlk Mektepleri 
Beyeniyor 
Musunuz? 

Nbııın B. {Kumhp1'da Çifte 
plinlenle 15 11U11181'ada) 

- ilk mektepler talim yeri 
olmaktan ziyade bir terbiye 
7eridir. 

Halbuki buırlbıldl p~ 
lar ylldll olluju İçİD talebe 
.. 18 a1amı, •• 

Terbiye n .. hat eibeti 
noban kahyor. Gazetelerde 
...... ~ da,.k abl
mı- Dayak abl-
m•malıchr. Son södm tudur ki 
&..: ll" :.....t-ı: -LL-.a.1! •T• •u• em Ye .. _,, WU1 

talebe Jetittiı •elclr. 

* Ahmet Halit B. (lhePim) 
- BugtlDka ilk mektePler 

em mekteplerden hiç pıphaiz 
çok daha ıyidir. Umumi harp 
baflarmda çok iyi mektepleri
miz vardı. 

Fakat lmnler Eshdat idi. 
Sapı iıi mektepler tWaa pk
tar. Aacak ilk mekteplerbabin 
tamamen 1Mhach temine kifa.;. 
Jet etlİjİllİ iclclia etmek dojra 
o1 ..... 

Bence .. noktalara riaJet 
edilmek IUtile ilk mekteple
ria lllahı bbildir: 

1 - Eneli iyi ....... 11-
mcLr. ........ ••kteplerin
clea 1y1 " me&m1 ,..h..,ı 
almıya~ 

2 - Mektep kltaplanm 
cltbeltmek icap eder. 

DB,Onmeliyiz ki ilk mektep 
~t14). Y8f aramda-
... kitaplanmız kıs-
men orlann RYiyelerinden 
,abektir. BUlllar daha buit 
Ye mubJ.uar bir hale ptirilme
ldir. 

a - ilk mektep me»•••an 
eberiyet itibarile, hemen ha

-"Jata ablmaktacLrlar. Bu cihe
ti dlflaenk denleri .... 
ameb yapmalıdır. 

4 - Mabalb ihtiyaçlara g6-
re programlanıı dejittlrilme-
aine imku vermelidir. Bana 
çoruk'-n ipekçiliji, Adm ~ 
cvklan pamakçUluju, Kuta-
mcna çocukları kwteciJiii 
lk •ıktepie ... .... ... ·•cGr. 

• ...... riqet ecliLfiii 
ymg wele h•e• alt 
elemektir. 

Laypsig Panaym 
Ba ... l..aJPSll'cle Wr 

.......... PDaJlll .......... 
Spor. ....... Ye iapd ..,.. 
leflair ec1ileceJdir. Bizi de davet 
• ,1ı 't' 11 clir. 

SON POSTA 

DABİLI 

Kule, Gazino Mu 
Yapı laca k •• 

Kimya Enstitü· 
sünfu( Seyahati 

Darllfldn kimya ...... 
d IOD mmf talebeleri ,abada 
ilıni bir gezintiye çıkacaklardır. 
Smaı kimya De alakdar olan 
ha .,.hate wtitl mlldtlrl 
C... Mazhar Bey r1Jwt 
edecektir. 

Seyahat Babkesinlen bqlı
,.akbr. Balya mad.ı.Dıde 
limli bqua Wihulinin tat
bikatında bulnm1lacakbr. 

U..kta tek- fabrikası 
gezilecek, tekerin . nud çıka-
nldıjı glrtlleeektir. 

Oradan l.parta eivmndaki 
Keçihurlu ktiktiıt ocaldarmda 
tetkikat ppılacakbr. İsparta 
da hah ipliklerinia ... bo
yanchjı tetkik edilecektir. Ta• 
lebe ·bu le)Yahatte tatbikat ta 
yapacakbr. 

---
ilk Tedrisat Müfettiş-

lerinin imtihanı 
Maarif Nniıaleri -.

bundan bayle ilk tedriut mll
fettiti oJacaklarm bir imh"hma 
tAW ,.. ........... kus ftrı-...... 
Maarifte yeni K.rarlar 

....... ,.. ... braılu ......... 
1111111 a ıkteplerlııa w&ıa

tma ait ilpat kqıtlmmda ek
.............. cab .. 
WhdQeceldir. lfektep tamir
leiiDI 1laerif idareleri kabul 
eclecektir • 

..u!:ir, ~J::;-ı ı;;;:: ı --Aıl&ı.:..:: ...:!t' ~ .... 
beynnıme adbJclan icldiuile h •t:.,.!:udttik. K•k , 
teYkif edilea Cazim, Nwet claia 11tbm. Daha etel 
Beylerle llelunet ~ ........ polili ••ltrefbr 
Fleadi CM:.fa tahlrikata ebDeJi d ........ Fabl ea-
devam eclilınelrtedir. ... DD ..._.. la .. LEDlhıCw 

5-gulan mlddel umaml tpa c:eunt elhme fie. 
maaviıilerinden Fuat, POiis Naset B. ise haberi elma
.. ... , 6-er 8eJleı' yap!Mk- dıjmı llJlemelrtectir. y ..... 
tadır. ~el.m arka~ tara-

Caıi• Bey, İbrahim Bey Waa ,... ~.tUrlik -namında Giritli bir tacria mektedir. k ~n..ı_. 
oğludur. Oldalıça tablil gir- ~· 
::. Ev••~ p lmmjl- • ~iya efendi. ismet 

•*111• mdke\n ber ~--ada: ıanondur. 
olm111 ve Diyanbekir haı:isano- Diior. 0 

: 
ıinde (~} sen! ya~. • .. -Bm beyannameleri Ad-!°8 ~de ~': ~: na ....,__ kamarota Alı-

Bea valdjle bu pbı itlerle met ve Carim efenclil• ver-
me... •hnuftum. ~~m diler. 8Ularm ela~ iJbı ~1-
oldum. Sonra yapbjun lflD ve cJuğuııu laylecmer. Para mn-
bdiuiw J~ aekatla ~ bl>ilinu bunlan duvara ya
Ye ~ Olclnlauu anladnD/ ıştırmiklftıftıı te1dlf wner. 
vaz geçtim. Geçenlerde latan.= k!buı e.... Mesele bundan 
buldu bmuOt Almıet'ten ibarettir 
bir -~ aldım. Bana, fil• A La 

0 

"-~ di b 1 • rap haraya tevzi eclihDek A11111et aen entlz man-
lzere, heyaaname ~ b~'dan ıetirilmemiftir. Tab
iinden hahtediı Cenp kiMat buıtbalercle bitecektir. 
liile verme4im. Fakat bir p Naet Bey, m lmmpanyua 
ya,,,ı.anemize relince bir ere:. m~clUdır. 

Kırtasi eciliğin Bire 
R e11, Arappa Wm1er .... 

iiftirilmiftir. Ancak Kacl•kly' • 
deki JCAiıtçıbap nobjuua 
ilmi ıc.rtuiyecı"b... IObji 
cliJe kabul eclQmipir. Karta· 

Hayvan Vurul
malı Mı? 

,. ..... ...,....,.. ba-
p\lula ~ıı?MeJip, ...... ta-
hanca De ......... c18'1-
sNmlftla. 

()pmdifimize DUanll im 
ual mnaflk s&••memiftir. 

liJeei kelimai kltıtçadaa da
ba • Tlrk~clı-, acaba? 

omobilli 
Seyyahlar 
~ ... Paris'tmotomo

............ ıeleall.Aata
na. n llutiılo ilimli iki F .... 
• _,,.... ba Pawlllllıi Ace
wletan, Efpaidaa Ye çm. 
fitmek &zere hareket ede
ceklerdir. 

iL Martino biıbç ._e 
eYel de yahm bqma motosik
letle s.bra,.W,iri , ...... 

DlllEPLEll 
Ecnebi Lisan 
Dersleri Çoğaldı 

1 - Bu 1e11eclen itibaren 
Werin dardlhıcO muflannclan 
batfamak tlzere lise birinci, 
ikinci, ve llçüncll mmftarma 
iki ecnebi lisan konulmuştur. 

2 - Her lisede ikinci devıw 
talebeainin okuyacaldan iki ec
nebi liunm Fnmazca, Almaa
ca. veya lnıimce olclaia o mek
teltin İIİm lradrolannda p 
telİl!Dftİr. 

3 - Haftllbk den cetYel
leri ba e11ala• dahilinde, ya-
m : Dlrdlbadl mm1ta ( 5) " 
( 4) ol•ak kere ( 9) saat. 
Betinci mufta, ( 5) ve (5) ol
mak llzere ( 10) uat. Albaa 
m Fen pabesi'• (1) ve (Z) 
olmak lzere (7) saat eaıebi 
liwa deni konulaaılrtar. 

Posta'nm Resimli Hilcagesi: Pazar Ola Hasan B. 

• 
-; .... 

Alustos 8 _. 

Günün Tarihı 

ittir, aw t 1 Ree Z.. 
•ı•et .. cliii Wıeri • ....... 

ıf.V __ K..,._,-
mte 21 milletin 
&ÇJl•n "-inde IBtl• 
... ., hal7r7Nifla. - · 
kere neticeainde ( ftAlm ... .. ,..... 
lttlfalr edilmfttir. * Ratlgo Şirlceli -
tirketi ile dim mabv 
imzal•m•fbr. Mukavele bir 
dm euı•pa milplmidir. 

)#-. Alpall...,. Şekerleri 
Bu sene mabsuUinden ol 
ilk defa din piyasaya 
nfmlfbr. * Diigıuııı UnuunigeM 

i' ara suüatlmali tabldkabfbi • 
VekAlet DIJW1a U1mmlllJI 
iclarellİllİ mes'ul tutmakta 

)fa Yalovada -
mtldlriyeti tarafından bu 
pm . bir balo verilecektir. * Bulgar Gueteı11r1ı· 111111.'• 
Tlrk clwthrta ıa.mc1e . 
de..a etmelılıedir. * Olbw c.&elleı 
tle - llm..t wkeJeti bir 
tar ..... tı pat .,.,., 

.... ıeldiiW ' gef 
lailclrmiftlr. * Eııuuı.lin .. IS C 
llalJeye wrilmilllr· * Mlabnl_, a1111.
- için Balgamtm'la yap 

1 - 8-., - Alalu ... Baracla -,.,._, 
..... - ............... Jal ,.,.,_. 1 

2 - 8-a Bey - Ba J011ara • kadar 1 3 - Hasan Bey - ( Kendi kendine ) ı 4 - Haaa ~ - { Vellle) 
para piecek? Mala AIWı... Hani para 1okta? Hmi ..-u efendim... Ba __.,ket )lllıımlll.._ 

Vekil - .part milyoD sidecek, Huan B. lahraa vah? Nerede o tuarruf, ikblat bayle mi kurtulur ....U,.......? ........ ., 



8 Ağustos 

Her gün 
Niçin -
Halkı • 
Tenvir Etmiyorlar?. ----- M. Zekeriya 

1Şark vilayetlerinde devleti 
ay a.rdan beri işgal eden bir 
tadıse A oldu. Şark vilayetleri 
h rnurnı Müfettişliği bu hadise 

1Aakkında hergün merkeze ma-
unıat verdi. Fakat bu malii
nıat kafi .. - d. . u ~ 
ın ·· f . I gorunme ı. mumı 

1
_ u ettiş brahim Tali B. ma-
iu~~t vermek üzere orada 
ş~dı. bırakb ve Ankaraya 

g ı. 

iç' Hükb. fınıet, alacağı tedbirler 

h ın u malumata muhtaçb ve 
ad' · salah·eyı yakından takip eden 
lb ıyettar adamla görüşmek 

e Ftte faY.dalı olurdu. 

h d
.akat İbrahim Tali Bey bu 

a ıse · · 
V ıçın parasını ve kanını 
eren ·u 

lüıurn rng~ etedi:•arzı malumat" a 
orme . 

Dünk * 'f el af ~ gazetelerde, Daily 
tes·gr ısmindeki İngiliz ga-

• ınden naklen bir haber 
vardı. 

ni~nkara' da Türkiye ile Yuna-

1 . an arasında deniz kuvvet
erınin .. . ahdid" h rnusavı surette t ı 
e:i;us~nda esas itibarile itilaf 
gi:· ~lış. Şimdi de müzakerata 

ışı ecekrniş. 

Menılek ti · · -hinı ~ . mıze aıt en mu-
ri d havadısı ecnebi gazetele-
k~ e~ almak mecburiyeti, hü
dah e bu meselelerde bizi, 
lüze a doğrusu halkı, tenvire 

• di.. nı görmemesinin neticesi-) ... 
lran'la b' .. t k . ~ ta} ır a ım sıyası no-

la ar teati olunuyor. Bu nota-. te~1 ~ea.tisinden Fransız ga
ğ · . erı lran'la harp etmekli-
~~,:7· ihtimali olduğuna bük
bu' · Yo~lar. Fakat hükumet 
hir endışeleri izale edecek hiç 

~ ka tebliğ yapmıyor ve bizi 
' edianhkta bırakmayı tercih 

Yor. 

