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HERGON NEŞROLUNUR_ 
SON POSTA Halkla a&üdGr: Halk bununla l"öriir.J 
SON POSTA Hallan bıatıdır: Halk bununla itidir. 
SON POSTA HaUwa dilidir: Halk bununla aö ler. 

DUDU GE MEK IS'I1YENLER Kaç kişidir, ilci gii.z. mii, 
Beı gjiz mü? iç sagıfala
nmızda fa/•illlt 'lllD'llır-

Haydar Rijat Beyin İttihamları Kanlı Vak'a Gazetelerimizin Ağızbirliği Nasıl Görünüyor 
• 

Tesir Yapıldığını iddia 
Ettiği Noktalar Neymiş 

Bunlar ı Tasrih Ediyor 
(HAYDAR RIFAT B. HAP/SANE YOLUNDAf 

Bir Kahveci İki 
Kişiyi Vurdu -

Ağız Birliği Gazetelerimizin 
Hariçte Nasıl 

Din rece. Toplt•efle kw r....----------. G .. ··ı·· ? oru uyor .•• 
h hir c1aa1et ..... 

0 mu- M . HUVER Amerika Cümhur reisi Di11or Ki ela bhecilik yapaa Ali. ki- ~ 

;:;u:-:::!:' ıı. ~ !. ~Hürriyet Olmıya'! Yerde Gazete 
ı rette yanlamafbr. Gazeteler Bir ilan Vasıtasıdır Vak'amn 1ehebi n teldi 

tudur: 
Kahveci Alinin Gtilizar -.. 

miade bir ~ varcLr. 
Son ı:am-'•nl• kacba h••ile 
bhrnt. 

Bunan herine kadmla ey-

lenmek için kahveci Ali baza 
tetei>bilslere ~. 

Ali ba tqel>biislenne devam 
ede dunua, k&nilr ameleaiıı .. 
den Şakirle Muhittin, Alinha 
kahvesine dadanmıflardır. 

Eberiya ... hot gelip nara 

1 atmaktadırlar. Ali, sevgilisi 
1 Gillizarla beraber ,Jcahvenin 
j n.tindeki odada otuıiiaaktadır. 
I Bu Ud amelenin aarhot olarak 

kahveaine gelmelerini ve nara 
atmalanm istemiyor. 

Vaşington' da, geçende, 
Amerika başmuharrirlerine 
Reiskumhur " Hoover ), bir 
ziyafet vermişti. Bu ziyafette, 
Amerika Reisicumhuru, mat
buabn hlrriyetinden bahse-
derken, aynca fU sözleri 
söylüyor: 

-
11 Şu hakikate gözlerimizi 

kapayamayız ki, bir hiikiimet, 
zahirde birçok - gazetelerin 

1 mevcudiyetine rağmen, gaze
tesiz yaşamağa çalışabilir. 
Bugün, isimlerini zikretmeğe 
lüzum görmediğjm iki millet
te, matbuat, tamamen bükfi-
metin emir ve nüfuzu albn
dadır. 

Bu tartlar dahilinde bir 
pzete, hiikümetin, tizerinc 
ilinlanm astığı 'büyük bir 
karatahtadan başka bir 
şey değildir. Bu sureile ha
~ket etmekte takip edilen 
gaye, vaktile Amerika' da da-
1\i oldugu gibi, bilhassa ha
rici meselelerde dünyaya ef
karı umumiyyeyi mütesanit 
göstermektir. 

Fakat bununla kimi alda
byorlar? 

Kafalan yerinde olan ec
nebiler, zahirde müttehit gö· 
riinen cephenin hakikatte 
mecburi ve bo{ bir şey ol
duğunu tamamen müdriktirler. 

Bu bal, biraz da kıakançlı
jlna dokun°"'. Din ~ 

! j PQO &)'Dİ hal oflllllfbıır. Şa• 
Wr Alinin kahve,. ~ 
sarbat gelmif, ıene ~ • _.. 

Bu hal, matbuab sahte 
bir efkin umumiye orı_.u 
haline koyar. Matbuatın va
zifesi sadece hükiımetin e
mir ve noktayı uazannı hal
\.-. bildinneltea ihvet ühr. 

Şunu da unutmamalıdır ki 
matbuabn, bir fırkarun em
rine tabi olması, blikümet 
tazyiki kadar, o fırka için 
de mumdaı .. ,. 

d Haydar Rifat n~y Ankara
a rnuhakeme edilirken; mnd-

ti~ı!tlUttniliğe "ADLİYE VEKl
THAM EDİYORUM,, 

•eri · alı bir istida verdi. 
Fakat Mahmut Esat Bey 

111 
• 'us olduğu için memuriyet 

kazıfesini sui istimal ettiği hak
k nd vaki olan ihbarları tet
d ~ ve tahkike mezun olma-
ıgı~ı söyliyerek bu istidayı 

latbık mevkiine koymadı. 
H:ılbuki bu ithamlar mtıhim 

lb~oıelelere temu ediyordu. 
~ıd bu ithamları madde ha-
ın e teabit ettik. Sonra 
Haydar Rifat Beye müracaat 
e~k. Bu ithamlanm vak'a 
~kre.derek ispat etmesini 
~edik. Haydar Rifat Bey 

ize fu izahab verdi: 
BIRtNCI MlsAL 

BirinciJ itham tudar: 
"Adliy vekili mahkemeleri 

teair altında btralmuttarl" 
itte size ild misal: 
- Kocabq Arif B. ismin

de meşhur bir madeac:i vardır. 
Bu adamın ocaldan yllztmden 
•Wıim bir dava çıkııllttı. 

Bu dava Eakişehirde g6rli
liirken, davayı tetkik eden 
iki reis ve bir mnddeiumumi 
•aki olan müdahalelerden mil
leeoir olarak istifa etmişJerdir. 

İKiNCİ MiSAL 

R 
lstanbul'da Birinci Hukuk 

~isi Feyzi Daim ve İkinci 
T ıcaret Reisi Nuri Beyler bir 
koınisyonda çalışırken bir icra 
emrinin tehir veya ademi te
~ri ifinde Kenan Bey vasıta
•• e kendilerine tebligat ya
tılmı' . ve mtldahale üzerine 

er ıkisf de derhal o kom ._ 
)'Olıdan çekilmişlerdir. 

h _ •• ~· iTHAM umaca ..... 

1 b-:_.mı::rkadar kahveci "1500,, hocanın 
r bu hale mani olmak iste • "500 .. h t 

. 1 se de dert dinletememiş, -· " u as a 
.. -

Haydar Rifat B. 
itham Ediyor 

Haydar Rifat Bey Adliye 
vekilini aşağıdaki madde
lerle itham ediyor: 

1 - Mahkemeleri teair 
albnda bulundurmuştur. 

2 - Bir gün bir mah
kemeyi lağv, ertesi giin ay
n reis ve hakimlerle ayni 
mahkemeyi ihya etmiştir. 

3 - Adliye dairelerine 
tesir yapmıştır. 

4 - Mevki ve niifuzunu 
aui istimal etmiftir · 

5 - İcrada tekemmill 
etmit ilimlan durdurmuştur. 

6 - Hikimlerin takdir 
hllniyetlerine tecavilz ebnİftir. 

7 - Kanunsuz tevkiflere 
giz yummuıtur · 

8 - Memuriyeti iktızasa 
olarak elde ettiği bazı ev
rakı ifp etmiştir. 

9 - T eşkilib Esasiye 
kanununun "54,, ve "55ninci 
maddelerine hıyanet etmiştir. 

"Bir gün lağvedilen bir 
mahkeme ertesi gün ayn reis 
ve hAkimlerle ihva edilmiştir." 

İşte size misaİi: 
İstanbul İkinci Hukuk Mah

kemesini takriben iki sene 
evel bir perşembe günü 
lağvetmiş ve cumartesi 
gü11ü ayn reis ve azalarla 
ıhya etmiştir. Bu hareket hi-
İcimlerin liyenazil olduklan 
hakkındaki maddeye muha-
liftir. 

IYana d~vaın edeceiizl 

üzerine Şakiri bir ..... lstanbul'da--=1400 - 1500" 
pat:aklam•tbr. Bu wada M - miillıakat hariç - kadar ilk 
hittin de kahveye gelinc.e mektep muallimi vardır. Bu 
iş bilyümüştür. işte bu sırada muallimlerden " 500,, kadarının 
~li tabancasını çeklllİf, ilii hasta olduğu ve tedrisat ay
kurşunla Şakiri, bir kurşwıf lannda sıhhi mezuniyet aldık
da Mubittini yere devirmiJtit. lan anlaşılmıştır. 
Şakir İtalyan hastanesinde a~ 
müştür. Muhittin ağır yaralııdıt 

Belediye Meclisi 
Cemiyeti belediye bu~ 

toplanacaktır. lçtimad. yl· 
Oktruva tarifesi ve bir ay 
ağustos muvakkat bütçeai • 
zakere eclilecektir. 