)#. 
1-Iaik idaresinde halkın ka

:anlıkta kalması kadar fena 
~aııaYri tabii birşey olamaz. 
Ilı . ın hakimiyeti herşeyi bil-
h esıte ·· k.. d"' Halkı er e . mum un ur. n 
bakt Yı bilmesi onun memleket 

B •ndaki alakasını arttırır. 
idar u .it~barla cümhuriyet halk 
biti b•nın de vazifelerinden 
etn: k er meselede halkı tenvir 

1 Uttıue • ve şuurlu, bir efkan 
z~'Yeye istinat etmektir. 

kışır net istibdat devrine ya-
' iht;y' ümhuriyette aydınlığa 
~ırnız vardır. 

• tnız 
td" mukavele Vilayete tebliğ 

ı,rni~ti 
~ T r, 

'fu k Rus Limanlarında -
lt\i.l:rı:enıiJerinden Yunan ge
alınnı k nazaran fazla resim * a tadır. 
1!~ ~rnanetimizin Varidatı
hnı ttıılyona düştüğü rivayeti 

*Şhr. 
ltıa Cenazeden Para - E
llıake~ fakirler müstesna ol
llıi al Uzere ölenden mezar res* acakbr. 
linı >' at1uz Diretnotu - Dün 

«llıın * .yıa gelmiştir. 
tvla

11 
unan Donanması -

ll:ıizj:vtalarında ataşenavali
tdilnı ~ulunmasına müsaade 

ernıştir. 

~ilş~ lzrnir Valisi - Kizım 
1llliha rıza hilafına bir zevç 
1lırn1 Pff eden kızı Şükran Ha
bu ıı:ft etnıiştir. Şükran Hanım, 
lener k a İ ın~ammer Beyle ev-
... eo zmıre dönecektir. 

l~si _ srnanlı Daginler Mec
tiate 18 Teşrinisanide Pa
tekti unıunıi içtima aktede-r. 

bu~ nı4ı~anada Kasırga -* Lu· ını tahribat yapmışbr. 
bubat ~rn~n Tarifesi - Hu
~ltt rnıl ve tahliyesi işinde 

Yarıya. ind:..:ı 1..c_ 
QUCCen.ur. 

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: ._ ... 4nneler, Dikkat * 

- Birçok anneler, çocuk
lannın, muallimleri hakkındaki 
şikayetlerini dinler ve onlara, 
çocuğun yanında, hak verirler. 

2 - Sonra, sırf çocuğun 

sö:-ü üzerine muallimlere kızıp 
çatarlar. 

3 - Hoca da bir annedir, 
ve bir çocukla değil, birçok 
çocukla meşgul olur. 

4 - Anneler, dikkat ediniz: 
Çocuğunuzu korumak ve kurtar
mak isterseniz muallime çalma
yınız. Onlarla elele verip çalışı
nız. Cünkü çocuktan ikiniz de 
mes'ulsünüz. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Feci Kaza Lindberg 
Bir Kamyon Uçuruma Avrupa'dan Amerika'ya 

Yuvarlandı Geçecek 
Mudanya, 4 (Hususi) - . Pa- 1 V~ington, 5 <.Hus~i) 

zartesi akşamı saat sekızde Meşhur tayyarecı Lındberg 
Ahıdağında, Gümüşsuyu dere- büyük Okyanos'u tekrar geç· 
si uçarumunun kenarından ge- miye hazırlanmaktadır. Bu se
çen bir kamyon ( 1200) okka fer, Avrupa'dan Amerika'ya 
yükü ile hirlikte uçuruma yu- geçecektir. 
varlanmışb. Otomobili soför M H ---,.- Og"" lu . . oover ın 
Kamil efendi idare edıyordu. V . gt 5 (H susi)- Rei-

d b . . d •1 aşın on, u 
Kamyon a ır ıan arma ı e . .. h M Hoover'in ogv lu 
b b . . M h t sıcum ur . 

era er muavını e me var- Allens bu sene darülfünunu 

dı. . . . . . bitirdikten sonra Boston f ab-
Kamil ef. ıle muavını hafifce rikalanndan birine amele ola-

yaralanmışlardır. Jandarma ne- , . . tir. 
. . raK gınnış . 

ferıne bırşey olmamışbr. Beraber çalışbğı amele ar-
Kamyonun düştükü yüksek· k d l k d a aş an son zamana a ar 

lik ( 120) metredir. ~d~ydon, M. Allens'in hüviyetini bilme-
Karaköyden Bursaya gı ıyor u. kt "d"l me e ı ı er. 

Kadınlar 
Şehir Meclisinde 
Bulunmıyadak 

Ankara, 7 (H. M) - Bele
diye lintihabı Eylül ayında 
başlıyacaktır. 

Dahiliye vekaletinde tetkik 
edilen talimatnamenin 21 inci 
maddesine göre azanın adedi
ni tayinde kadın ve erkek, ya-

şı ne olursa olsun nüfusun he
yeti umumiyesi na.zan dikkate 

alınacakbr. Bu hesaba göre 
İstanbul mecliside bulunacak 
azanın adedi (64) tür. 

İstanbul meclisinde kadın 
aza pulunmıyacak, fakat mahalU 
belediye meclislerinde buluna
caktır. 

Çingeneler 
Kendilerine Bir Kıral 

intihap Ettiler 
Varşova, 5 [Hususi] - Le

histan çingeneleri, hük\ımetin 
müsaadesile birD çingene kıralı 
intihap etm~lerdir. ismi V asil 
Ka vika' dır. ----Lisan Muallimleri 

Kongresi 
Ankara, 7 ( H.M ) - Lisan 

muallimleri kongresi devam 
etmektedir. 

Talim ve terbiye azasından 
hısan Bey hergün "l 0,5,, da 
usulü tedris hakkında bir kon
ferans vermekte, öğleden .son
ra da muallimler arasında 
münakaşalı konferans iç.in iç
timalar yapılmaktadır. 

Millet Hakimiyeti 
~============--====-==--~. 

Dövüşler Hırsızlık T ~!!~~. ~~~~~ 
Bugün Alınabilmişti .. ou·· n de Beş Diyanbekirde tesis edilecek Son Zamanda 

Bugün millet hakimiyetinin tulfimevçli telsiz istasyonları 
alindiğı gündür. Yani en kıy- Vak'a Oldu malzemesi sipariş olunmuşt-.ır. Epey Arttı 
metli, en aziz bir gün " Son Malzeme gelir gelmez inşa-
Posta ,, alınan hakimiyetin Son 24 saatte olan hırsız- ata bqlanacaktır. lstanbulda Son yirmi dört saatin güriU-
daima iyi, faydalı, hayırlı işler lıklar şunlardır: l r yeni merkezin Yeşilköyde tesis tülü cerh vak' alan §Onlardır: 
için kullanılmasını temenni J -Büyükada'da Yürük Ali..i edileceği söylenmektedir. J - Galata'da Karaoğlaıı 
ederken karilerini de tebrik deniz banyosunun ~re kilidi sokağında oturan Madam Nat-
eder. * kınlar ak ( 50) liralık peştemal yayi meçhul bir şahıs yüzünden 

ve halı çalınmışbr, ııırsız beın B u g u·· n ı 
Yavuz zırhlısı, bu münase- değildir. bıçakla yara amışhr. 

betle Marmara' da talimler F •ı İl y J k 2-Üsküdar iskelesi hamal-2 - ener ıi ya, Şehzade- a p 1 a c a 
yapmaktadır. başında şekerci Muhittin efen- lanndan kolbaşı Sait, trenci Sa-

--- dinin dükkinından 120 lira M.. · d ) lih ve Aziz iskele yanındaki arsa-
T uf an Yağmuru gibi çalıp kaçarken yakalanmışbt. uzaye e er da oturarak çay içmişlerdir. 

Konya, 9 (Hususi) - Ziva- 3 - Sirkeci' de Mersin ote- -=====-=-====-=======- Kahveci İranlı Mehmet, eski 
rik nahiyesine yağan şiddetli Iinde misafir Eşref Efendinin • 1000 adet çubuk ve 17 çeki odUD müşterilerinin diğer bir kah-

h ıl ı ll (250) ı• ..... 1.-- şbr Hbfl - Bey..ğlu kaymakamJıfında 
Ya<nnurlardan as o an se .er ırası ~ı ı -t veden çay içtiklerini görünce 6

'- l ah tm 4 _ Tütün inhisarı memur- mu qekkıl orman idaresL S. ıo - ıs. 
bütün harman an m ve ış- • 3S356SO kilo bru ot mUnakuan- kavga çıkmış, fakat sandalye 

ik halkı b de lanndan Sait B. in Aksaray'da- snncil k61 rd -1 - L -· tir. Zivar u sene o u Htm ll&Ul& aouusyona ile dlSvüşülmüctür. ld d ktir ki evine hırsız girmiş muhtelif s. 16. -s 
kıtlığa mahkiim 

0 
u eme • eşya aşırmıştır. Bı·r - Sait, Salih, Aziz tutulmuş 

Baca Tutuştu 
A k ş e h i r d e M a ç 5 - Sabıkalı Hüseyin Ka- lardır. 

gu .. mrilk't tur A H Yüksekkaldınm' da Yaninin 3 T ks" 'd tura Y Akşehir, 2 - Karaağaç ra e o an yfe a- - a ım e o n a-
spor kulübü ve Akşehir idman nımın bahçe duvarından evine pastacı hnnının bacuı tutuşa- ni'yi arkadaşı Koço, taşla 

b. 1. w. .1 girmiş, görnlerek yakalan- rak yangın çıkm•ısa da .an- yaralamışbl'. 
yurdu gençler ır ıgı ı e yap- br ~tirillmüştnr. • 
bgı maçta berabere kalmışlar- mlf · r" 4 - Ynksekkaldınm 'da ter-

dır. İster İnan, İster l'lanma/ leai'nde hamal Salih oğlu Ha-i 1 

zi Sait oğlu Mustafa, Suiske-

QgMa K~tl~ ~----------~--------~~1~~~~an (ı~~~ 
Meselesi• istemiştir. Fakat Habip tara-

fından başı yarılmışbr. 

Tütün inhisar ldaresi'nin 
sabn aldığı cıgara kağıdı tecrü
beleri heyet huz~n~a yap~
mıyordu. Bundan şıkayet edil-
miştir. İdare bu tecrübelerin 
heyetler huzurunda yapdmasma 
karar vermiştir. 

Suadiyede Yangın 
Suadiye'de İsmail ağa so

kağında oturan fakir bir 
kadının kulübesi önün-
deki otlar , meçhul bir 
adam tarafından ablan bir 
sigaradan tutuşm~ş, . ha~erd~ 
edilen Kadıköy ıtf aıyesı yeti
şerek etrafa sirayet etmeden ~. 
yalnız kulube yandığı halde 
söndilrmiiştür. 

IİDema artisti Maryoo Davia, denize bu kıyafetle 

5 - Sultantepesinde Tü
tüncü Sabri Efendinin oğlu 

16 yaşındaki Ziya Samiye i5-
minde bir genç kızı bıçakla, 

sol memesi üzerinden yarala
mıştır. Ziya tutulmuştur. 

6 - Çapada Ördekkasap 
mahallesinde oturan şoför Ali 
ile şoför Hal.il Ef. kavga et
mişlerdir. Halil otomobil kolu 
ile Alinin başını yarmışbr. 

Yankesicilik 
Çoban Hasan ağa Y enicami

" den geçerken Şükrü isminde 
' bir yankesiciye " 15,, lirasım 

kapbrmışbr. Şükrü yaka!an
mışbr. 

Sayıfa 3 

Görüşler 
Sokaktll 
Bir 
Müşahede 

M. Turhan _ _. 

Biri yukardan, biıi aşağıdan 
geldiler, rnerhabalaşıyorlarmış 
gibi karşıhklı bağırdılar : 

- Silivri yoğurdu, kaymaklı 
yoğurt. 

Biri, yükünün müvazencsini 
bozmamıya itina ederek, ayak
larım nçarak ve sağ kolunu 
sırığın üstüne perçinliyerek 
teklif etti : 

- Biraz oturalım, nefesle
nelim. 

Öbürü, kısaca muvafakatini 
söyledi. 

- Olur; 
Şimdi kaldırımın köşesine 

çömelmişlerdi. 

Daimi bir tebessüm içinde 
birşeyler fısıldaşıyorlardı. 

Ne konu~yorlardı? Uzakta 
kalmış yurttan mı, rüyalaş
mış habralardan mı? 

Vaktin geçtiğini, sab1acak 
malın güneş albnda beklediği
ni unutmuş görünüyorlardı. 

Başka yogurtçular, bu iki 
kafadan şöyle bir süzüyorlar, 
geçiyorlardı • Geniş ve urun 
sokak üstünde yoğurt almıyan 
ev yoktu ve her yoğurtçu bir 
iki alıcı buluyordu. Onlar, ra
kip esnafın geçişlerile de ala
kadar olmuyorlardı. Gülümsi
rerek, kqınar&k, parmaklarını 
çoraplanmn ta içine sokarak 
konuşuyorlardı. 

Tam öğle üstü sokaklara 
yayılan, sıtma görmemiş gür 
seslerile camlan titreten yo
gmtçularm arbk arkası kesil
mişti. Balkonlardan, pencere
lerden tenler Ye başlar silin
mişti. Bütün sokak güneşli bir 
gece aükünetine bürünmüştü. 
Dolan midelerin, yataklarda 
dinlendiği belli idi. 

Onlar hili konuşuyOJ'., hala 
kaşınıyordu. 

Neden sonra kalktılar, yük
lerini omuzladılar, Allaha ıs
marladık der gibi karşılıklı 
bağırdılar: 

- Silivri yoğurdu, kaymaklı 
yoğurt. 

Şimdi gidiyorlar, yülderini 
aynen dükkanlarına götürü
yorlardı. Biraz sonra, bun!ara 
gündelik veren, yatacak y( r 
gösteren adam, ihtimal ki, 
soracakb: 

- Birşey satmamışsın, :ni
çin? 

Ve füphe yok ki onlar, 
gülerek ve kaşınarak cevap 
vereceklerdi: 

- Alış veriş kesat, usta; 
kimse yoğurt alamıyor! 

AHMET EMiN B. İNG1I1zCE 
BiR ESER YAZDI 

Kamejl miieıme.eai bü.7\ik harbin 
milletler üzerinde yaptıjı tesir hak
kında her mnteUn maruf b ir muha."'J'i
rine bir C9CT' yudırmıya ı.~~ .. ın1ş ""e 
bhJm haldct1111~da •) ni mevı • "l'l'.mannı 

aabık ( Vakıt ) ve ( V alall # az.etcleri 
Başmuharriri Ahmet Emin beyden r ca 
etmişti. Ahmet Emin B. e.ı erini lngl
liı.cc olnrak ynz.m'lhr· Eser Amerik;1da 
ve loJ'ilterede neşreöı.ccdrtir. 

Damdan Düştü 
Beylerbeyinde Dr. Enver 

beyin kiremitlerini tamir eden 
Nuri Ef. 12 metreden düşmüs 

w ~ 

agır ıSurette yaralanın ttr. 

TEŞEKKÜR 
Aziz. hayat arkada nıın üfulü 

ebedisi m -mascbetile u~roıd11 u!ı 
büyük felakette beni tesfiJ t"' ve 
tanyet mürüvveti..-arlığt da bu n
muş <>lan alicenap d ost uğ"a nyrı 
ayrı vecibei şükranı ıf ya ha. "n 
dermanım olmadığmd en san ı
mi l~ekkürlerimin ib'Sğ-ına ub
tercm ccridenizin tavassutunu ıs
tirlıam eylerim. f\lüskirat inhisarı 

Umum mudürii ASlm 



4 · 'Sayıla 

BİRAZ inSAF 
San'atkô.ra 
Hürmet Böyle 
Mi Olur? 

Güzel san'atlan yükselten
ler, san'atkarlardan ziyade 
eserlerin revacını temin eden
lerdir. Her memleketin devir
lerine göre bu şahsiyetler de
ğişir. 

Kırallık, imperatorluk zama
nında tiranlar ve saray erka
nı; başka zamanlarda zengin
ler.. Bunlar eseri takdir etsin, 
etmesin, san'at muhibbi görün
mek için müşteri rolü oynarlar. 

Salonunda bir (Rubens), bir 
(Rembrant), bir (Rafael) bulun
mak, darülfünun diploması ka
dar şerefli addolumırdu. Ser
gilerdeki, müzelerdeki eserler 
münekkitlerin kalemlerinde bi
rer hürmet abidesi olur. müb
diine şeref verir. 

Gerçi sağlığında refaha er
miş san'ankar nadirdir; fakat 
hiç olmazsa dünyadan çekil
dikten sonra eserlerine kıymet, 
ismine hürmet izafe olunur. 

Hemen aç denilebilecek bir 
sefalet çukurundan ebedi lah
dine yerleşen (Mille) nin eser
leri bugün müzelerin en ihti
ramkar köşelerini işgal eder. 

Bizim san' at adamlarımız, 
çok teessüf olunur ki, ne sağ
lığında refah, ne mezarında 

hürmet görüyor ... İşte nümu
nesi: Hoca Ali Rıza Bey. 

Rıza Bey, senelerce bu 
memlekette resim zevkini 
uyandırmıya, fisebilullah, ça
lışmış, kırk sene muallimlik et
miş, elinde kalem, fırça gör
düğü her genci teşvik etmiş, 

hiçbir menfaat gözetmeden 
ders vermiş, ahlikan çok muh
terem, kendi ekolünde cidden 
muktedir bir san'atkardı. Bu 
büyük hüner adamı bundan 
birkaç ay evvel seve seve 
nakşettiği semasına, denizine 
uçan kuşlarına, çam ağaçla
rına, delikli kayalarına, aşı 

boyalı evlerine ebedi veda 
ediyor, göçüyor da kimse
nin, hatta san'at arkadaşla
rının bile haberi olmuyor. Ne 
bir ihtifal, ne teessürü ima 
eden bir ses, bir soluk ... 

Aman yarabbi... Ne ha
zın... Ne elim ... 

Kemal Emin 

aşra Bayilerine 
İstanbulda çıkan gazete 

ve mecmuaları zamanında 

ve müsait şartlarla almak 
isterseniz lütfen bir defa da 
bize müracaat ediniz. 

Temin ederiz : Mutlaka 
memnun olacaksınız . 
Hasan Basri: Ankara cadde.si, 7 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Evinlu veya işinize giderken, ıokak· 
ta gezerken veya blriıile görüşürken 

her hangi bir vaka karş111nda kalabi
lirsiniz •.• 

Havadla nedir blliyor1anız o vak.ayı 
derhal görebilirsiniz. Bir yangın, bir 
katil, bir kaza birer havadiatir. Ra.1-
1eldiğinl1 vakalardan ertesi filnü r•-
1etelerde ıörmek latedlifz biri olunca 
derhal telefonum1u açınız ve havadlai 

ıuetemlze haber veriniz, bim ve ad
resinizi de bırakınız. Verdiğiniz hava• 

dlsln ehemmiyetine g8re gazetemiz 
mllklfatını vermeyi vulfe bilir. 

Telefon numaramw Iatanbul " 203 • 
tir. 

SON POSTA 

EHREMİNİ OLSA iZ 
NELER YAP ARSINIZ? 

5-Bütün Yollarıl .__ ____ Mı_a_hu_t_Kı_ad_ık_ö_y_Hı_a_u ___ _...J 7 -Arsalan Boş 
Parke Yapardım , Bırakmazdım 
6- OKTRUVA YI DA 18--KÖMÜR DEPOLARI 

KALDIRIR D 1 M : UZAKLAŞTIRILMALI 
Şehrin iman için karilerimizin 

bildirdikleri mütalealan derce 
devam ediyoruz. Dünkü mektup 
bitmemiştir. !3ugün ve yann son kı
.-ımlannı dercediyoruz ve edeceğiz. 

* 16 - Memleket ahalisinin 
on lira yol bedeli ile beş se
nede bütün İstanbulun parke, 
kaldırımlarını çimento yapbrır, 
beş senenin nihayetinde par
kesiz bir mette yer bırak
mazdım. 

ı 7 - Kanalizasyon muka
velesini tetkik, inşaatını ya
kından takip eder, ikinci bir 
defa böyle fahiş bir hatanın 
yapılmamasına çalışırdım. 

ı 8 - Memleketin milli ser
vetini muhafaza etmek için 
yalnız montajı değil motörü 
dahi sair kısımlarile meml.e.
kette yapılan fabrikaların açıl
mmnna kolaylık gösterirdim. 
Lüks olmıyan yalnız üç nevi 
otomobilin takside çalışırıasını 
temin ederdim. 

1 ~Ekmek narhını her hafta 
zahire piyasasına göre yap
brırdım. Bugün tutulan sistemi 
değiştirirdim. Mesela bugün 
ekmek azami (9) buçuk ku
ruşa satılması lazım gelirken 

j Siz Olsanız Ne Yaparsınız ? 
Bu ,ehir sizindir. Şehrin sıhhati, birde bir an için : 64Şehremini 

güzelliği ve ihtiyaçlarile en ziyade olsanız ne yaparsınız ?,, sualini 
onun içinde yaşıyanlar alakadardır. ııoruıoruz. 

Maksat, Şehremanetine çatmak, 
Fakat timdiye kadar biç kimse veya şuna, buna tariz etmek de-
ıize, fehrinizi güzelleştirme~ ve ğildir. Sadece şehir halkının, ken
şehir dabilinde medeni bir İnsan di şehirleri için ne düşündüğünü 
gibi yaşayabilmek için ne düşün- anlamak ve bu suretle şehrin 
dü~ünüzü sormamıştır. dertlerini yakından ıörüp anlıya-

lşte biz ıize bu imkanı veriyo- rak onların çarelerini aramakbr. 
ruz. Ve içinde yaşadığınız, her Şehrinizin güzelleşmesini isti-
derdine ortak olduğunuz bu şe- yorsanız bu suale cevap veriniz. 

(12) ye sattırmaz, bu suretle 
hem ahalinin hakkını muhafaza 
eder, hem de esnafı ihtikara 
teşvik etmezdim. 

20 - Şehrin en 
yerlerinde umumi aptesanelerin 

adedini bugünküne nisbeten 
daha çoğaltırdım. 

21 Gerek yangından kal-
mıf, gerek sahibinin ibma • 
linden ve bakımsu.lıktan dolayı 

boş duran arsaları tahtaperde
ler içine aldırırdım. 

Ve bu masarifi de kendim 
yapar, arsa sahiplerini borç
landırırdım. Arsa sahibi hu 
arsayı satar veya üıerine bina 
yaparsa o zaman bu parayı 

alırdım. 

22 - Mezbaha rüsumu:ıu 
az alarak ahalinin daha kolay 
gıdalanmasını temin ederdim. 
Bütün bu resimleri yirmiden 
yedi kuraşa indirirdim. 

23 - İsim ve mevki itiba
rile mevcut, fakat cisim itiba
rile mevcut olmıyan belediye 
doktorlarının faaliyetini arttı

rırdım. 
Bunların ne iş yaptıkları 

sorulunca "şehir fukaralarını 
tedavi ettiklerini ,, söylerdim. 

24 - İtfaiyenin başına ilk 
tes1ste bulunanlardan doktor 
Bedi Beyi getirirdim. Bunun gi
bi her işi adamına verirdim. 

25 - Memleketin dahili, 
harici ticaretini baltalıyan ok
truva namı altındaki verginin 
kaldırılmasına çalışırdım. 

( Arka1ı yarın bitecektir J 

ŞARLO'NUN G'ARİP T ABİA Tİ 
Yeni Bir Karüzo 
Ortaya Çıktı? 

Bu Adamın Sesi 
Pek Fevkaladedir .. 

Geçen sene İstanbul' da gös
terilen filimler için de en güzel 
ıarkı söyliyen adam "T ouber" 
idi. Bugün bu artistin plakla
rı hemen de her evde bulu-

nur. 

Geçen sene Amerika' da 
1 

yapılan operet tarzındaki fi- i 

!imlerde sesi en çok beyeni
len adam "Tibet" isminde bir 
opera tenörüdür. 

Şimdi de sesi en çok beye
nilen yeni bir artist çıkmış

br. ismi (Tullio Carmanetti)dir. 
Bu adamın sesi harikulidedir. 

Açık Hava Filimleri 

Sesli filimden sonra açık 

havada alınan filimlere fazla 
ehemmiyet verilmiştir. Filimde 
tabiatin kendi sesi filime ayn 

bir güzellik ilave etmektedir. 
Geçen sene gördüğümüz filim. 
ler içinde Beyaz Gölgeler fili-
minde bülbüllerin ötüşünü 

habrlıyanlar bunu teslim 
ederler. 

F oks kumpanyası bunu 
nazan dikkate alarak Afrikaya 
ayrı bir gurup göndermiştir. 

Gurup orada orijinal açık hava 
filimleri yapmaktadır. 

~,~~-~-U-~-n-,-S-a-~-o~,~D-u_g_fu_s_,~A-l_M_s_o~~~,Dolores Del~~ 

Şarlo hali aeıli filime yanaş
mıyor. Fakat bu inadı kendiııine 
pahalıya maloluyor. 

Bununla beraber Şarlo, pek al
dırmıyor. Kafi derece parau ol
duğu ve ıesine emniyeti bulunma
dığı için böyle hareket etmekle 
belki akıllıca davranıyor. 

Çok ıevilen bu büyük san'at-

----~, Evleniyor 
Hem De Bir Kumpanya 

Müdürü ile 

kinn kendine mahsus bazı garip 
idetleri vardır. Meseli, Şarlo tem
beldir. Gayet intizamsız ve nadi-
ren çalışır. , 

Günde üç defa banyo yapar. 
Şatosunda yapyalnız yaşar. Musi
ki dersi almadığı halde mükem
mel piyano çalar ve besteler ya
par. Fakat bunları neşretmez. 