1 

Maarif Vekili 
Ankara, 27 ( Telefon) .+ 

Maarif Vekili .. ," ağustoa'Ü 
Vişi'ye hareket edecektir. 
münasebetle mllst:eşar Em 
Beyin Liyej seyahati sedk 
cektir. 

Bir Yangın 
Arapcamün' de Malunudi 

caddesinde KU11unlu ..:ı 
bulunan ve Viktorya sig:;J 
sına 9500 liraya sigortala ecza 
depo.sonda yangın çıkmıt .a~ 
düriil~. ---Bir Yankesicilik 

İstanbul Tuz inhisarı Sa.
müdürü Hacı Raif Beyin gü
müş saati ile albn kordonu 
yankesiciler tarafından apnl
mışbr. 

Bir İntihar 
Kuımpaşada Tahta bunıa 

aokağında oturan Rqit bey 
oğlu asker Yunus efendi taban
ca ile intihar etmiftir. 

! 
1 

: 

Yunanistana Zahire 
Gönderiyoruz 

Memleketimizden Y unanis
tan' a peynir, yulaf sevkine 
başlanmışbr. Bu sene Yuna
nistan memleketimizden killli
yetli hububat çekecektir •• 

Güzel San'atlar Birliği 
Tenezzühte 

G&zel aan'atlar birliği ede
biyat ıubesi, 6nümiizdeki salı 
ınnn Adalara bir vap1r te
nezzllhil tertip etmektedir. 

SON POSTANIN 
PiYANGOSU NA 
iŞTiRAK EDiNİZ 

"1000,, 
1 liradan Fazla lkra-
' miyesi Vardır 

250. 150, 50, 25, 10, 5, ve 
2,5 liralık hediyeler · karile-

rimizin emrine Amadedir. 
-

-KUPOR:2-
• SON POSTA" NIN • 1000" 

LiRALIK KUR'ASI 

Açıkta Kalan 
İskan Memurları 

-

Otomobilli 
Ressam Gitti 

-
Haziranda tatbik edilen iki hafta evvel atelye haline 

yeni iskin kadrosu neticesin- koyduğu otomobili ile şehri
de birçok memur açıkta kal-
mışb. Aradan bu kadar za- mize gelen ve bir çok eserlerıni 
man geçtiği halde bunlardan Güzel san'aUar akademisinde 
mühim bir kısmı hali bir teshir eden Belçikalı ressam 
yere tayin edilmemiştir. Ya- M. Amige dün Mudanya ya 
palan şikayetler üzerine . Da-
hiliye vekaleti tekrar hır e- gitmiştir. 
mir göndermiştir. Bu emre "1· Amige otomobili ile Mu-
göre açıkta bulunan iskin dan Est..:. bir Ankar ya, IM9e , a, 'l..on-
memurlan açılacak memur-
luklara tercihen tayin oluna- ya ve Adana tarik& ile S r~ye-
caklardır. ye gidecektir. 

.:::::.:::.:..-----------------------------------&-----

- Üstat, burada ne kadar yatacak11nız? 
- Tam dokuz ay oa ıün. 
- ~ah kolaylık Yenin. Eier çocuiunuz erkek doğana 

acluu Adil koyar&ınız. Çlnkii adalete aşeriyorsunml 
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Halkın Sesi DABİLI HABERLER a·· - 1j 'h .!--unun arı z 

Şark Hadiseleri 
Hakkında Ne 
Düşünürsünüz ? 

Bir muha:Tinmiz dün sokak
ta karşısına çıkan herkese 
bu suali sordu, işte aldığı 
cevaplar: 

Doktor yüzbaşı Ekrem Bey: 
- Benim mesleğim doktor

luktur. Siyasetle şüphesiz ki 
bir alakam olamaz. Bu sahada 
söz söylemek bana dü.fmez. 

Rasim Bey: ( orta mektep 
muallimi) 

- .A.kıbeti kahir Türk kud
reti karşısında maliim olan 
hainanc bir har ekettir. Hükü
meHn tedbirleri yerindedir. 

lbrahim Bey:(Darülfünundan) 
- Kürt isyanı bir isyan 

mahiyetinde değildir. Adi bir 
eşk1yalık vak'asıdır. 

Bu hadisenin bu derece 

Bir Dayak 
Telef on Şirketin
de Biri Dövüldü 

İbaan efendi telefon şirke
tinin memurlanndandır. Bun
dan bir ay evel vazifesinden 
çıkarılmışbr. Bir gün İhsan 
efendiye: 

- Seni müdür muavini ça
ğırıyor, demişler 1 O da kalkıp 
muavin Mr. Crempton'un ya
nma gitmiş. Mr. Crcmpton, 
Ihsan efendiyi bir ıey söyle
meden dövmiye başlamıştır. 

Bu dayaktan sonra da İhsan 
efendiye şirketten yol r,eril
miştir. 

İhsan efendi, bu hadise üze
rine müddeiumumiliğe müra
caat etmiştir. 

Altınkumda 
İki Aile Eğlencelerini 

Berbat Ettiler 

Evelki gün saat beşte, Al
bnkumda bir biç yüzünden 
bir adamı yaralamışlardır. 
Hadise şudur : 

Biri şivesine nazaran Suri-
yeli, öteki Ermeni olduğu anla
şılan iki aile ayrı, ayn oturup 
eğleniyorlarmış. 

Bir ara yiyip İçmişler. Ak
şam üstü iş bozulmuş. Enne
ninin çocu~ru Suriyeli Efendi 
ile .. eğlenmek istemiş. 

Oteki çakır keyf imiş. Hid-
detlenmiş. D erken işe, yara
mazın ana ven~bası ka:r.ışmıı, 
mesele büyümüş ve kadın, er
kek birbirine girmişler. 

Bu sırada da, gürültü ara
sında Suriyeli'nin sol kulağı, 
bir bıçak darbesi ile kesilmiş. 
Vilayet jandarma devriyesi 
müdahale etmiş, iki taraf 
mahkemelik olmuşlardır. 

Radyoda ... 
Ses İşitiliyor Amma 
Bir de Memurlara sorun 

Genç Kız 
Hanım Olamadığı 

Dün Memleket 
Bunalacak 

Dereceye Geldi 
İçı~n Ölmek İstedi Dün öğleye doğru şehrimiz-

de sıcak 35 derece idi. 
Şirketi Hayriyenin altmış )#. Deolet bankıuı - Ser-

altı numaralı vapuru dün Altın- mayesine memurların da iştirak 
kum iskelesine yanaşırken edebilmeleri için bir talimat

zamanlarda tahsil memurlarını Emine isminde bir kız kendi- name hazırlanmaktadır. 
harekete ge~iş, .hu suretle sini denize atmışbr. Yolcular ~ .Sıcaklar _ Dün Anka-

Hemen bir seneye yakın bir 
sükôttan sonra İstanbul rad
yosu tekrar neşriyat faaliyetine 
ba.şladı. Fakat nasıl? 
Öğrendiğimize göre şirket son 

abonelerden hır mıktar para arasında bulunan Kuleli askeri 
topl~na~ilmişlir. . . , lisesi dahiliye müdürü beyin rada. ?ölgede 36, Urlada 37, 

Ş!mdı bu Hara saz heretını emirberi ( Berç ) isminde bir Demzli~e. 38, Amasyada 37 
teşki~ eden ~algıcılara \ie?lmek Ermeni m:.for, hemen elbisesile derece ıdı. 
surelile neşny;ıt ya;> labi!ruek- d . 1 ak. l b kkak ! if: ltalga ~eldketi - Zel-. B 1 b" . k enıze a er: aZJ mu a .1• 
tedır. una ı~uKa ıl şır e~ b;r ölümden kurtarmıştır. zelede ölenlerin miktarı 2142 
memurlm . seknı: aydanbe:rı \T 1 ' al ll' d b" uh - adedine varmıştir. 
paı-a almamıŞlardır. . ~ { a m ıa ın e ır m ar u • 

ririmizin yapu~rı tahkikata na- lf Eglence vergzsi - Safi 
Paşabah~de Rakı zaran henüz yirmi yaşlarında karın yüzde onu nisbetinde 
Fabrikası A l }(-_adar blım1m ol unan Emine, alınacaktır. 

çı 1Y. or . ötecienberi hizmetçilikle haya- •Reisicümlıur Hz. - Sivas 
Müskirat inhisar d 1 aresı tını kazanmaktadır. Son zaman- hattının ikmali münasebeti ile 

Paşabahçesindeki ispirto fab- da bir dob.-torun yanında bu- Nafia vekili Recep Beyi teb
rikasını satın almıştır. İdare ' luıımakta imiş. Gerek doktor rik etmişlerdir. 
burada ispirto ve rakı yapa- 1 ve gerek refikası he'r ne yap- * Demirgollarımız - Bir 
eaktır. tılarsa Emineyi memnun ede- Alman gurupunun bükümeti-

büyümesine sebep idari nok
sanlardır. Son tedbir iyidir. 

Ihsan Sabri Bey: (memur) 
- Nisbeten harici tesirlerle 

ve daha ziyade para ile elde 
edilen birkaç cahil ağanın 
elinde esir bir kntle tarafın
dan vücuda getirilen son ha
dise basit bir vak'adır. Basit
liğine rağmen düşiindihikil bir 

Muallim Mektebi 
Mezunları Cemiyeti 
Umumi merkezi istanbul' da ·-------• .-.. .... -------- memişler , çünkü Emine mize 20 milyon liralık demir 

Bugu .. nku·· intikam Maçı hizmetçi değil, hanım olmak yolu malzemesi vererek bede
bevesindedir. ~ lini uzun taksitle ile alması 

bulunan "Muallim Mektepleri 
Mezunları Cemiyeti" şeklini 
değiftirecektir. istanbul, İmıir, 
Ada.na şubeleri artık umumi 
merkeze tabi olmıyacaldardır. 
Her şube mnstakil olarak çalı
şacaktır. Muallimlerin mealeki 
vaziyetlerile .. muallim birlikleri 
mqgul olacakbr. 

---------
Gençler Muhteliti Bugün Bulgar-

larla Gene Karşılaşacak 
mahiyeti haizdir. 

Eğer hükumet boş yere 
yüzlerce evladını feda etmek 
bir sürü masraf kapw açmak 
istemiyorsa bu fırsattan istifade 
etmelidir. Bu suretle Kürtlük 
meselesi cezri ve kat'i bw şe
kilde halledilir. 

Hüseyin ağa: (küfeci) 
-Eğleniyor musun paşam; ben 

Ucuz Tarife 
Devlet demiryollannda erzak 

ihracab iç.in yeni ve tenzilatlı 
tarife dünden itibaren başla 
mışbr. Mahreç istasyonlan 
Haydarpaşa ve Mersindir. 

Cuma günü Bulgarlara ye
nilen gençlerimiz {revanş) maç
larını bugün ayni sahada oy
nıyacaklardır. E vveligüııkü 
oyunlarile bütün sporu seven-
leri ümitsizliğe düşüren fU -
bolculanmıza, kendilerinden o
yunca aşağı olan Bulgarlan 

ne bileyim. Her zaman aklıma 1 Belçikalıların Bayramı 
ekmek, para geliyor. Bunu ş h · · Bel ik f t• 

yenebilmek için bir fırsat da
ha verilmiş oluyor. Gençleri
miz bu sefer de mağlup olur
larsa kendileri için mazeret 
mevzu bahsolamaz ve istikbalin e nmız ç a se are ı 

çıkartmak ıçın çalışıyorum. k l • · b - · ti·kı~ıı · . . ve o onısı ugun ıs a en-
Başka hır şey dllşünmıyorum. · - •. .. · • Yal 'd 

futbol kuvvetini yapacak olan bu 
elemanlarla bir şey yapamıya
cağımız anlaşılır; tabii bu B h B (M ) 

nın yuzuncu senesını ova a 
a a .: emur t ''t d ki d' 

B b·ı . G es ı e ece er ır. 
- en ne ı eyım. azete-

lerde bu mes'eleyi takip etmi
yorum. 

Rıza B.: (Banka memuru) 
- Be.nim fikrime göre, bu 

işin içinde bir devletin par
mağı olmalıdır. Esasen bu 
adamlar yapbklarını diişüne
cek bir zekaya malik değil
dirler; sebebi ise celıalet ve 
cehalettir. 

Bir Musiki Heyeti 
G·eliyor 

Bulgaristan'ın Stara - Za
ıora şehri korosu ile Sofya 
operası san' atkarlanndan Ch
ristoff biraderlerden mürekkep 
bir musiki heyeti şehrimize 
gelecektir. Heyet azası bura
da, armonize edilmiş bazı 
Türk parçalarını da çalacak
br. 

netice de memleket sporu aley-

Bir Refikimizin Cemilesi hine çıkar. 
, 1 Cuma günkü oyunun kay-

Jumal d oryan arkadqımız bedilmesinin yegane amili, takı-
dünkü nü.sh~da SO~ .P?~ mımızda düşünen ve oyun~ 
TA nın mtişar edecegını ilti- inkişafına hakim olabilen hır 
fatkirane cümleler ile kari.le- başın mevcut olmayışıdı. 
rine haber vermek lütfunda Bugünün sporu, başı bot 
bulundu. Kendisine teşekkiir mütemadi koşmak ve didinmek 
ederiz. değildir. Oyunlan Avrupalı-

- lar gibi şuurla ye bir atille 
Çiftenare ve Zurna oynamadığlllllZ middetçe, fer-
Dolapdere civanndaki Yeni- di kabiliyetimiz ne olursa 

tehir, Papask6prüs6 tarafla- olsun, yenilmemiz muhakkaktır. 
nnda bulunan meyhaneler Tesadüfen yenersek oyunumuzda 

istikrar obnaz. 
sabaha kadar açıktır. Biz sporculanmızdan muay-

İşret, çiftenare, zuma civar yen aşağı yukan ölçüstı belli 
halkım rahatsız etmektedir. olan bir kudret bekliyoruz:. 
Halk, bu ezadan kurtarılmasını Bu muayyen kabiliyeti elde 
alakadarlardan istemektedir. edemediğimiz takdirde Bey-

Ekmek Narhı nelmilel spor sahasındaki mev
kiimiz sıfırdan aşağı kalmağa 

Bu hafta ekmek ve fıran
cala fiatlarında tebeddül ol
nuyacağı zannedilmektedir. 

mahk<imdur. 
Nitekim bugün de Bulgar

lara yenilirsek artık Türki-

yeye ecnebi bir takım getir
mek hülyasına vec:b etmemiz 
lizım gelecektir. 

Ôyleya, bundan sonra ne
reden takını · getirelim ki ye
n~bilelim? 

•. Varnanın 1929 şampiyonunu 
d4l yeneme:ıs~k, Çin' de ''e Ef
g(lnistanda da futbol takımı 
obnaclığına göre, bundan son
raki futbol faaliyetimizi kendi 
aramızda taksim ederek ecne
bilerle rakabeti paydos etmemiz 
zarureti hasıl olacakbr. 

işte bugün sahaya çıkacak 
gençlerimizin sırtında şu yuka
rıdanbanberi saydığımız mesu
liyıetler yüklüdür. Bunları düşün
sünler ve biraz daha başlarile 
oynasınlar. Futbol yalnız ba
cakları gü.tel sallamak değildir. 

Liman Hırsızlarının 

Muhakemesi 
izzet, Ahmet, Hamdi atlı 

üç hırsız Cibali iskelesinde 
bağlı "Deniz kurdu" namındaki 
ınotöre müsellihan girmişler
dir. Motör taifesini susturan 
bll'Sızlar yedi teneke mazot 
ve benzini alarak denize açıl
mışlardır. 

Taifelerin feryadı herine 
palis Ali Rıza Efendi ve ar
kadaşlan vak'a mahalline git
mişlerdir. izzetle arkadaşları 
kaçabilmek için polislerin üze
rine silah atmışlardır. Muhake
meleriae Ağırcezada başlan
mıştır. 

T allin kendisini hanım ye- esası üzerinden aktedilen mu-
rine hizmetçi olarak yaratma- kavele bugün imzalanacaktır. 
sı, Emineyi son derece me- * Berfin sefirimiz - Ke
yus etmiş, nihayet doktorun malettin Sami paşa diin An
evini terkederek ~üyükdered.e karadan ıehrimize gelmiştir. 
o~an Peştamal~yan ~fendi: )#. Gazetecilerin Segalıat
n~n . ~ının evıne. lıimıetçı leri - Bulgar Matbuat ce-
g•.rmıştır. Fakat yenı hanımın- · ı.,:_: d ti' - • b . . _ b' mıyeuı.un ave uzenne eş 
dan memnun ımış, dun ıraz Türk t · · .. ü 

, hava almak için, Peştamalci- Bul . gaze ecısı cuma ~ 
yan Efendi ailesile Altınkuma kgl ansd' tanı gemıiye gı e-

' 'd' ce er ır. 
gı ıyonnuş. ""- B. Kı d T. . 