Şarlo iki elile de yau yazabi-

Sinemanın bu kıvrak artisti 
ıon zamanlarda sinemadan çe
kilerek kendi hayatım serbest 
bir surette geçirmek istediğini 
ilin etmişti. Dolores Del Riyo 
gibi ateşli bir artistin çekilmesi 
hakikaten büyiik bir zıya adde
dilebilirdi. Bunun için olacak 

J İci filim kumpanyalarından biri
' nin müdürü Dolores Del Riyo 
: ile evlenmiye karar vermiş, 

güzel artist te bu teklifi kabul 
etmiştir. 

Amerikalılarla Alman
lar Anlaşıyorlar 

lngiliz ve Fransız sinemala
nnın Amerikan filimlerine kar
tı gösterdikleri mubalef ete, 
Amerikan kumpanyaları, Al
man kumpanyalarile anlaşmak 
suretile cevap verdiler. 

Son verilen haberlere göre 
Amerikalılar Alman kumpan
yalarile anlaşmışlar ve bütün 
dünyayı filim noktasından ken
di aralannda taksim etmişler
dir. 

fu.an r,·~~~~-~~i~; 7eki.ldiki~~· ··;~~;; 
kapılannı kapar ve kimseyi kabul 
etmez. Yatatının yanında bir 
diktafon makineıi vardır. Gece 
aklına yeni bir fikir relirae bu 
makineye aöyler. 

Ertesi sabah katipleri maki
neden kendilerine verilen emri 
abrlar. 

Kadınları çok sever, fakat 
kendiaile alay etmekrinden de 
çok korku. ,. 

Ağustos 

6ARİP SAYI 
Bir Ôlü 
Etrafında 
Dedikodula 
Burgaz adasında otur 

bir müddettenberi kul 
kulağa fısıldanan tuhaf 
hadisenin dedikodusunu 
yorla. Kimse sarih bir 
bilmiyor, ama dedikodu 
vam ediyor. 

Bize kadar akseden 
yiayı ve etrafında yapb 
tahkikatı yazıyoruz: 

Burgaz adasında bir P 
ailesi vardır. Zengindir. B 
(50- 55) lik madam Panc 
kızı matmazel Suzan ve 
Aleko efendiden ibarettir. 

Haziranın (28) inci 
matmazel Suzan, evle 
kiracı bulunan matmazel 
isimli Rus kızı ile adada 
tiye çıkıyor. Ve o gün, b 
evinden dışarı çıkmıyor. 22 
muzda da hastalanıyor. 

Evvela doktor, Epaııı 
das efendi bakıyor. Amel 
lüzum gösteriyor. Daha 
doktor Sgurdeos'ta ayni 
söylüyor. Nihayt t 26 temın 
peritonit ameliyatı yapılıy 

Fakat genç kız yaşanı 
24 saat sonra vefat ediyo 

İşte asıl dedikodular 
bundan sonra başlıyor. 

Bu şayialara göre, ına 
zel Suzan ile Zina, son 
yani (28) haziran gecesi a 
tenha taraflarında gezerle 
iiç yabancının taarruzuna 
ramışlardır. 

Genç kızlar, hadiseyi, 
ile herkesten saklamışla 
Fakat matmazel Suzan 
tağa düştüğü zaman ark 
ile başından geçen had 
annesine anlatmışbr. 

Bu münasebetle dün bir 
barririmiz gerek madaın 
ecri, gerek oğlu Aleko ef 
ile görüşmüştür. Madam 
ecri diyor ki: 

MADAM PANCERİ 
" - Kızım ötedenberi 

desinden rahatsızdır. f 
gelir, geçerdi. Haziran (22 
gene hastalandı. Doktor S 
deos'a gösterdik. Peritonit 
bahsetti. Ameliyat yaptı. 
kat yaşamadı. Taarruz id 
doğru değildir.,, 

ALEKO EFENO 
" Validem size h1 

vaziyeti anlatmıştır. Eğe~ 
taarruz olsa idi, bizi b1 

kuvvet susturamazdı. J( 
ve hükumet olan yerde t 

yapılabilir mi ? ,, 
Bu temaslardan sonra, ~ 

gazlılar'la tekrar görüşt 
müz zaman dedikodunun 
ruhığunda ısrar etti1'1' 
söylersek hayret etmez 
niz? 
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• A 

ittihatçılar Divanı Alide Hes~p Veriyorlar .. 

Umumi Harp Seferberliğini Nasıl 
Ve Kiniler İlin Ettiler? 

Çürüksulu Mahmut Paşa İtham Ediyorf· 
Reis arkasına dönerek tak- f 

virnJen bir yaprak kopardı. 
Okuduk. 

Mahmut Paşa ____ ___,_ 

- Pazar, 1 O Teşrinisani 
334. 
. Saat iki.' Şimdi sabık Bah

rıye nazın Çürüksulu Mahmut 
paşayı dinliyeceğiz. 

O, şimdi karşımızda, kendi
sine irat edilecek suali bekli
yor. Reis ise Divaniye meb'u
sunun ithamnamesini, bilmem 
kaçıncı defa olarak gözden 
geçirmekle meşgul. 

Kış başındayız, fakat dı
şarda parlak, neşeli bir gü
neş var. Gözlerim gayri• ihti
yari dalıyor. Fakat çıkmak, 
dolaşmak arzusu hiç yok. ! 
Nazarımı tırmahyacak man· • 
2~~alar karşısında kalacağımı t 
hıhyorUln: Lirr.an, hafif rüzga- 1 

rın altında sallanan Jngı'liz 1 

F ' ransız, hatta Yunan zırhlıla-
n ile dolu! 

Reisin sesi beni uyandırdı: 
- Divaniye meb'usu Fuat 

B. takrirınin ilk maddesinde 
'',kabinenin muharebeye vakit
ı~z ve sebepsiz girdiğini,, 
•oylemcktedir. 

Çürüksulu Mahmutpaşa tek
rar etti: 

- Vakitsiz ve sebepsiz ... 
Hafif bir sesle söylüyordu, 

Fakat birden perdeyi yüksel
terek sordu: 

-Saray Bosna hadisesinden 
sonra vaziyet ehemmiyet kes
betti. Ve harbiye nazınmn 
şifahi teklifi üzerine her ihtimale 
karşı taburların bir miktarı
nın takviyesi muvafık görüldü. 
Avrupanın hercümerce doğru 

gitmiye başladığı zamanlar 
- Zannedersem bu sual 

ile "muharebeye girmekte mec
buriyet var midi?,, demek is
ten:lmclctedir. Kendi hesabıma 
ben böyle bir mecburiyet gör
nıüyonım. Bilakis memleke
tin umumi ve siyasi vaziyeti 
muhi\rebeden çekinmeyi em
rediyordu. Menfaatimiz bun
daydı. Size hadist-yi baştan 
anlatayım. 

1 hakkında ilave edecek başka 

Çiirüksulu Mahmut paşanın 
lisanında hiç pürüz yoktu, açık 
samimi bir, hikaye anlatır 
gibi anlatıyordu: 

bir şey bilmiyorum. 

Seferberlik ilanından iki gün 
evvel Babıaliye gitmiştim. 

Enver Paşa ile Halil ve Cavit 
Beyleri Sadrazamın yanında 
buldum. 

Enver Paşa söz söylüyor 
ve ahvalin ehemmiyet kesbet-

1 tiğini anlatarak seferberlik ilan 
edilmesini istiyordu. Cavit Bey 

bu talebin kabulüne muarızdı: 

- Seferberlik ilanı Rusyaya 
1 karşı bir hareket telakki 

1 olunur, diyordu. Ben de bu 
fikirdeydim : 

- Seferberlik ilanına lüzum 
yoktur. Fakat her ihtimale 

karşı kuvvetli bulunmak la
zımdır, demiştim ve ilave et
miştim. 

- İki gün evel karar ver
miştk : Jazımgelen yer1erde 
süvari ve topçu hayvanlarını 

ikmal edecektik. Dağdağasızce 
hazırlanacaktık. 

Enver Pş. ne beni dinliyor
du, ne de Cavit beyi. Müte
madiyen fikrinde ısrar ediyor

du. Düşüncesine göre, sefer
berlik ilan edilme2Se asker 

toplamak, zaptü rapt temin 
etmek mümkün olmazdı. Biua-

enaleyh mutlaka seferberlik 
Jazımdı. 

Enver Paşa bizi, biz de En
ver Paşayı ikna edemeyince 
hiçbir karar vermeden dağıl-
dık. İki gün sonra pazartesi, 
öğleden sonra meclis halinde 
toplanacak, vaziyeti bir defa 
daha gözden geçirecektik. 
Kalktım, evime gittim. 

Ertesi günü Babıaliye uğra-
mamış, doğrudan doğruya 
nezarete gitmiştim. 

Odamda otururken sefer
berlik emri gelmez ml ? Der-

hal telefona sanlarak,.Jlarbiye 
nezaretini buldum, sordum. 

"-Emir tamim edildi ! " ce

vabını verdiler. Artık \)~ ~mri

vaki kartısındaydım. Y C!J>ılacak 
şey kazaya nza röstermek
ten ibaretti. 

Müsteşar ile demiryollan 
müdürü umumisini çağırarak se
ferberlik emri karşısında alın
ması icap eden tedbirleri an-
lattım. Acele ediyordum. Mak
sadım nezaretten bir an eve] 

çıkarak Sadrazam paşayı bul
mak ve izahat almaktı ... 

Mahmut Paşanın Verdiği İfadenin En Canlı 
Kısmını Yarın Yazacağımız Parçada Okuyacaksınız. 
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İNGİLİZ CASUSLARI 
İLE KARŞI KARŞIYA 

içinden töyle diyordu: -

1 

parmak için yolu uzatan şoför
.. - Ne inakı ne sebatkar lerin hilelerine kurban olacak 

bıillettir. Yüz ~ defa mağlup 1 adam değildi. 
olsa, yüz defa tekrar hücum~ Bunun için, şoförün yolu 
dan vazgeçmezler.~, ı uz<'fttığmı görünce hemen emir 

Tekrar odaya girdi •ıe sa- verdi: 
hahın saat dokuzuna kadar - Şoför, dur! 
bekledikten sonra otel garso- Fakat, şoför duracağı yerde 
lluııa bir otomobil getirm~sini eskisinden daha süratle otomo-
ernretti. bili sürmiye başladı. 

lhaan, bac::ğmdaki yaraya Ali Şakirin evvela kaşları 
rağmen, Şakirle beraber oto- çatıldı, sonra dudakları et
lllobile bindi. rafında bir tebessüm peyda 

Şakir, evrak çantasını ha- oldu. Yan gözle bir kere ar-
caldanmn arasına almışb. kadaşma baktı; İhsan hayret 

Şof6re emir verdi: içinde idi. 
- Dosdoğru Alman sefare- Otomobil gittikçe süratini 

t.Desine gideceksin 1 arttırıyordu. 
Otomobil hareket etti. Ali Şakir, bir elini şoförün 

d Ali fakir, Roma ochrini ilk omzuna koyarak sordu: 
b~a gôrmilyor ve yolları ıyı - I Iişt... Nereye? 
ı,· 1Yordu; ıehri bihıivcn ecnc- Şoför hiç aldırış etmiyordu. 

sordu: 
- Acaba, İtalyancadan baş

ka dil bilmiyor mu? 
- Domuz, her dili biliyor, 

belki Türkçe bile anlıyor. 
- Peki? Bu ne? Fazla para 

almak için mi ? 
- Hayır 1 Onun istediği pa

radan başka bir şey. 

İhsan vaziyeti o vakit anla
mış ve şoföre dikkatle bak
mışb; fakat bu herif te ca
sussa, ne çabuk bu otomobili 
tedarik etmiş ve şoförün ye
rine geçmişti? 

Ali Şakir, İhsanın hayretle 
şoföre bakışından ne düşün
düğünü anlıyordu. 

- Bunlar basit şeyler 1 der 
gibi İhsana baktı. 

Otomobil şehir haricine çık
mak üzere idi. Ali Şakir oto
mobilin arka penceresinden 
baktı ve başka bir otomobilin 
ayni süratle kendilerini takip 
ettiklerini gördü. 

Ali Şakir, bi .. d:ıha, 

en amirane perdesile 
bağırdı. 

. . 
ses mm 

şoföre 

arilerimizin Sütun 

' RÜZGAR UÇURMUŞ 

BU NAS 1 L iş? 
Zevcim bq ıene evvel öldü. "25" 

ıenelik memurdur. S ıene evvel, dul 
maqı bağlanması için verdiğim istida 
Ud ıene latnnbul'da, bir o kadar da 
Ankara'da kaldı ve nihayet "3,, ay evvel 
lzmlt'e geldi. Geçen gün iz.mit varidat 
kaleminden evrakımı nradım, rüzgıir 

esti, ıenln kAğıtlann uçtu, dediler. Bu 
işe ılz ne dersiniz. ? 