Hadise, İşte bu sırada vu- ......- ır a ın aygarecı -
k el · tir. E · k d" • F ransanın meşhur kadın tay-ua g mış : mme, en ını cil . d M el M . 
kurtaranların elinden sıyrıla- yMare .gtennd~n ahhı?~ ani 

k kr 
. . arnı un şe nmıze ge -

ra te ar denıze atlamak ıs- miştir. 
temişse de muvaffak olama- )#. yeni Vapur - Seyri-
mıştır. sefain tarafından Felemenge 

Aciz Hale Gelen gönderilen heyet Ege adını 

ı taşıyan vapuru beğenmiş ve 
ki Borsa Acentesi . almağa k:-trar vermiştir. Bu 

Son zamanlardaki iktısadi vapur lskenderiye seferine 
vaziyet dolayısile iki borsa tahsis edilecektir. 
acentesinin, vuiyetlerini tasfiye •Tünel Tarifesi - Şirket 
ettirmek üzere borsa komiser- 1 tarifesinin biraz te.zyidine 
liğine müracaat ettikleri haber müsaade edilmesini rica ct
verilmektedir, Borsa meclisi mişti, ricası kabul edilmmeiştir. 
henüz bu hususta bir karar • Bir istatistik - Şehri-
Yermiş değildi... mizde son aylarda yapılan 

apa.rbmanlardan çoğunun dok
Serbest Daktilo Dersleri torlar tarafınclu yapbnlcbğı 

Ali Tıcaret mektebinde 1 anlaştlmıfbr. 
önümiizdeki Ağustosun ikinci • Su buhranı - Emanet 
günftnden itibaren serbest dak- su az olduğu içiD lstanbul 
tilo derslerine başlanacakhr. semtinin muhtelif çetmelerini 

Şubelerin Teftişi 
Maliye müfettişleri şehri

mizdeki maliye tahsil şube
lerini teftişe başlamışlardır. 
Müfettişler bütün vergilere 
ait hesap ve muamele defter
lerini gözden geçirmekte ve 
yolsuzluk yapılıp yapılmadığını 
araşbrmaktadırlar. 

münavebe ile açmağa karar 
vermiştir. 

)#. Mısır seferleri - Dün 
İskenderiyeden gelen Cümhu
riyet vapurunda 30 yolcu 
vardı. 

•Haliç ıirketi - Tarife
sinin tetkiki münasebeti ile 
Bilet ücretlerine biraz zam 
yapılmasını istemiştir. ----· 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi Pazar Ola Hasan Bey Adayı Geziyor 

şu KÖŞKTE KİM OTURUYO,~R7/,1. ~~ 
BiR YAHUDj 
ZENGİNİL .• 

fA .. ()L~:;ı-;..._oı. .. Bu ESKi 
l ~L·: j~:: NİN BURADA 
işi NE? .. 

= 



rremmuz SON POS ayı a 

Dedikodu '\I Son Posta'iı.ill-· ReSimli Makalesi. ,.. Dün ve Bugün ,.. !'' 1 
ı --~---------------------------------------~-----------------=-----~- l>e;~:~n~a:::esi -Hakikafla 

Bir 

1 
Mülakat 

L..- Mi. Fa. -
Hakikat, dünyanın bfıtün 

memleketlerini birer birer O"e-.,. 
ziyor, her uğracl·ğı şehirde 
birkaç gün ka!dıktın sonra 
bannı a!arak, meçhul bir 
sen le doğru gidiyordu. 

Nihayet, geçenlerde İstan
bula da uğradığı ve bu fani 
ihtiyarın şehrimiçde bulundu
ğunu h<lber alan "Son Posta,. 
namına kcndisile konuşmağa · 
g itf m. 

11akikat, Eyip Sultanın iki 
od.ılı, vıkık dökük bir evinde 
mis~ıi irdi; ihtiyar bir kadm, 
nasılsa, onu evine kabul etmişti. 

.... !ıılunduğu odaya girer gir
mez, hemen ellerine sarıldım 
ve kendisine candan bir hürmet 
gösterdim. 

Zavallı, çok, çok ihtiyarla
mıştı; esmer ve buruşuk bir 
deı·i çukuru içinde uf almış gôz
len, bir örümcek ağına tutul
muş iki sinek gibi güç kımılda
nıyor, bir adım ilerisiui seçemi
miyordu. 

Adeta sancılanarak bakıyor-
' 0
" ranma çok yaklaşh~m 

'a beni hbii tanıma·' • 
gazete için keauisile 

~~· uşmeğe geldiğimi söyle
?un. Dizkapaklarına kadar 
ıne:u sakalının çatallanmış iki 
ucundan birini sol avucuyla 
sıvzlıyara..~, ilk sualimi bek
ledi. Sordum: 

. - Bu devri alem seyaha
tinden makstdınız nedir Ha-
kikat Hazretleri? ' 

v Elite bir işaret yapb, ku
lagımı ağzının hizasına kadar 
Yaklaştırdım, gayet hafif bir 
sesle cevap verdi: 

b - Biliyorsun ki, oğlum, 
b ~n bu asrın başındanberi 
ır köşeye çekilmış' , hiç kim

le ·ı d .. 1 e konuşmuyor, artık bu 
unyada işim kalmadığını an-

layarak son dakikamı hekli
Yo ' raunı. Fakat, bazı Avrupa 
darülfünunlan beni konferans 
Ver • tnıye çağırdılar, sonra her 
llıernleketten davetler aldım 
Ve seyahata çıkbm. Fakat, 
ov l 
Ü g unı, konferans verecek ha-
d ın kalmamış, sesimi kimse 

uymuyor; ban memleketler-
de "O ı·· d il al t1 par or,, en en e er 
Vasıtasile sesimi duyurmak is
~ediler, fakat ahali sözlerimi 
lŞİtrniye başlar başlamaz: "Sus! 
Sus!., diye bağırdı. 

Hic;hU- memlekette üç gün
den fazla durmadım. Bazı 
Yerlerde halk beni recmede
cekti, bazı yerlerde hükumet
~er tevkif edecekleri: İtalyan 
~vekili Sinyor Musolini he

nırnle konuştu ama İtalya 
topra.klannda ç.ok oturmamaklı
fımı rica etti. Lehistanda 
Ceneral Pilsütski beni az daha 
kurşuna dizdirecekti. Şimdi, bu
radan çıkıp Hindistana gi
deceğim. Meşhur Hint edibi 
Tagore 'a misafir olacağım; ora
da biraz başımı dinleyeceğim. 

- Bizim Darülfünunda bir 
konferans verecek misiniz? 

- Sizin bir dariilfünununuz 
olduğunu bilmiyorum; hem o
radan beni hiç kimse çağır
madı; hatta buraya geldiğh 
gazeteleriniz bile yazmadılar. 

- Onlar her şeyi yazmaz
lar, efendim;' fakat Son Posta 
yazdı. 

- Berhurdar olunuz oğ-
lum... ' 

- Efendim, sizin hiç ev-

1 - Bu adam cocukluğunda 

uslu bir mektep ç.ocu,ğu idi. 

Hayat kaygusuz girdi ve 

bugün bu hale geldi. 

2 - Bu şişman ,-c mağrur j 3 - Bugün demir par-
kadın bir zamanlar neş' eli maklıklar arkasında inli yen 
ve sevimli küçük bir kızdı. Ha- bu adam bir vakitler şefkatlı 
yat onu yavaş yavaş bu hale '.bir annenin kucağmda bü-
getirdi, 1 yümüştü. 

4 - I3u r.üıel geı c; kıı, hir ı 
vakitler to.rlatarda kay2'usuz pa
patya toplardı. Demek ki hepsi 
hayata g :r:::rken masumdular. Fakıü 
bayat hepimizi olduğu g-ibi 
onları da değiştirdi. 

~ 

TELGRAF HABERLER/ 

Nasıl 
Anlaşılnn·hdtr? 

M. z,,J, e?iya. 

Cumhuri} et gazetesi sahihi 
Yunus Nadi Bey geçenlerde 
gazeteler. aleyhinde açıIMn <la
vaların ıstanbul 'dan Bursa ıa 
uakledilmi!? olmasından dclayı 
şikaye t etmişti. . 

Adliye Vekili derhal Millet 
MecJ15İ kürsiisünden b<\ğırdı: 

''- Bu ııesi·:yat Dc.vlet oto
rites:ni ihlal eder mahiyettedir. 
Bunu yaf anlarm başlanıu h.ı
racagız.,, 

* Gazek~er<len biri geçenie.rdc 

l\1ısırda Dil İşleri Hududu Geçenlerin ! 
Encümen Lfıgati 1 • ~dedi Ne~İr? 1 İhtilalciler Port-

" Maliye Vekil; a~eyl inde hafı \:e 
neşriyatta bulundu. Derl rll 
"Devlet otoritesine ha lel geli
yor,, diye f.-ıy<tmetler ko~tu. 
Gazete sal.ibinin aleyhinde 
dava ikame edildi. 

* İstanbul' da Şc:ırenıid hü-

Bıraktı, Sarfa lkı Yuzden ve Beş Yuzden Bah- saide Hakim 
Çalışıyor sedenler Olduğu Gibi Bu Haberin Oldular 

-
Ankara 28 (Hususi) - Dil 

encümeni, azadan Ahmet Ce
vat beyin hazırladığı gramer 
layıhasını tetkik etmektedir. 
Tetkikat eserin yarısına gel
miştir. Bu münasebetle (B) 
harfinde bulunan lfigat fa
aliyeti birkaç gün için bıra
kılmışbr. Encümen azalarından 
bir çoğunun İstanbulda bu
lunmalarına rağmen diğer 
aza faaliyete devam etmek
tedir. 

Recep Beyin Seyahati 
Ankara, 27 (Hususi}- Na

.fia vekili pazartesiye Zongulda
ğa pareket edecektir. 

!adınız, ayaliniz yok mu? 
- Üç oğlum var, bir de kı

zım; uzaktan, yakından tanır
sınız: Oğullanm, Hürriyet, A
dalet, Müsavattır; kızım da: 
Sulhi Fakat zavallılar da be
nim gibi . Bir memlekette 
uzun zaman • yaşayamazlar ; 
bir yerde gördükleri itibar 
gayet kısa sürer, hemen o 
memleketten dışarı atılırlar. 

Son senelerde, kızım biraz 
rahat yüzü görüyor, pek hır· 
palanmıyor ama, silah, cepha• 
ne fabrikalarını gerdükçe kı· 
zımın da istikbalinden ümidim 
kesiliyor. 

- Ankaraya teşrif buyu
rulmıyacak mı efendim? 

- Giderken şöyle bir uğ
rayacağım. 

- Biz gençlere bir nasihat 
verir misiniz efendim? 

- Evvel ve ahır, herkese, 
milletlere, hükumetlere, halka 
erkeklere, kadınlara, gençle
re , çocuklara, bir tek 
nasihatım vardır: Benden kor
kup kaçmasınlar; benim bu
lunduğum yerde felaket ol
maz; biraz ciddiyim de onun 
için herkes benim sohbetim
den hoşlanmıyor, fakat hayat 
ta ciddidir, değil mi? 

- Evet, efend!lJl. Fakat 
benden.ize de müsaade! 

- Sen de mi kaçıyol'Bun, 
oğlum? Zarar yok, benimle 
bu kadar konuşman kafi. 
Senden başka, semtime uğ

rayan gazeteci olmadı. Var 
ol, evladım! 

Ben ihtiyann ellerini öperken, 
o da bir dua okuyor, başıma, 
omuzlarına doğru üflüyordu. 

' ' 

Aslı Yoktur, Diyenler de Vardır 

Konya, 27 (Hususi) - Lenç 
şirketi rnarifetile yaptırılan bü· 
yük ve asri Memleket hastane· 
sinin kabul muamelesi yapıl· 
mıştır. 

• • • • 
ister inan, lsler'/nanma 

igi kadın rolü gapan bir erkek 
/Y azısi ( 4) iinci1 sagıfamızdadır J 

Paris, 27 [Hususi] - Mısır 
ihtila!cileri ş:mdi de Portsait 
şehrini elce etmişlerdir. İngi
lizler burada ani bir isyan 
karşısında kalmış ve ihtilalciltr 
şehri işgal etmişlerdir. 

Diğer taraftan Kahire' de de 
isyan şiddetini artbrmıştır. Kı

ra! rnilliyetperverlerin millet 

meclisini açmak için vaki olan 
müracaatlerini reddedince ihti
lalciler ertesi gün derhal İngiliz 
asker ve polisi üzerine kum 
dolu şişeler atarak hücum et
mişler, dükkiıılann hamlanın 

sokaklardaki havagazı lamba
larını kırmışlardır. 

İngiliz hükümeti isyanı bas
brmak için daha şiddetli ted
birler ittihazına başlamıştır. 
Fakat ihtilfı.lciler isvan hareke-

~ 

tine devam edeceklerini bildir-
mişlerdir. -------• 
irtişa Meselesi 

Ankara 27 ( T eJefon ) -
Barut irtişa meselesine ait 
dosya, halen maliyede tetkik 
edilmektedir. 

Mahkemeye verilecekler ara
sında eski imalab harbiye 
umum müdürü Asım paşa ile 
eski levazım reisi binbaşı Meh
met Ali bey de vardır. Kendi
leri, halen barut inhisarında 
çalıımaktadırlar. 

M. V enizelos 
Ankara 27 (Telefon) - M. 

Venizelosla Yunan hariciye 
nazırı M. Mihalokopulos'un 
Ankara ziyaretleri, İzmir ta
rikile yapılacaktır. 

Maliye Vekili 
Ankara, 27 ( Telefon ) 

Maliye Vekili bugün ekspres
le hareket edecektir. Ayın 
31 inde Avrupaya gidecektir. 

Valilerde Tebeddül 
Ankara 27 (Telefon) - Bir 

çok valiler arasında tebeddül 
yapıl~-rtı.r. Liste, Vekiller 
heyetinden çıkmq, ili karara 
arzedilmiştir. 

Memduh Şevket B. 
Ankara, 27 ( Telefon ) -

Sabık Tahran elçisi Memduh 
Şevket Beyin V arşovaya tayin 

f edileceği şayidir. 

kUrnet mt~munıdur. ~(aza~\l 

gaz'!telerden biri Şehrcmimo.in 
aleyhinde yaznııy~görsiin. Dev
let oioritcsini ilı:fıl ett:ği için 
derhal, hiç olma.:sa, muaha-
zeye maruz kalır. 

* lngiltere' de, hü!t:iım::!t amele 
fırkasının elindedir. 

Liberal ve muhafaı:akar 
fırkalara mensup olan gazete
ler muı,tazaman hli'-.'':nıct 
aleyhinde ncşi·iyatta b:..; !uı.rnr. 

Mesc::::a, hükıiı:-ctin H:.r.d=;;tan 
ve r .. ıısır m~se1e" e.-:nde ta.ki::> 
ettiği. siyaı::e':i şiddetle teı:k.t 

ettiler. Fakat bu tenk.;f er 
ve bu neşriyat İngi!'z dev!c
tinin otoritesini ihlal etmedi. 

* Bu misali bütün medeni 
meffilekctlere leşınil t:uebilir
smız. Hatta diktatörlük!e 
idare edilen Soviyet Rusya'da 
gaı~teler lıükiimctin icra
atilc alay eder, tenkitte hiç 
bir ihtiy, ta lüzum görmezler. 

* Anla~ ılıyor ki bizim ricali-
mi7.e göre hü~fın e.t!c c'e . ~et 
r.ıefhumu arasında faı·k yo::tnr. 
H:ılbuki dev!et ba<:ka şeyd.ır, 
hükumet başka şey. 

Hiikümct, devletin kanun
larım ic,·aya ruenmr ve 
mes'ul bir teşekküldiir. Za
man ile dcğişehilir. Fakat 
hükümelin değişmesi devletin 
otoritesine halel getirmez. 

Bizim bll<Jiğimize göı e de
mokrasi ile idare edilen 
memleketlerde hükumet halk 
içindir, halk hükumet için 
değil. Halbuki bizim bazı 
ricalimizin kanaatine göre hü
kumet halk için değil, halk 
hükumet içindir. Bütün anla
şamamazlıklar buradan çıkı
yor. 

Ötmiyen Düdük! 
lzmirden yazılıyor - lzmire 

geçenlerde bir canavar düdüğü 
getirtilmiş, fakat avaz avaz 
bağırması lhımgelen bu düdük 
bir sivri sinek vızılbsı cıkar• 
daği için geri iade olundıuştu. 
Aradan uzun zamanlar geçti, 
düdük tekrar getirildi. Fakat 
bu da lazımgeldiği gibi ötme .. 
mektedirl Tuhaf değil mi? 

Laleli Cinayeti 
Laleli cinayetinin muhake

mesi 1.ıugün bitecektir. 
Kansını kısl andığı ıçın 

irfan heyi Lalelide öldüren 
Basri beyin idamı talep edi
lecektır. 



4 Sayıfa 

lllA RUF ARTİSTi 
BARDET 

Kadın 
Erkek 
Belli 

Mıdır. , 
Midir? 
Değil ... 

(Resmi, 3üncü sayıfanın alb.odaclır.] 

Haftalardan beri lstanbul'un 
ber köşesine . ilanlan konaıi 
u BARBE T" adlı maruf bir 
arlıat sah günü şehrimize geldi. 

Evelki günden itibaren de 
Taksim bahçesinde temsilleri
ne ba5ladı. 

Heryerde olduğu gibi şeh
rimizde de halka kendini hemen 
tanılan ve sevdiren hu Ameri
kalı eıkek san'atkarın en büyük 

muvaffakiyeti kadın rolün· 
dedir. Denilebilir ki erkek 
olmasma rağmen, Barbet'in 
en tabii hali kadın kıyaf e
tiııe girdiği zamandır. 

S,d,nede her hareketi ve 
bütün jestleri ile güzel bir 
kadın olan artist, hariçte, kuv
\'< tli bir sporcu gibi, elinizi 
sıktığı zaman parmaklarınızın 
biraz olsun acıdığım bissede~
slniz. 