Karamürsel malmüdürli Raif B. 
zevcesi: KAmlle. 

ALİBEY KÖYÜNDE 
Bir kariimiz Ali B. köyünde Çoban 

çeşmesi denilen yerde evvelce mevcut 
mukcmmcl tuğla fabrikasının, çalınmnk 
yakılmak ıuretlh; bugün iki sabit ka
:r:andan ibaret bir hale geldiğini, koyde
ki çayırların paylaşıldığını ifade ederek 
bunların kime ait olduğunu, niçin bu 
hale geldiğini ı;oruyor. 

SiGARA FIA 11.ARI SABiT DEGIL M1 ? 

Dün nqam üç arkadaş Taksim bah
çesine gitmiştik. Bir müddet oturduktan 
ıonra sigaramız bitti. Bahçe müstahdi
mininden bir çoeuğun elindeki tepsi 
içinde bulunan sigaralardan bir 
Serklldoryan aldım. Bunun finh li:ı:erin· 
de (17) kuruş yazılıdır. Benden (25) 
kuruş aldı. Ve üst tarafını vermedi. 
isteyince de bahçede bu fiat üz.erinden 
satılır dedi. Garsonlara söyledim. Burası 
Taksim bahçesidir, dediler. Cumalan 
Malül Ga:ı:ilere bile narhtan fazlasına 
ılgara sattınnıyan Tütün lnhiııarı müdü
riyetinin böyle Rum çocuklanna bu 
fiattan sigara &almasına müsaadesi 
var mıdır? Naz.arı dikkatlerini ceJbetme
nlzl rica ve hürmetlerimi takdim eyle
rim efendim. 

Karilcrinizden: l. Hakkı 

TRAMVAYDAN ATLAMAK YASAKTIR 

Çap;da Kaptansinan paşa mahallesin
de Cez.ml Bey Aksaraya giderken, 
tramvay Etem Pertev enanesi önünde 
birdenbire durmuş vc Cez.rni Bey bun
dan bilistifade tramvaydan atlamış. Fa
kat poliı; memuru görmüş ve kendiıiin1 
tramvay durmadan atladığı için merkeze 
götürmüş .. Ve Uç ay ıonra Şehremanf'ti 
Cezmi Beyi iki lira cezaya mahkum 
etmiştir. Kariimiz bundan müteessirdir. 
Fakat ne yapalım ki bir ıui teaadüfün 
kurbam olmuştur. Filhakika tramvaydan 
atlamak yasaktır. -
iş ARIYORUM 
Tahıllim ortadır. Yqım yirmidir. 

Bir ticarethanede kltipllk veya tahıll
darlık lıtiyomm. it verecek zabn IQtfen 
adresime mUracaatı. 

Kaaımpaşa Uzunyol Yeni mektep 
yanında (38) numaralı hanede Burhanettin. 

BİLMECEYE DAiR 
Eakitehir orta mektep No. H.3 HGıe

yln B. - Bilmecenlzl (11) rözlll olarak 
tadil etmenizi rica ederiz. Kabul ettiği
miz 9ekil budur. 

DUVARIMI YIKTILAR? 
Komşum lmalitı harbiyede müıtab

dem saraç uıtaaı Şükril Efendi yaptır
makta olduğu inşaatta duvannın düzgün 
olması için hiç haber venneden bot~e
hot mutasarrıf olduğum evimin bir oda
ıırun duvannı yıktınnışbr. 

Maamafih makamı aideaine milra
caat ettim, hakkında zabıt tutulmuştur. 

Ankara Hacımurat mahallesinde 
Kerimhoca ıokağında "111 No. da 

H. M. 

beynini patlatırım! 
Şoförün gene aldırmadığını 

görünce, derhal tabancasım 
çıkardı ve namlıyı şoförün 
ensesine dayyaırak İngilizce : 

- Karar vermen için bir 
dakika vaktin var; eğer maki
neyi durdurmazsan ateş ede
ceğim. 

Ve Ali Şakir, namlısımn 
ucunu şoförün etine biraz 
gömdü. 

Tenha bir caddeden geçiyor
lardı ve bir dönemeçten cıonra 
ıehir haricine çıkacaklardı. 

Şoför, motöre boğucu bir 
sürat verdi. 

Ali Şakir derhal havaya bir 
el silah sıktı ve tekrar namlıyı 
herifin ensesine dayadı. 

İhsan otomobilin 
ayağa kalkmıştı ve 

içinde 
elini 

arka cebine atarak silahına • 
davrandı. 

Şoför motorün süratini eyice 
ağırlatmıştı; kolunun birile 
arka otomobile bir işaret 
vredi ve otomohili durdurdu. 
Tam bu sırada Ali Şakir, :erin cehaktinden · istifade İhsan, gittikçe artan bir 

e erek onlardan faz!a p:ıra ko- hayret içinde, Şakire Türkçe - Şoför, dur! Durmazsan havaya bir el silah daha 

Sayıfa 5 

Kadın Ve Kalp 
• 
iş eri 

Sevdada İnhisar Olur u? .. 

Devamlı Aşklardı • 
ı 

• 
Bu inhisarı Y aratn:rl r 

Sevda Meselesi .. 

Knrilerimden .. Muammer ,, 

isminde bir genç, birçok güzel 

kız içinde bir tanesinin nasıl 

sevilip diğerlerinin ihmal edi

lebileceğini anlamadığım yazı
yor. 

Bu genç devamlı aşkla her

cai aşk arasındaki farkı bil

miyor. İnsanlar, muhayyelele

rinde aradıkları tipi buluncıya 
kadar hercai aşkın zebunudur

lar. Her gördüğü kızı sever, 

fakat hakikatte hiç kim

seyi sevmez. Bir defa da 

aradığını buldu mu, o vakit 

dünyayı gürmez. Bana bu mek

tubu yazan genç henüz (18) 
yaşında olduğu için tabii tec
rübe devrinde sayılır. Fakat 
delikanlı, ayağını denk al, se 
versen fena seveceksin. 

* H.Y.N Rümuzile Mektup 
Yazan Karie: 

Henüz gençsiniz. Askerliği

nizi yapmadan evlenmeyiniz. 
Sevgilinizi kaçırmaktan korku
yorsanız nişanlanınız, fakat 

evlenmeyi sonraya bırakınız. 

Bu nişanlılık sizin için bir de 
tecrübe olmuş olur. 

* Göztepe' de 1 $met Sırrı H. 
Bir insanın elbette sevmediği 

bir tip tarafından sevilmesi, bir 
faciadır. 

* Aksaray' da H. S. Beye: 

Bir kadının kalbini kazan
mak için onun zayıf noktalarını 

bulmak ve onları okşamak 

lbımdır. Kadınların ruhunu az 

çok bilenler onların zaaflarım 

da bilirler. Elinizden kaçırdığı

nız kadının arbk arkasından 

koşmayınız ve o aşka inan
mayınız. 

çekti. 
Ahali, duran otomobile 

doğru koşuyordu. 
Ali Şakir, şoförün yere in

mek istediğini görünce hemen 
yakasından tuttu ve İngilizce: 

- Y o !... Dedi, bu sefer 
bendesin! Arkadaki otomobil 
değil, İngiliz ordusu gelse ba
na vız gelir. Bekle bakalım! 
Karşıdan Karabinyerler geliyor, 
onlara hesap vereceksin. 

Biraz sonra İtalyan polis
leri otomobilin etrafını sar
mışlardı. 

Arkadan gelen otomobil, 
hiç durmadan yürüdü gitti. 

Ali Şakir zabıta memur
lanna derhal meseleyi anlatb. 

Şoför, ltalyanca, zabıta 
memurlarına bir feyler söy
lüyordu. 

Polisler otomol:ae atladılar 
ve evveli, Ali Şakhle fhsanı 
Alman sefaretanesine bıraktık
t.n sonra şoförü götürdüler. 

Ali Şakir ve arkadaşı, ev
rak çantasını Alman sef are
tanesine teslim ettiler. 

Bütün kağıtlar sayıJdı ve 

Saç Tuvaleti ... 

Greta Garbo'nun son saç 
tuvaleti 

Köylü Gene Sıkıntıda 

Antalya, 3 - Buğday fiat
Jan çok düşüktür. 

Bu gidişle köylü borcunu 

bile ödiyemiyecektir. Borçların 
tecili ıçın Ziraat bankasına 

müracaat olunmuştur. 

-TAKViM 
Gün 3ı 7-Agustos - 1930 Hız.ır 94 

Arabi 
ı2-Rebiülevcl -1348 

Vakıt-Ezani-Vasati 

Güneş 9.41 S.16 

Öğle 5. 12.20 
ikindi 8.53 16.12 

Rumi 
25 • Tem muz - 1346 

V akıt-Ez.ani· Vasatt 

Akşam 12.- 19.20 

Yatsı 11.46 21. 7 
imsak 7.42 3. 2 

bir tane eksik çıkmadı. 

Alman mukabil casus teş
kilatına mensup bir şef, Ali 
Şakir ve arkadaşile saatlerce 
konuştu, b~larından geçeni 
bütün tef erruatile öğrendi. 

Sonra, istanbuldan gelen 
bazı talimatı göstererek bizim
kilere dedi ki : 

- Muvaffakiyetinizi bilhassa 
tebrik etmiye mecburum. Bu 
evrakın istanbuldan buraya 
nakli mecburiyeti bizi çok 
endişeye düşürüyordu; çünkl 
yine bu seriden bazı evrakı 

Berlinden Nevyorka bir Alman 
götürmüştü. Orada, Entelicens 
Servisini adamları, memuru-

muzu öldürdüler ve C7rakı ele 
reçirdiler. Bereket versin ki . ' 0 sen evrakın şifresini bula-
mamışlardı ve bili anyorlar 
Biz, trende olan vak'~ 
sizden öğrendik ; fakat, dtm 
gece otelde cereyan eden şey
ltri sabahleyin habeı· almıştı& 

Bu işte çalışan adamlardaa 
bir kısmı, NevyorktRkilerdir. 

{ li."1(:-SI '. r} 



6 Sayıf a POSTA Ağustos 8 

Çocuk Sütunu BYİP SULTAN KlllDIB on Postanın 1 

r: 1 Bilmecesi 
13

: Genç Kız, Serdarı Görür Görmez Şiddetli ı-.--------1-ı-,------------!r 
1 Bir Çığlıkla Ortalığı Çınlattı ... 1 Size Dört Tane İsim Veriyoruz 

Arkadaşlanm ane doğru f Yakub'un Yüzü Sapsarı idi 1 Bunların 
sürdü: _ - Cevapların 

-- Kaçalım! dedi. l 
Dutunyadis, en önde koşu- V B 

yor denecek kadar süratli gi- eri İl i z a k a ı 1 m 
diyordu. 

Arkasından Caferin kolları-
na giren Hasan ile Ali geli- Bilin Bakalım j Karanlığa Çıre 1 
Yordu. -

Adını Sami' dir Kaçmak ve bir an evvel 
eve girmek istiyen bu kafile Kitap okurum 
arkasına bakmayı hiç bir ke- Top oynanın 
re bile akıllanna getirmeden Ata binerim 
koştular, sarayın büyük kapı- 1 Ben neyim? 
111ndan çıktılar, Evdoksiya
nın kendilerine tahsis ettiği 

evin önüne geldiler. 
Dutunyadis kapıyı açtı, ge

ri döndü, ayni zamanda: 
- Fakaf arka~ctımZ nere

de? Diye haykırdı. 
Hasan, Ali, Cafer geri dön-

düler, bu sefer de Serdar Bulunduğu yere bakmak, ' .Fakat Seraar, gordüğü gü-
Y akup kaybol.muştu. b Lçeyi, denizi, hatta Ayaso~- ze!ıikler karşısında bir hırsız 

Hasan, boğuk bir sesle: ya meydanında toplanan balkı gibi giı.enip, bu güzellikleri 
- Mahvolduk.. Serdar ya- seyretmek aklından bile geç- seyretmiye hakkı olmadığım 

kalandı! diye.. kekeledi. memişti. düşündü. 
Caferin gözleri doldu.. Pencereden içeri atlar atla- Tülleri açarak meydana 
- Benim için, beni kurtar- maz ayaklan yumuşak bir çıktı. 

mak için!... Derk~ ağzını halıya değdi. Cürüitüyü duyup etrafa 
tuhaf bir şekilde çarpıtan Du- Burası, Serdarın, hayatında bakan "Evdoksiya,, öyle kor-
tunyadis ODiarı zorla içeri hiç görmediği bir derecede 

i....! laınç bir çığlık kopardı ki 
soktu_. qİ anlaımşi!= süslü, muhteşem bir yatak 

a odanın içi adeta çınladı. Ser-- Budalalığın llizumu yok! odası idi. 
dar da odada niçin bulundu-

dedi. Serdar sarayda kendi Yatak, ipek tüller, yaldızlı, 
anusı1e kaldı. Merak etmeyin altın kakmalı gümü.ş kolanlarla ğmru anlatmıya vakit kazana.-
onu çabuk getirirler, balım tavana kadar yükseliyordu. madı. 
almak istediği çiçek giızel İçi boştu. Duvarda büyük, ( Arkası nr) 

olduğu kadar da dikenli ve çelik bir ayna vardı. Zorluca Bir İhtiyar 
serttir. Bu aynada, Serdar Y akup 

AŞK VE VAZİFE kendisini g<>rerek titredi. Bi- Heyeti 
Dnhrn adis aldan on:lu.Se zansWara mahsus harmanisi Balıkesir, 3 [Hususi]- Ko-

Soldan Sağa, Yukardan 
Aşağı: 

ı - Akçe (4), bir çift ( 4) 
2 - Kıymet, değer (5) 
3 - Veznedar (7) 
4 - Su ortasında kara (3) uıvv

lar (3), sopa (3) 

S - BU peygambu (3), lakin (3) 
6 - Kalemle yapılan it (4). 

derece (4) 
7 - Tavır (3),dişin en büyüğü (3) 
8 - Vermek '3}, avı.ıs içi (3) 

bir ramaJK1 (l) 

9 - Oruç. ayı '7) 
10 - İmamlarda. bulunur (S) 
11 - Işık (4) kapalı değil (4) 

i 

Nahiye Müdürü 
d y L -h . ıdy k 1 r- ) içinde kaç gündür taranmıyan nakpmar nahiyesmden İsmail 

ar sarayın DG çesın e a mıştı. ak-•· b' ıL! - d 
n-ı.,_. d" · s iılıı, mu evveuu muca e- isminde birisi, ihtiyar heyetin- Ko··yıu··yu·· Haraca Mı AJ•.uuaıya ısten Evdoksiyanın, }- ..ı d v lan kanlı elb' l ·ı d da ak 

• • • • v eue agı ıse en e en y yemiş, tedavi için 
saraydaki daD"eSlnr ögrenen k l b' .. t · B ""} ? 
Serdar, gözile hep orayı gözlü- or ~utıç ır manzara gos en- baygın bir halde buraya geti- ag amış 

d yor u. rilmiştir. Balıkesir, 3 (Hususi) 
yor u. Bu tereddüdü çok devam 

Serdar, ışıklarını oynadığım etrr.edi. Bir ayak sesi işitti. Ölü Bulunan Adam Şevketiye nahiyesi müdürü 
ve bir gölgenin kımıldar gibi Salonun kaptsı ağır, agır açı- &lıkesir, 3 (H~i) _ Fahri Bey;n, köylüden hayvanı 
olduğumı görünce, duygusu- hyordu. Kepsut kazasının Ka!"acaÖT'en için arpa Para.!IL topladığı söy-
nu yeneo:enıişti. Ne olursa {Evdoksiya)nın sesini duydu: köyünde meçhul bir şahıs ölü lenmekte'dir. 
olsun oraya kadar çıkınıya - Sen de artık yat Teodozi

1 
olarak bulunmuştur. Bu zat evvelce, gene buna 

karar vereli. mahpusun kaçırılmasının nasıl Bir cinayete kurban gittiği hen:ıer bir meseleden ( 3) ay 
Dutunyadis'in yol göstermek bir tesir bıraktığını, onların ne zannolunuyor. hapsedilmişti. 

ıçın önden gitmesi de bu yapbklannı ögreıı, bana haber 1 7iE qwqw • ttil*RWW?&.,.. &Wt ŞtıM· w;a; a+ 

kararda amil olmuştu. g~m. Sonra ."Du~yadis,, ede Son Posta Karii erine Ayda Bin 
Serdar, bu karardan son- dikkat et, bıze hiyaııet etme- • 

ra saraydan dışan çıkılan ka- smı L i r a Ik rami y e Da g ı t ı y o r • 
pmın önüne kadar gelip ar- T eodozinin sesi dı.şardan 
k.adaşlarınm köşeden kayool- cenıp 'ftrdi: 
duklarmı gördü. - Merak buyurmayınız Va-

Kapıyı yavaşça kapayıp sili:sa! Herşey arzu buyurdu-

11--
Admı Ayşe'dir 

Tavuklan beslerim 
Bebeğimi giydiririm 

Kitap oknnmı 

Ben neyim? 

* 
Adım Tin Tin'dir 
T alrMllarla oynanın 

Bebeğim var 
Okuyamam, 

Ben kimim? 

* Ben biiyüğöm 
K~m ve oynanm 
Hav Hav derim 
Adım Ton Ton 

Ben Neyim?. 

Yatak Zamanı 

Saat yedi oldu. 
Yatma zamam geldi. 

Saat yedi yatma zamanıdır. 

Çocuklar saat yedide yatar. 

Kalkma Zamanı 

Soldu arhk, soldu gece 
Cama YUrdu bir serçe 

Dedi, güneş doğdu 

Haydi durma bak 

Yataktan kalk, kalk. 

Emin Recep 

MAKAS KESMİYOR 

Anne - Bu makasa da bu

gün birşey olmuş, hiç kesmiyor. 

Km - A.. Ne tuhaf. Bu 
sabah bahçenin otlannı pekala 
kesiyordu. 

1 - Ben sana lambayı sön
dür, demedim mi? Şu kitabı 
bırak ta haydi uyu bakayım! 

2 - Merak etme, hen lim
bay• söadüırdiim, artık uyu
muştur bile. 

,.. ,. 

3 - Dıta.rıya baksana, bu 
adamlar böyle nereye bakı
yorlar? 

4- '? ..•... 

tekrar geri döndü. Dört mu- ğunuz şekilde yapilacaktır. 
hafm öldürdükleri yere geldi. Bu sırada Evdoksiya, içeri 

TAliinizi DlUTLAHA DEREVİRİZ 1 
tık nüghamızdan itibaren k.adleı:iınh 

"1000,, 
Ressamlar Arasında Üçlük 

arasında bir eğlence tertip ettik. 
Büyük bir ~k lranlıhkla girmişti. Fak.at birden bire 

mabafızlann cesetlerini ağaç- aklına yeni birşey ge~ gibi: 
ların arasına sakladı. - T eodozi ! diye tekrar 

Sonra yürüdü, lıŞlk görünen seslendi. 
pencerelerin altına geldi. - Emriniz, V asilisa 11 

Yü.reği heyecandan o kadar - Onları bir daha görmek 
fazla vuruyordu ki sessiz. hah- istemiyonun, hemen bu gece 
çede kalbinin gürültü.sünil şehirden çıkar•lsınlar ! 
duyuyor gibi oluyordu. - Bat üstüne l 

Tan yeri agarnuşb. Etrafta- "Evdoksiya,, kapayı kapadı. 
ki şekiller yavaş, yavaş beDi Sonra Y akup ta garip bir 
oluyordu. hissin tesiri albnda karyolanın 

Serdar, pencere ile kendi tülleri arasına saklandı. 
bulunduğu yer arasındaki me- Evdoksiya kendisinin gözet
safcyi ·ölçtü, sonra karannı len.etiğinden haberi olmadan 
vererek sıçradı, çiçek askılannı aynanın karşısında gerindi, 
ve asmaları tutmak için yapı- uykasmhıktan şişen göz ka
lan mermer çardağın üzerine paklarını uğuşturarak yatağa 
~ktı. yaklaşa 

Oradan pencerelere, balkon Güzel ve bir erkeğj çıldırtmı-
kenarlanna tutunarak, r Q un- ya kafı gelen muhteşem vücudu, 
yadisin gösterdiği pencerenin bütün taşkınlıklarile göz.ükü-
içine girdi. yordu. 

Çevikliği nisbetinde cesur Göğsü hafifçe açılmış, saç-
elan, Yakup içeri girmekte ları dağılmışh. Belki de daha 
hiç tereddüt etmedi. fazla açılacaktı. 

8& eif enee bir faii ~ır, 
ikrınmyesi ı• iıir.ııdıP. 

Tali oyur.una siz de iştirak edebilir-
siniz, Mnı fmnun ~ hemattg'i bir 
masnh ve ~ ihtiyar e41ecek 
değilsiniz, bakınız neden: 

MÜSABAKAMlZIN ŞARn.ARf 
1 - HergiiD suetemizio i:1k sahife. 

siwde bir kupon ~weceksiniz, lutfen 
fıu kuponu ftesip saftlaymız. 

2 - Bu kuponlarm adedi 38 taae 
olacaktır. 

3 - Ba otar kupenw topladığuu 
ı:amıuı latfcn m.iitbaaımı:a sı:etiriaiı •eya 
gönderiniz, mukabilinde numaralı bir 
bilet .Jacaksrmr, bu biletin, aywi nwna
raJl tall)'an iki klSllll vardu:, blrinci 
kısmını s net olarak ıı.a.klıyacak, ikinci 
kısmını da klUibiadil tara!ından nıiihür
le-if olan bir kl&i.u)la bizzat atacaksa
nız. 

4 - Namarah bUetltti ihti.a eden 
kutu kitibiadil tarafından a~ılacak •e 
katibiadil tarafından kur'a çekilecektir. 

LiRA NASIL VERİLECEK?., 
Bia &ira, ka:aanaalar arasında 

şu suretle. tak.sim edilecek.tirt 
LİRA 

Birinciye 
ikinciye 
Üçüncüye 
Dördüncüye 
Bqmciye 
Yetmiş karie. 
Yetmiş lcarie 

-250 
150 
50 
25 
10 
5 şer 
2,5 

Bu ikramiyelerin yekunu olan 
{1000) lira fstanburda TGrkiye İş 
bankasına yatırılmıştır. İkırami
yeleı- Cümhuriyet alhnı olarak 
verilecektir. 

Kur'amıza dahil olmayı ihmal 
zahmete girmeden mühimce bir ptıra 

etmeyiniz, hiçbir 
kazanabilirsiniz 

Kupon Şimdiye Kadar 
Toplamadısanız ~ksi kJ _ .. i 
Matbaadan Tamamlayabilirsiniz. 

[ l inci sayıfadan ma!Jat] 

im biJıe ayrıdır. Bil amlapıwa
mazlık devam ederken Pmdi 
buna bir üçüırcii hareket 

karışınışhr. Bu yeni llareket, 

Birliğe mensup eski ressamlar 

arasından Çlkınış ve birliğe 

( 15) im:ıah hir takrir verilerek 

sergi nizamnamesinin tadili 

işini görüşmek üzere ressam

ların toplanması istenilmiştir. 

Evelki gün ekseriyet olma

dığından geri kalan bu top

lanma on beş gün sonra ya

pılacaktır. 

Bu yeni hareketi yapan 
gurupun başında ressam Ruhi 
B., takriri İni?. 1

., ani~ ırasın• 

da da Ema.'T.rr • u . c. inden 

Şerif B. ile Asaf B. ve ba:aı 
akademi hocalan vardır. Ve 

bu takrir bir perde olup haki
ki maksat idare heyetiıai dü
şürmektir. 

Ressamı R.uW B. ve arkadaş
ları, idare heyeti.in. iateüdiği 
kadar faaliyet göatcnmcme-

sintlen pkiyetçidna. Ayni 
zamanda da ni-zaınnamenin lıü

kiımetin her sene ressamlara 
(4) bin lirahk bir yardımda 

bulunması esasına göre yapıl
dığı fikrindedirler. İdare heye
tine germce, heyet te manma
menin tadiline çalıştığım söylil• 
yor ve Birinci kanun kongresine 
yetiftirileceğini iddia ediyor. 

Diğer taraftan yeni gurup 
ayni zamanda genç ressam
lar namma da hareket ettiğini 
ileri sürmektedir. 

Fakat, bu zümre, Ruhi Beyle 
arkadaşlarına böyle bir sala
hiyet vermediğini bildirmek
tedir. 



·' 8 Afustos 

[ Bugünün Meselesi 1 

Şekeri Neden Bu 
Kadar Pahalı Yemek 
Mecburiyetindeyiz? 

( Baş tarafı 1 inci 1ayfada ] 
Bu şerait albnda yerli fab-

rikaların ecnebi fabrikalara 
rekabet etmesine imkin yok
tur. 

Bu rekabeti temin için 
Aa,.içten gelen şekerin ok
kasına "27,5., kuruş resim 
konulmuştur. 

Halk, şeker yiyebilmek için 
Yerli fabrikalara okka başına 
''27,5,, kuruş vergi vermiye 
lllccbur oluyor, demektir. 

Şeker; süt gibi zaruri 
gıdalardan addedilir. 

Çocuklar ve hastalar şekere 
nıuhtaçtırlar. Zaruri ihtiyaç-

lardan sayılan bir maddeyi 
halka pahalıya maletmek doğru 
olmasa gerektir. 

Halbuki bu iki fabrika bü
yiiltülmiye ve bunlara alb mil
yon kadar sermaye teminine 
karar verilmiştir. Bu paranın 

iki buçuk milyon lirası Ziraat 

bankası, iki milyon lirası 
Sanayi ve Maadin Bankası ve 
kusuru kükümet tarafından 
verilecektir. 