Oyunda kadın rolünü, hunun 
haricinde erkekliğini pek tabii 
bir surette yaşatan san'atkar, 
bu muvaffakiyetinden dolayı, 
balkı teshir etmektedir. 

Denilebilir ki hiç bir erkek 
bu san'atkar kadar kadın ro
lünü muvaffakiyetle yapma
mışbr. 

Akademi Kulübü 
İstanbul'da "Akademi,, adlı 

bir kulüp açılacaktır. 
Kulüp azası meyanında bir 

kısım darülfünun müderrisleri, 
gazeteciler ve Türle ocağın
dan ayrılmış bazı eski aza bu-
lunmaktadır. Kulüp ilini bir 
ocak olmak tasavvurundadır. 

Kulüplerin Vergileri 
Halkın temiz bir şekilde 

vakit geçirmeleri için açılan 
kulüplerden vergi alınmaması, 
yalmz bunların büfelerinden 
hususi istihlak vergisi istenil
mesi için emir verilmiştir. 

Temyiz Mahkemesinde 
Temyiz mahkemesi azasın

dan Cemal ve Süleyman Bey
ler tekaüt edilmişlerdir. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Evinize veya lşinize giderken, sokak
ta gezerken veya birisile görüşürken 

her hanri bir vaka karşısında kalabi
llrainiz ••• 

Havadis nedir blliyorsan1% o vakayı 

derhal görebilirsiniz. Bir yangın, bir 
katil, bir kaza birer havadistir. Raa
geldiğinix vakalardan ertesi günü ga
zetelerde görmek iatediğiz biri olunca 
derhal telefonumzu açınız ve havadisi 
gazetemize haber veriniz. isim ve ad
resinizi de bırakımı. Verdiğiniz hava
disin ehemmiyetine göre gazetemiz 
mükMabnı vermeyi vazife bilir. 

Telefon numaramız: lstaDbul " 203 ,, 
ttır. 

STADOIRO Dil 
Mamulahndan 

DÜŞÜNCELERİMDE 
FARK YOKTUR 

- Şehremini olsaydınız ne 
yapardınız? 

Bu suali eski zamanlarda 
Emanet makamında bulunmuş 
olanl:ırdan her kime sorarsanız 

sorunuz alacağımz cevap değiş
mez: 

Şehremini olmayı ne is
terim, ne de bunda bir men
faatim vardır! 

Dün operatör Cemil P'!§a 
bize bunu söylemişti; bugün 
de operatör Emin Bey ayni 
şeyi tekrar etti. 

· Bununlaberaber Emin beyin 
yakasım hemen bırakmadık, 
ısrar ettik; ricamız karşısında 
fazla mukavemet edemedi ve: 

- Vaktile şehremini iken 1 

ekmek. yağ ve süt gibi yenilip 

içilecek şeyler hakkında esaslı 
tedbirler ittihaz etmiştim. O 
zaman yapılacak şeyler onlardı. 

Bugün de ayni şeyleri düşünü

yorum; fakat bütün bunlar 
bilinen şeylerdir; haklarında 
tafsilat vermiye değerleri 
yoktur; dedi. 

SON· ı POSTA 

Siz Olsanız ne 

ÇÜNKÜ BUNDA MEN-
FAATİM YOKTUR 

Sabık Şehremini halka temiz 
bava vermek ıçm mevcut 
parklann çoğaltılmasmm ve 
birkaç tane de çocuk parkı 
açılmasının maksadı temine 
kifayet edeceğine kanidir. 

Fakat, Su Meselesine Ge
lince: 

Emin Bey sükunetini ve 
lakaydisini muhafaza edemi
yerek coşuyor: 

- Elemle kaydederim ki 
beş sene evel hir hayli mas
raf ederek ve 22 kilomet-
relik demir boru döşiyerek 
Kadıkôyüne kadar getirtti-
gım Kayışdağı suyu bugün 
Kurbağalı derenin akıntısını 
arttırmaktan başka bir şeye 
yara::namaktadır. 

Çamlıca sularının toplan-
Bu şehir sizindir. Şehrin sıhhab, birde bir an için: "Şehremini olsa- ması için yapbğımız ameliye 

güzzelliği ve ihtiyaçlarile en ziya- nız ne yaparsınız?" Sualini soru- ise hali üzerine bırakılmış. 

Yapardınız? 

de onun içinde yaşıyanlar alaka- yoruz. Eyibin Keçe suyunu kul-
dardır. Fakat şimdiye kadar hiç Maksat, Şehremanetine çatmak, 
kimse size, şehrinizi güzelleştir- veya şuna, buna tariz etmek de- lamlabilecek bir hale getir-
mek ve şehir dahilinde medeni ğildir. Sadece şehir halkının, ken- mek maksadile yaptığımız 

di şehirleri için ne düşündüaünü · · } · J bil - "J bir insan gibi yaşıyabilmek için "' proje ere ıse e e suru -anlamak ve bu suretle şehrin 
ne düşündüğünüzü sormamı,br. dertlerini yakından görüp anlıya- memiştir. 

İşte biz size bu imkanı veriyo- rak onların çarelerini aramakbr. Emin Bey müteessirdi, sağ 
ruz. Ve içinde yaşadığınız ve her v Şehrinizin güzelleşmesini isti- elini masaya vurdu ve sus-
derdine ortak olduğunuz bu şe- ~ yorsanız bu suale cevap veriniz. 

ı...------------------------..... .._---------·--------------.....: ı tu. 

CEKİ KUGAN'İ1N Bİ HALEFİ 
1 

Yeni Filmlerin! 
En Güzel Revüsü 
PARAMUNT'UN 

PROPAGANDA FİLMİ -
Bu sene sesli filme çekilen 

revü şeklindeki filimlerin en 

güzeli "Paramunt Resmigeçi

di,, filmidir. Bu filmde en 

mühim rolü Moris Şövalye 
ile Mitzi Green oynamaktadır. 

Bu filmde birçok yeni ve gü
zel danslar ve şarkılar vardır. 

Serbest ve Kolay 
Bu sene Nev York'ta en 

çok beğenilen filmlerden biri 
de "Serbest ve Kolay,, ismin
deki filmdir. Bu filmde baş
lıca rol Keatond'da Filiın si
nema stüdyo hayalını göster
mektedir. 

Yüksek Cemiyetlerde 
Janet Gaynor ve Charles 

Farrel son zamanlarda "Yük
sek Cemiyetlerde ismile,, bir 
film çevirmişlerdir. Bu film 
sesli ve sözlüdür. Hafif bir 
komedidir. Bu senenin en çok 
beğenilen filmlerinden biridir. 

ı 

Yaşı Henüz <;ok 
Küçüktür 

ŞARKI SÖYLEMESİNE 
MÜSAADE EDİLMEDİ 

Sesli filim ortaya "Ceki 
Kugan'm,, yc:rini tutacak yeni 
bir çocuk çıkarmıştır. 

Bu çocuk, dokuz yaşın
dadır. Adı, Mitzi Green' dir. 
Bu sene Paramunt kumpan
yasının iki büyük filminde 
çok büyük bir muvaffakiyet 
kazanmıştır. Fakat çok kü
çük olduğu için dans etme
sine ve şarkı söylemesine 
müsaade edilmemiştir. 

Bu çocuk bir müsamerede 
şiir okurken nazarı dikkati 
celbetmiş ve derhal Paramunt 
kumpanyası tarafından filmde 
oynamak üzere mukavele ile 
alınmıştır. 

Adolf Menju 
Adolf Menju Paris'te Fran

sızca bir film çevirmiştir. 
Filmin Fransızca adı "Mon 
Gosse de Pere,, dir. Film da
ha ziyade Paris sokal<lannda 
alınmıştır. Menju, "21., yaşında 

LORA LAPLANT AVRUPADA bir genç gibi düşünen "40 
Lora Laplant Holivut'taki !.ilmlerini bitirdikten sonra Avru- ı yaşında bir adam rolünü 

paya seyahate çıkmışbr. Şimdi Paristedir. Bu sene çevirdiği yapmıştır. Filmde birinci rolü 
filmlerden "Muhafız yüzbaşı,, ismindeki film pek beyenilmektedir. oynıyan kadm Elissa Landi'dır. 

Teksif edilmiş mürekkebatı sayesinde 
büyjik bir iktisat femin eder. Bilatefrik 
bütijn mu~ır haşaratı bir an içinde mah
vü ifna eder. 

Her yerde: (Ecza depolarında, eczanelerde, Bakkaliye mağazalarında) 
sablır. Toptan muamele için istaobul'da Reji hanmda 2 - :l l" u ' araya 
mftrawt olunma-
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Bahçe ve çiçek meraklısı k• 
rilerimizin müşküllerine ce,•a 
vermek v~ bahçelerde yetiştirHel 
çiçek, zerzevat, meyva ~e s~ 
ağaçları gibi nebatat ve fidanla' 
hakkında karilerimize ç.ok fayda! 
malumat vermek üzere bir sütuf 
açıyoruz. 