Bu yeni sermaye ile yeni 
bir şeker tröstü vücuda geti
rilecektir. Bu tröst ltakkmda 
zaınawnda tafsilat vereceğiz. 

Müller Raporu Devam Ediyor 

Türk Parasının Düşme
sin deki Amiller 
Neler Olmuştur? 

r ~· tarafı 1 inci sayı.fada J ,. vü~l~~-den müteessir olmıyar~k 
leıayıt surette hafifleşmesi bu tecıncı, fakat devamlı ve emm 
•asatilerde inikas etmektedir. bir surette sukut etmekte 
• 24-28 seneleri zarfında Türk dev~m etmiş~.. . . 
lıra.sınm asgari rayicinde büyük İhracat mevsımınde perıyodık 
t:'lhavvfiller olması ve· Türk ve şedi~ bir nedret kesbeden 
lırasının vasati ve azami T. tediye vasıtalarına olan 
rayicinin bu müddet zarfında ihtiyaca cevap vermiyen nakit 
daima daha ziyade asgari sistemi bu spekülatif temev
!ayice temayül etmiş olması, vüçleri teshil etmiştir. Türk 
iktısadi ve mali vaziyette bir lirasının (periyodik) zaman, za
tevazün . busulünü ifade ve man nedreti ve psikolojik 
t~~ammun etmez. Hususile bazı temayüller, çok defadır 
Turk lira~ı kıym~tinin. ist~- T. lirası lehine müessir ol-
tarına dogru mutezayıt bır tur 
t d k muş . 
a~nı~yül mevcut ol uğu ana- Hükfımetin şimdiye kadar 

nı vermez. mahdut olan döviz ihtiyacının 
Hadisede şayanı dikkat o- mühim mikyasta artmış olması 

lan tnüşahede mevzuu, Osmanlı ve behemehal tatmin edilmek 
b~nkasının ( 25 ) te gerek zaru~eti ile döviz piyasasım 
lıukumet, gerek Ziraat ban- tazyık etmekte olması netice-
~ına kredi itası hususundaki sinde bu psikolojik amillerin 
itilafından ve bilhassa (26) mühim bir mevkii kalmıya-
lenesinin mahsulü hakkındaki caktır. . 
llıübaı ~ v al tah ·n1 .. BW13 nazaran T. lırası ra• ag ı mı ere mus· .. ... 
tleniden açık olarak sablan ydijnibn.. 1 tah~vvüldd tlia!1ndt a b~-
hgiliz liralanmn temin edile- an oy ~ şı e emevvuç: 
llıiyecim ani ld kt sonra lerd~n zıyade daha kuvvetlı 

• 6 • aşı ı an d . • ~ .. -ı. 
t•ddetle müessir olmuş bulu- bir kıymet te ennısı m~e-
llan 8 • k··ı~ sene de edilmesi melhuzduur. Bu l ır u asyonun son - . 
. erde azalmış olmasıdır. Her takdi~de bükümet ~elki ~e~-
•ki s d d h il 25 t leketın esasen terhın edilmış ene e e usus e e . . 
daha şiddetli olarak Türk lira- olan varidab adıyesmden baş-
sının ·· tl kı tl · · ka ·meseli lstanbul gümrük-sura e yme enmesını .. . . 
llıiiteakıp kıymeti · sukutları leri hasılatı~- mun~ıp. r~hın-
lllihıahed d·ı · tir. ler mukabılinde hır ıstikraz 

:r e e ı mış . . b 
( 27 ) . d d ht lif akdederek vazıyete çare ul-

Aıne 'k sene~ınk el .e . mub .. ~.k mıya çalışacaktır. 
. rı an şır et ennın uyu Vakıa sadece bir istikraz 

~1~Yasta tütün mübayaa etme- ile de vaziyetin istilzam ede
't'erı neticesinde Türk tediye ceği çare bulunmuş olmıyacak
h Clsıtalan tedarik etmeleri br. Böyle bir istikraz yeni faiz 
.;susundaki isticalleri, Türk taahhüdü ihdas ed~cek ve 
tc::ı~ eylül .~yından itibaren ancak muvakkat bır çare 
S ffüune muncer olmuştur. olabilecektir. 
dene. sonuna doğru bu tereffü Kurların müstakillen daha 

e ~ıne telafi edilmiştir. Hükü- gayri müsait bir cereyan ala-
~cdtin döviz ihtiyacının şimdiye cağı hakkındaki tahmin, bu 

a ar mahdut bulunmuş olma- senenin kur hareketile de 
~ın'!, rağmen Türk lirası bu, teeyyüt etmektedir. 
~e yukan doğru temev· ( Arkasi var) 

DiHHAJKaraköyde IDALÔL&AZİ &İSESİ 
d :vıüşterilerinin bilet tedarikini temin edebilmesi için Cuma günü 
•hı o4 • • 

....____:şesını açık bulunduracaktır. 

İmla hatasız 
OI~ak her hangi bir yazı yazdırmak istiyenlerin Sirkeci• de 
Şahinpaşa oteli karşısında Dervişler sokağında No. 15 te 

kiin (HALK DAKTiLO Dersleri)ne müracaatları 

SON POSTA 

SOM P05YA 

B~DAYA 

ilAN 5ÜTUNlARİ 

• 
lstif ade ediniz 

SON POSTA nın küçük ve 
kısa ilinlara mahsus ıeraiti: 

1 - fı1n 5 sabn geçmiyeçektlr. 
2 - Her aabr 4 kelime hesap edi· 

lecektir. 
3 - Her Ula 5 adet Din kaponu 

mukabilindedir. 
4 - Her 4 • ıtırdan fuluına 2 

kupon ilave edilmelidir. 
5 - Her kupon üz.erindeki tarihten 

bir hafta müddetle muteberdir. 
SON POSTA yı okuduktan 

sonra ilin kuponunu saklayı
mz. Bundan 5 adedini ilanıııız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ill idarehanemize gön
deriniz. Ilanınızın gazeteye gir-

ı mesi için bu kadarı kafidir. 
Bu sütuna konulmak Üzere 

para ile ilin vermel.. isterseniz 
bunun da şeraiti şudtıt: 

Sabn 4 kelimeden ibaret 
olan her 5 sabr ilanın: 

1 defası 25 
2 ,, 40 
s ,, so 
4, 5 Ulh her fazla defa.sı 
için 10 kuruJtur. 

Kıaa ve küçük ve bedava 
ilan sütunu haftada üç güne 
mahsustur: Cumartesi, Paza. 
rlesi, Perşembe. 

Son Postanın bu sütununda 
birçok faideli adresler de bulu
nacakbr. 

==SON POSTA::::: 
13EDAVA iLAN KUPONU 

8 - Ağostos - 1930 

Faydalı Adre!iler 

Avukatlar : i 
irfan Emin Bey 1 

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

Nazmi Nuri Bey 
Sultanhamamı ikfoc' vakıf 

ham. 

Ahmet Rafi Bey 
Galatada Voyvoda ~de~ 

sinde Şevket paşa hanında 
sabah 9-10, akşamları 4-6h 

Fuat Şükrii. Bey J 
Galatada Aleksiyadi hanında' 

lsmail Agah Bey 
Bahçekapı Sadıkıye hanı l 

kat, öğleye kadar ve 5 ten 
sonra. 

Diş Tabipleri 
Tarık Muzaffer - Stefa· 

naki ve Ekonomidi. Bahçekapı 
Astaryan han No. 3 - 4. 

/fraz Saretile Satılık 
Arsa - Taşkasap tramvay 

. caddesi önünde 37 metre yliz 
000 metre murabbaı. İstanbul 
Posta kutusu 724 e müracaat. 

Diana ltrigathanesi- Ko
lonya, Losyon, Pudra, Esans 
ve Tuvalete ait her nevi sabun
lar. Beyoğlu Hristaki pasaj 
No. 4 

Satılık yalı arsası - Sa
nyarda :Yenimahalle caddesin
de 106 numaradadar. Galata 
Arapcamii Mahmudiye cadde
sinde 1200 No. berber Arslana 
müracaat. 

Meze Nleraklııarına -
Arkadaşlar Türk mezecisini 
tercih ediniz Belvü bahçesinin 
dışarısındaki büfedir. 

Malül Gazi İsmail Hakkı 

Kiralık hane - Üsküdar· 
da Paşa limanında değirmen 
arka sokağında 3 - 5 numa• 
ralı evin üst katı münferit 
kiralıktır, içindekilere müracaat. 

Zagi-İtibarımilli bankasının 
t 82944-48 numaralı cüzdanını 

kaybetrim. Hükmü yoktur. 
Karagümrükte Sofalı cad

desinde 58 No. Hacı 
Yakup 

Doktorlar: 
Leontiyadis Bey 

Dogum ve kadın hastalıkları 
Beyoğlu Sakız~ğacı Cevat 
paşa apartımanı. Oğleden sonra. 

. Hasan Arif Beg 
idrar yolları mütehassısı, 

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

Ahmet Asım Beg 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı, Şişli K~jıthane 
caddesi No. 131. Oğleden 
sonra3-5 

Riza Enver Beg 
Dogum ve kadın hastalık

ları mütehassısı. Çağaloğlu 
Emniyet sandığı karşısı. Öğle
den sonra. --Hüsameddin Fuat Beg 

Diş mütehassısı; Carrahpaşa 
ve Etfal hastaneleri. Öğleden 

__________ __:. _ __ sonra 14-20. 

Müstahzaratı 

FABRİKASI 
Pek NEFİS olan 
ve TÜRK eseri 
san'ab mamula
bm muhterem 
ahaliye takdim 
eder. 

KREM PERTEV 
Briyantin 

PERTEV 
Pertev diş ma
cunu, Pertev ko
lonyaları, Pertev 

Pudraları 

--Umer Seyfettin Bey 
Kadıköy Aynalı fırın Nüzhet 

efendi sokağı No. 21. Sabahtan 
Rkşama kadar. 

Mehmet izzet Bey 
Dahiliye mütehassısı Cağal

oğlunda Hdk Fırkası karşı
sında, öğleden sonra. ------

Hafız Cemal Bey 
Dahiliye mütehassısı Divan

yolunda 118 numarada öğle-
den sonra 2-5. 

Kostopulos Bey 
Dahiliye mütehassısı G~ta

saray Azaryan apartımanı. Öğ· 
leden sonra. 

(Fagdalı adreslerimiz bit
medi. Mabadını ıörecek
siniz.) 

İstanbul yedinci icrasından: 
Bir deyni mahküm bihten do.
layı mahcuz karyola ayna ve 
sair 12 kalem otel ve gazino 
eşyaşı işbu ağustosun 12 nci 
sah günü Sanyer Y enimahcl· 
lesinde Osmaniye oteI:nde bil
m üzayede satılacağı ilün olu-
nur. 

1 

Sayıta 7 

BORSA 'il VAPURLAR ) 
lstanbul 6 Agustos 1930 

- Kapanan fiatlar - Seyrisefain NUKUT 

ı Albn 920,- 20 Leva 31,-· 
ı MecldJye 59,- l Florin 82,SO 
1 Bankonot 240.5() 1 20 Koron 125,-
1 lııterlin 1038,- lAvwıturya ti 31,-

Mf'rkez acentesi Galata köp
:rii başında Beyoğlu 2362 
Şube acentesi Mahmudiye 

hanı altında İstanbul 2740 
--------------1 Dolar 212,so t Peıteta 24,SO 

20 Frauıs fr. 168,- 1 Mark 50,SO 
1 Zlott 24,SO fskenderiye sürat 

postası 
20 Liret 224,- 1 Peage 37,-
20 Belçika fr. 117,SO 20 Ley 25,SO 
20 Drahmi ss,- 20 Din.ar ,., ,-

( lmı.ir ) Vapuru 8 Ağus
tos cuma 13 te Galata 
rıhbmından kalkarak cu-

20 Z.wiçre &. 820,- 1 Çenaoveç 
ÇEK 

K unıt 1 Aclet Sa_ 
1 laterlln 1034,- ı r-- 1088 1 T.L. Floriıa 1, 7 1 ~ .. oveç ,-

20 Ley 79,10 ı ., ., Koron 15,86 

martesi sabahı İmıir'e ve 
akşamı lzmir' den kalkarak 
pazartesi İskenderiye'ye va
racak ve çarşamba isken-

Adet Sa. ı ,, ŞilinAv.3,53,12,5 
1 T.L. Dolu0,47 15 s 1 1 ,, "Fr. fr. 11,97 1 " " Peuta 4,20.? 
1 " ,, Liret 8,99,- 1 " ,, Mark 1,97,-
1 n " B.fr. 3,6S,SO 1 n " Zloti4,19,75,-
1 ,, ,, Drahmi 36,25 

68 70 1 11 ,, Is. fr. 1,ıS2,25 1 " "' Pengo 2, , 
l 11 ,, Leva 641 85 J 1 ,, ,, Dinar 2t::,65 

HİSSE SENETLERİ 

it Bıankası 9,65 1 T erkoı 39.5() 
Anadolu D.Y. 18 1 Çimento Ars. 25,-
Reji 6,10 Onyoı. 
Şir. Hayriye 16,30 Şark değirme. J,95 
Oınıanh B. Baly• K. A. 4,90 
Tramvay 60,--
Umuml Sig<ırta10,1S Şark ınerke;r;Er. 3,25 
Bomonti 43,90 Telefon 25,-

İSTİKRAZ:LAR f T ArıvİLL~R 
' Dahift 98,SO 1 Tramvay 

Şark D.Y. S,50 1 Tünel 

!t,32,50 

4,35 
Day Muvau. 96,SO Rıhtım 
güınrlik1er S,10 

15,95 

Saydı mahi -,-- I Anadolu 1 !1,75 
Bağdat 190'.\ ';71-- I ,. 2 31,75 
Techi. Aakeriye - ., S 47,·· 

TICARET ve ZAHiRE BORSASI 
Yukan fiatler 

Bugday KT. Para 

Yuınuşak915 

Kızılca 
SUnter -, 
Sert • 

ZAHiRE 
Çavdar 
Arpa 
Mısır 
Nohl•t 

.--,-

Un Kr. Para 

Ekstira 
B. yumışak 990 
B. aert 8, 40 

İHRAÇ EŞYASI 

Afyon ] 1025 
Karah'.sar 
Tiftik Ank. 

deriye' den kalkarak İzmir'e 
uğrı\' arak latan bura gele
cektu·. 

Trabzon ikinci 

postası 

(Karadeniz) Vapuru 7 A · 
ğustos perşembe akşamı Ga
lata rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, inebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, F aba, 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, İncbolu1ya uğra
yarak gelecektir. 

Bozcaada Postası 
(Gelibolu) •apuru 9 Ağus

tos Cumartesi 17 de idare 
Rıhtımından kalkarak Geli
bolu, Lapseki, Çanakkale, 
İmroz, Bozcaada'ya gidecek 

~'.e·'·=m=l === 1 ve dönüşte Çanakkale, Lap-

1 
Şehremaneti İlanab 1 seki, Geliboluya uğrıyarak 

. gelir. 
Fatih dairesinden : 436 lira 

39 kuruş keşifli Y enikapıda 1 Antalya Postası 
Alboyacılar sokağına adi kal- (Anafarta) Vapuru 10 A-
dının inşası Lapalı zarf ile ğustos pazar 11 de Galata 
münakasaya konulmuştur. Mü- rıhbmmJan kalkarak lzmir, 
nakasa 30 Ağustos 930 cuınar- Küllük, Bodruın, Rados, F et-
tesi günü saat 14 te yapıla- hiye, Fmike, Antalya'ya gi-
cakbr. Taliplerin zarflarım der ve dönüşte mezklır is-
muayyen vakte kadar encümene kelelerle birlikte andifili 
tevdi etmeleri ilin olunur. Kalkan, Dalyan, Marmaris 

Fatih daires!ıen: Fatih F ev- Kuşadası, Çanakkale, Geli-
zipaşa caddesinde Keresteci bolu'ya uğnyarak gelir. 
sokağı köşesindeki 29 numaralı ---Y--a-

1
-
0
-v_a __ _ 

arsa müşahere suretile ve açık 
müzayede ile kıraya verilecek
tir. Taliplerin 26 at.ıstos 930 
salı günü saat l 4 te ene Jmene 

Plaj ve kaplıcaları için 

Cuma Postalan 
~ KÖPRÜDEN 

Beyoğlu dairesinden: Ka-

gelmeleri. 

sımpaşa' da İskele meydanında S, D. S, D. S, D. S, D, 
108 ve 150 metro eınant-t 8 9 ( 13, 15) 2 J ,30 
malı iki tane arsa açık müza- Y ALOV ADAN 
fide ile kiraya verileceki.~r. 
isteyenlerin %7,5 nisbetinde S, D, S, D, S, D. S, ..:>. 
pey akçelerile beraber ~1 5, 15 18 19 19,45 
Ağustus 930 paar ğünü. saat Yolculaım bilhassa Plaj-
15 te müzayedeye gırmek lardan azami surette istifa-
üzere da·re encümenine mü- d 
racaatları. esıni tenin için .>aat \13, 15) 

- -------- -- , de bir posta yapılmıştır. Bu 
Sablık Ve Kiralık 1-Ian posta Köprü'den hareketle 

Divanyolun'da Diyarıbekir doğru yalo\."l'ya (15,25) de 
kıraatanesi sokağında 16 No. vanr ve Yalova'dan (19,45) 
kargir hane: Altı oda terkos 
ve sarnıç ve elektrik ve ha- de kalkarak Köprüye 
marn ve bahçe, görmek ve gez- (21,55) de gelir . 
mek istiyenler her zaman Ev
kaf müdüriyetinde odacı Salim 
efendiye müracaat edebilirler. 

İLAN - Sakızlı Selim ve 
Gani zade Süleyman Beyler 
beyninde mevcut ve Sakızlı 
Selim ünvanile muanven şirke
tin tasfiyesine karar verilerek 
muamelibn tasfiyesi için tasfi
ye memurluğuna tayin kılın
mış olduğumdan şitketi mez
kfıre ile şürekası Sakızlı Selim 
ve Süleyman Beyler de şahsen 
alacaklı bulunanların tarihi 
ilandan itibaren on gün zar
fında Eminönü Rıhbm hanında 
3 No. lı yazıhaneye sabahlan 
aaat dokuzdan on bire kadar 
müracaatları ilin olunur. liacı 
zade Süleyman 

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

DUMLUPINAR 
vapuru p 

1 OAğustos azar 
günü akş;omı Sirkeci rili

bmmdan hareketle ( Zongul
dak, lnebolu, Samsun Or
du, Giresun, Trabzon, ' Sür
m~ne ve Rize) iskelelerine 
az.ı.met ve avdet edecektir 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı albnda 
acentalığına müracaat. T e
lefon İst. 2134 



8 Ağustos S0N POSTA 

BUGON 
• 

ÇIKTI 

Şair Nazım Hikmet Beyin 

835 SATIR 
ŞiiRLERİ 

• 
COLUMBIA 

Plaklarına alınmış ve piyasaya 
çıkmıştır. 

Tütüıi - eksper kursu 
Tütün inhisarı U. Müdürlüğünden: 

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

BU NOSHASININ MôNDERECATINDAN BAZD.ARI 
1 - Tllrk olmak •• ( 1912 - 1005) ( 1328 • 1321) do· 

twnlu balunmak ; 
2 - En az orta tahsili eksiksiz bitirmiş olmak ; 

- MAKALELER 

<;agri Meşru Çocukları 
/için Sokağa Atıyoruz? 

Hapisaneleri Boşaltmak 
Doğru Değil Midir? 

Vemleketinizi Nasıl 
Tanıyabilirsiniz? 

. / Kendi Şehrinizi Tanıyınız 

" 

HIKA YE VE ŞiiRLER 
• 
ihtilali Kebir 

Nbım HUun.I 

Kendi Hunumla Yazdım 
• 

Kendi Hükmü idamımı 
Drluut .. 

Bir Kayış Koptu, Uç 
Adam Öldü 

Sllllrl Bteın 

Bıınlanlan Maatla: 

3 - Tam sıhhatli ve bünyesi tütünle iştigale ıpüsait bulun· 
mak Ye ağır cezalan müstelzim clirümlerden ve muhilli haysiyet 
kabahatlardan dolayı mahkftm olmamak lizımdır. 

istekli olanlar bir istida ile Galata'Cla Tütnn inbisan umuaı· 
mtlcl6rlllğüne müracaat ve ; 

1 - Nfifus cüzdanı veya tezkeresi; 
2 - Mektep şahadetnamesi: 
3 - Nihayet bir senelik çiçek aşısı Şah.~detnamesi: 

4 - Mahalle veya köyü ihtiyar heyetinden, polis veya jan· 
darına dairelerinden müsaddak hüsnühal varakası . 

5 - Dört tane fotoğrafı; hemen tevdi etmelidirler. 
Ancak yukardaki şartlan haiz olupta bu vesikalan ve 

aaireyi (23 ağustos 1930) saat on yediye kadar tevdi edenler 
adedi mürettepten fazla talip zuhurunda yapılacak olaıı mü· 
aabaka imtihanına girebilirler. 

Ozbeklerin Hayatı Sinemaya, Müte vvi 
Müsabaka imtihanı ( 25 ağustos 1930 ) da başlıyacak ve orta 

tahsil derecesinde türkçe, hesap, hendese, fizik, kimya ve 
tabüyattan yapılacak ve üç dört gün devam edecektir. 

Talebenin aıhhi vaziyeti idare hekimleri tarafından tesbit eciilir. 
Kabul edilen talebe nazari ders günlerinden maada olan 

gthılerde muhtelif imalathaneler ve depolar ve fabrikada 
amele jibi çalışır, 

Delilere Müjde Meraklı Şeylere Ait 
Delilik Tedavi Ediliyor Mu h t e l i / Ya~ ı {ar 

F I A T 1 "25" K U R U Ş T U R .. Talebeye biç bir ücret verilmez. 

Koenig vE Bauer 
F ABRIKASININ TIPO rvtAKİNELERf 

DÜNYANIN EN ~'1ÜKEMMEL 
MATBAA MAKİNELERiDiR 

---~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~ 

VÜRZBURG MÖDLİNG 

Samsun viliyeti daimi 
encümeninden: 

İdarei Hususiye devairi ile ilk ve ana mektepleri Ye 

memleket ve Zühreviye hastaneleri ve San'at yuvasına muktua 

447 dört yüz kırk yedi bin kilo odun Encümen kaleminde 
mevcut şartnamesine tevfikan ağustosun on sekizinci pazartesi 

fiinü saat on albda ihale edilmek üzre kapalı zarf usulile 

münakasaya k_onulmuş olduğundan talip olanların ve f&rlna

mesini anlamak isteyenlerin VilAyet encümeni kalemine ve mez
kur gün ve saatte daimi encümenine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Karacabey 
kamlığından: 

kayına-

Kazamızda inşa edilmekte bulunan hfikiımet konağının 

bakiyesinden ( 1 1054 ) lira ( 82 ) kuruş miktan kısmırun 
inşaatı 20 Ağustos 930 çatşanba günü saat 16 da talibine 
ihale edilmek üzere münakasaya çıkanlmıştır. Taliplerin keşifna
meyi görmek için her gün ve taahhüt etmek isteyenlerinde 
mezkür günde ve kanunda yazılı tarifat dairesinde Karacabey 
kaymakamlığına müra<.aatları ilin olunur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
9 uncu Tertip 1 inci keşide 11 

Ağustos 1930 dadır •• 
Keşideler, Viliyet, Şehremaneti, Defterdarlık, it, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları murakıpleti 

ve halk huzuru~da Jyaj>ılır. 

BÜYÜK İKRAMİYE 30000 LİRADIR 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz 

Almanya Avusturya 
TÜRKiYE VEKiLi 

i.HERIDAft 6ÜlERBER6 YUIDU 
Ankara caddesi No. 27 - 29 

Kataloglar Ve Fiat Listesi Meccanen Gönderilir 

T edi atta kola hk österilir 

Balıkesir viliyeti da
imi encümeninden: 

Gönen-Bandırma yolunun birinci kısmı itibar edilen 804x10 
ili 364x 16 kilometrolan arasındaki kısımda 8358 lira 36 
kuruşluk ve ikinci kısm itibar edilen 364x16 ili 500x29 

kilometroları arasındaki kısımda 9052 lira 40 kuruşluk tamiratı 
esasiye keşifnameleri ve şartnamesi mueiJJınce yapılmak "• 
18 ağustos 930 tarihine müsadif pazartesi günii saat 15 te 

Leyli F • ti ı • ı • Kız kapalı zarf usnlile ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle 
Neh:ri eyzıa ıse erı E;~ek münakasaya vazedilıni\tir. 

~ Talip olanların kapalı zarf usulin~ tevfikan dipozito, mak" 
A ~ tk•• •• · d Tramvay caddesinde k f l ~ .... a vu oyun e kirgir Çıftesaraylarda buz ve teminat ve te li mektuplarını ve evra {I sairesini yet/" 

mi mezkürda ve saati muayyeniude encümeni villiyetc venue" 
Ana sınıfı ile ilk kısmı ve ayn teşkilat dahilinde kız leri ve bu hususta malumat almak ietiyenlerin nalıa dairetİ' 

ve erkek umum sınıfları muhtevidir. "" müracaat etmeleri ilin olunur. Kayıt muamelesine başlanmıştır. · ı alep vukuunda mektep ___., 
tarifnamesi ,gönderllir. Telefo;n İstanbul: 2867 Mes'ul müdür: Selim Raı~ 

;~~FOSFATLI ŞARK M T HÜLASASI~~:?. 
• 