Bu sütunda salonlarımızı stil' 
liyen nebatlann nasıl bakılma" 
la.zımgeldiğine, bahçelerde nadide 
fidanların yetiştirilmesi için fenli' 
ve ameli usullere dair mütehassıl 
bit muharririmizin yazı)annı sı• 
ıık okuyacaksınız. 

* • • 
Bezelyenin Tarihi 

Sebzeler arasında en eski bir 
tarihe malik olan bezelyedit 
Bakla ve mercimek de eski de' 
virlerin mahsulatından ise de be· 
zeJyenin Milattan otuz asır eve 
mevcut olduğu eski eserlerin tet' 
kikatından anlaşılmıştır. , 

Sebzeler arasında en yeni.si 
de Benjamenin " Vitolf hindibası• 
denilen ve yarım asır evel sebıe 
gibi yenilmiye başlanan bir ottuı: 
Hindibanın bu cinsi henüz meoı' 
leketimizde kullamlmıya başlaıı' 
marn ıştır. 

Çiçek Sarfiyah 
Memleketimizde, bilhassa fs

ta nbulda çiçek sarfiyab ehemmi' 
yetli bir şekil almıştır. Son za' 
mana kadar ecnebi ve hıristiyaJI 
ailelere inhisar eden çiçek mera1" 
yavaş yavaş Türk aileleri dt 
sarmış ve kibar saloıılanndl 
çiçeklere geniş bir mevlıİ 
verilmiştir. 

Kışın ftalya, Fransa ve Yunıl' 
nistandan İstanbula tayyare pos' 
talarile kesilmiş çiçek getirilere1' 
pek pahalı bir fiat ile sablmalı' 

tadır. 
Kesilmiş çiçek en ziyadt 

Fransada sarfedilmektedir. 
Fransanın cenubunda ve .. Kot 

Dazür,, denilen "Nis,,, " Kaııd 
"Hiyer ,, şehirleri gibi mutedil 
ıl<limli yerlerde müesses yüzlerce 
turfanda çiçek bahçelerindell 
her gün Parise yalnız kesilmi~ 
çiçek yüklü müteaddit trenler 
hareket eder. Paris haJleriıııı: 

"1927,, senesinde gönderilen ke' 
silmiş çiçek miktarı "147,, biıl 

kilodur. Bu miktarm "1928., se' 
nesinde "269,, bin kiloya baliğ 
olduğu resmi istatistiklerden aP' 
laşılmışhr. 

F ransı.z kadınlan ilkbahar çiçek' 
leri arasında gülü ve aonbabat 
çiçekleri arasından da krizanteJlll 
mevsim ve çiçek kıraliçesi olara1' 
intihap etmişlerdir. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadi:. ve Halk gazetes· -idare : İstanbul, Nuruoıımaniye 

Şeref ıokağı 35 - 37 

Telefon: lstanbul - 203 

Poıta kutusu: istanbul - 741 

Telgraf: İstanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE - ECNE.Bl 

1400 kr. 
750 ,, 
400 n 
ıso ,, 

1 Sene 
6 Ay 
3 ,, 

1 " 

2700 kr. 

1400 " 

800 " 
300 n 

Gelen evrak geri verilmez. 

IJAnlardan mesuliyet ahnmu. 
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~EYIP SULTAN KiMDİR........__ 
2: Kopan Toz 

Sesleri Yükseldi .. 
Caddesinden Ayasofga 

Bulutu Arasından Boru 
YAKUP YILDIRIM GİBi FIRLADI ... DÜl\KÜ TEFRİKAl'!IN HUÜSASI [ ' 

B:zansın "Anemasn zindanla- L---------------------------
nnda idama mahkum bir Arap ---------~,...;ıll""".:"'7----------~~'!"Ilff':;;;~;"""I. 
genci var. Tam idam edileceğine 

yakın zindana . s.iyahlar giyinmi~ ı 
bir kadın gmyor1 yanındakı 
erkeklere bazı emirler veriyor 
ve .Arap gencini z.indandan kur
tarıyor. Kadının zindan kuman
danın.i ,·erdiği imzadan anlıyo- • 
ruz ki kendisi "B!zaııs impara
torunun kızı Vasiasya Evdoksiya, 
J :-

........ nç kadının dışarı çıktı
ğım gorunce o da yürüdü. 
Eir ara göz göze geldiler. 
İkisinin de kirpikleri yaş::ır
mı .. t:ı 

.ı.(adın, elile, ileride duran 
atı gösterdi. Yalvaran bir 
sesle fısıldadı : 

-- Kaçınız, oh kaçınız. 1 

Y akubun gözlerinde ani 
bir .şimşek çaktı ve sordu : ı 

- Ya sen? 
Cevap almıya vakit kalma- 1 

dan keskin bir boru sesı 
çınladı ; Ayasofya caddesi 
ü:;i:ünde bir toz bulutu belirdi. 
Gür bir ses surları inletti: 

- Bırakmayın, tutun şu 

herifi 1 
Y akup, Evdoksiyanın ne 

büyük bir fedakarlık bahasına 
kendini kaçınnıya teşebbüs 
etliğini ancak o zaman anlı
yabiidi. Bir ok gibi yerinden 
fırladı ; atı tutan bizans nef e
r :ni yere yuvarladı. Sonra bir 
şimşek süratile " Evdoksi-
ya " yı belinden kavradı ; 
yıldırım gibi uzakla~tı. Arka
dan koşuşup gelenler bağırı

yorlardı: 
- Haşmetlu " V asilisya ,, yı 

kaçırıyor. Tutana elli bin 
" Bizantcn ,. var. Haydi ileri ! 

Bu söz Yakubun başını ' rayı seyrediyorlardı. Firarilerle 
döndürmüştü : ordugah arasındaki mesafe 

- Ölünciye kadar böyle o derece kısalmıştı ki Y akup, 
gidelim, dedi . Ne iyi, ne nöbetçilere: 
tatlı olurdu. - Selam ! diye haykırdı. 

Onlar, bu tatlı sözlerle Nöbetçiler, karşıdan gelen 
dertleşirlerken arkadaki sü- atlının kendilerinden olduğunu 
variler mesafeyi darlaştırıyor- anJadılar. Derhal, borular öttü; 
lardı. sabah namazına hazırlanan 

Atlan daha zinde idi. Çünkü askerlerden bir kafile ileriye 
insan birer ta 1ıyorlardı. Hal- doğru koşuyordu. Fakat, işte bu 
buki firarileri taşıyan hay- sırada Arap serdarının ağzın
van ise, iki misil yük ta- dan çok çirkin bir küfür, 
şıdığı için kesilmiye başla- bir aciz ve yeis nidası fır-
mıştı. lamışb. Bunun sebebi ıse 

Bu, mühim bir tehlike şuydu : 
idi. Bir 8l'a Y akup dedi ki: Bizanshlann elinden kurtul-

- Bu gidişle ikimizin a- mak için dolu dizgin Arap 
kıbeti de bir anda taayyün karargahına doğru koşan 
edecek gibi... Y akup, birdenbire, karşısında 

Evdoksiya, korku ile ka- geniş ve derin bir hendek 
rışık bir rüya görüyormuş gibi görmüştü. İçi su ile dolu 
silkindi: idi. 

- Eyvah! Yetişiyorlar. Bunu, Bizanslıların ani bas-
Filvaki, Bizans askerleri kınlarına mani olmak için 

HEYECANLI FİRAR 
Yirmi atlı, göğsüne impe

rator kızını bashrarak kaçan 
serdar Y akubu takip ediyor
lardı. Çölde büyüyen ~~rari 
ise, sanki, bir kuştu. Oyle 
kaçıyordu. Evdoksiya, büzül
düğü sıcak kucakta, rüzgar
ların ıslık çaldığını duyuyor, 
çakılların uçtuğunu hissedi
yordu. Bu çılgınca· süratten 
başı dönüyordu. Arkadan da, ı 
dört nala koşan süvarilerin 
gürültüsü geliyor; yaklaşıyor

du. 

seslerini iŞittirecek kadar Araplar kazmıştı. Y akubun 
1 ilerilemişlerdi. Bir ara ku- böyle birdenbire duruvermesi, 

Serdar, bir ara arkasına 

baktı. Bizanslılar bir hayli 

yol almışh. 
Evdoksiya korku içinde tit

riyor 1 sevgilisine daha sıkı 
sanlıyordu. 

Bu heyecanlı hava içinde 
iki genç kesik, kesik konu
f8yorlardı: 

- Ben sizi bir köylO kızı 
aanmışhm. Halbuki siz bir 
"Vsilisya" imişsiniz? 

Evdoksiya gtilümsedi: 
- Siı:i severken bir köy-

11 kızı idim. Aşkınıza mu
kabele etmek için bu, kifi 
Mi. Fakat sizi ölümle karşı 
karşıya görünce "V asilisya,. 
<ılmam lizımgeldi. 

Y akubun gözleri bulandı: 

- Fakat bu ihtişamlı sa
rayı, göz kamaşbran serveti 
nasıl feda ediyorsunuz ? Na
ııl bir Arap askerini takip 
edeb:liyorsunuz ? 

ı:, doksiya ezgin ve bitkin 
mırıldandı: 

- Sagapo 1 [1} Ve içini 
çekti . 

mandanları bağırdı: Bizanslılara yeni bir ümit 
- Dur! hamlesi yaptırdı. Hep bera-
HÜRRİYET YOLU her ileri atıldılar. 

Bu emre, bir mahmuz KANLI HALAS l 
darbesi cevap verdi. Arap Arap serdarının bu hendeği 
serdarının kolan tazyikını yi- aşa mı yaca ğın dan emin diler. 
yiyen hayvan inler gibi kiş- Çünkü hendeğin derinliği on 
nedi, ileriye fırladı. adam boyu, genişliği de üç at 

Evdoksiya yalvardı: boyunu geçiyordu. 
- Bırak beni Yakup! Yok- Birkaç saniye gözleri hula-

sa ikimiz de yalrnl::macağız. nan Y akup nihayet karannı 

Sen kaç, kurtul. verdi. Karşıdan: 
Y akubun heyecandan dişle- - Ya serdar cesaret! Diye 

ri birbirine çarpıyordu. Şid- bağrışan Arapların avazeleri 
detli bir buhran içınde idi: de bu kararda tesir yapmıştı. 

- Nasıl olur, dedi. Seni 1 Nöbetçiler Bizans akınını dur
yaka!arlarsa baban gczlerini durmak için ellerine yaylarını 
oydurur. Ölünciye kadar bir 1 alarak süvarileri ok yağmu
manastırda kapalı kalmak ho- 1 runa tutuyorlardı. Bu tedbir 
şuna gider ma Yakuba bir az nefes aldırdı. 

Evdoksiya da bu felaketi Önündeki mesafeyi şöyle bir 
biliyordu. Fakat Y akubu kur- hesap etti, sonra yeı>rgun hay
tarmak için katlanmıyacağı vanın terli karnına iki mah-
fedakirlık olamazdı. muzunu birden babrdı: 

Bir ara, sevgilisinin kuca- - Allahüekber 1 Nidasile 
ğından sıynlıp yere atlamak beraber asil beygir uçar gibi 
istedi. Fakat o, bunu anla- oldu. 
mıştı. Bırakmadı. 1 Bu bale Bizans süvarileri 

- Delilik etme; diye ba· 1 kadar Arap cenkçileri de hay
ğırdı. Ordugaha yaklaşıyoruz! 1 rette kalmışlardı. Herkes soluk 

Filvaki, on beş günden- almadan gözlerinin önünde 
beri Bizansı muhasara eden ! geçen hadiseyi seyre dalmıştı. 
Arap ordusunun çadırlı ka- Beygir, yorgunluğundan bek
rargahı, ilerilerde görünmiye 1 lenmiyen bir gayretle karşı 
başlamışt. Bu sırada Bizans ~ .:.ahiii tutabilmişti. Fakat, iki 
süvarileri manevrelerini tebdil 1 vücudun ağırlığı altında kendini 
etmiye başlamışlardı. Önle- 1 toplıyamadı. Arka ayaklan 
rinde bulunan avı daha emin çukurun içine girdi. Bir a·n 
surette yakalamak için bir yel- 1 debe!eşti. Kendine gelemedi, 
paze şeklinde · açılmışlar, ku- t o! raklar kaydı. "Evdoksiya,.nın 
tatma hareketi yapıyorlardı. müthiş bir çığlığı ile berab er 

VAZİYET FENA beygir ve süvarileri, teker 
Beş yüz adım kadar ötede meker hendeğin içine yuvar

on Posta' nın 
Bilmecesi 

1 

1 Çocuk . Sütunu 

Resim Yapmasını 

~~~-Nasıl Öğrenebilirsiniz? 

Bugünkü Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 1 1 1 1 1 : j 1 i 1 
- -- - --.---1 2 _ _ ..... _ •• ,_ , 

: =ı-ı-!=!~-'-i 1 
' ~ Cc-:···~•=ı~ 

~ ıa'ı-ı=aı-l=ı=ı=:-ı~ 
ıOJ_l_ı •• , ...... =ı i 
• ••. 1 1 1 1 1 1 1 1 ili 

Soldan Sağa: 
1 - Beş kıt'adan biri (11) 
2 - Ta~cdıp edatı (2) saz (2) 
3 - Ecdat (2) insan (4) edat (2) 
4 - Damarlarımızda bulunur (3) 

çehre (4) yemek (2) 
5 - Nehi edatı (2) aletler (4) 
6 - Sicim (2) nota (2) 
7 - Bir emri hazır (2) pek 

hayati bir madde (4) 
8 - Nota (2) insan (4) 
9 - Büyük bir arz parçuı (3) 

para (4) nota (2) 

TEHLIKESIZ BiR TECRüBE 
Komşunun yaramaz bir ço

cuğu var. Geçen gün bize 
geldi. Soğuk bir limonata 
yapbrmışbm. Limonata masa
nın üzerinde duruyordu. Ço-

cuk limonataya bakarak. 

- Beyamca; dedi, ben bu 
limonatayı dökmeksizin şap

kamın altına saklıyabilirim. 

·- Yok canım derneğe vakit 
kalmadan çocuk bar<lağı kal
dırdı ve limonatayı içti. 

Hakikaten bardak dökül-

meksizin şapkanın altına bo-

şanmıştı amma. .. 

GAYET TABİi 
Bir gün Ata, bir bahçeden 

geçiyordu; armut ağacını gö-
rünce bahçıvana : 

- " Bütün ağaçlarınızda bu 

kadar çok armut var mı ? " 
diye sordu. Bahçıvan da : 

- " Hayır, yalnız armut 

ağaçlannda l" cevabını verdi. 

KAÇA GÜLÜNÜR 

Amca - Zeki, işte sana beş 
kuruş. Haydi azıcık gül baka-

S 1 ÇRA ÇEKİRGE 

r~. 

işte size basit, fakat eğ!cn
celi bir oyun. Bu oyunu iki 
kişi oynar. Oyuncuların her 
biri dört küçük taş alır. Biri 
aşağı tarafı, öteki yukarı ta
rafı alır. Her biri ta1ların1 

kendi tarafındaki dört yıldız 

üzerine koya.r. 
Oyun şudur: Taşları karşı

dakinden evel mukabil tar:ıfta 
bulun~ yıldızlara yerleştirmek. 

T aşiar, yıid:z:arın sağ ve 

10 - Sorgu edatı (2) bir hay-
'Van (2) yım. 

11 - Bir güzel san'at mesleği (9) Zeki - Beş kuruş için gü-

sol hatları üzerinde yürütü
lerek noktalarda durdunılur. 
Oyunculann her biri bir taş 
yürüttükçe, arkasından öteki 
yürütür. Tıpkı daruada olduğu 
gibi. Bu suretle hangi oyuncu 
daha evel karşı taraftaki 
yıldızbra vunrsa oyunu o 
kazamr. Yukardan Aşağı : lünmez, gülümsenir. 

t-A~u~n~oo~~~ı---~----------------------
.,2 - Vatanını seven (11) c •ı c ı• p ı" s ı• ' K u K u b 3 - Valide (3) darsaklar (3) t 

4 - ••.. --------------------
5 - Değnek (3) şimdiki u-

~an (3) 
t 6 - Az~nızdan biri (3) bayağı (3) 
, 7 - Takat (3) mevcut (3) 

8 - Donuk (3) fakat (3) 
9 - .... 

10 - Yere düşmek (11) 
• 11 - Yakan şey (4) köpek (2) 
-* == 

Numaraların Asılması 
Nümerotaj faaliyeti devam 

1amektedir. Azami on beş 
ğil.nde bütün numaralar evlere 
asılmış bulunacaktır. Bundan 
sonra sokak isimlerinin geri ı 

kalan kısmı asılacakhr. 

BORSA---
İstanbul 2 Temmuz 1930 1 

Pekmezler, yağlar mutfa-
ğın her tarafına yayılmıştı. 

Çocuklar temiz:erkcn o da 
hiç durmadan söyleniycr<lu. 
Kuku temizlemek için dola
şırken farkında oima<lan Cici1 aİJJ 

süpürgesinin üstüne çıkııı ışlı. 
Cici süpürgeyi öne, ar~aya 

- Kapanan fiatlar -

NUKUT 

Kuruş Kuruş 

Kuku'nun pastası dökülmiiş, 
"Pisi,, nin pastası yanmış, 

t~vanın dibine yapışmıştı . 
Bunlar daha ne yapacaklannı 

1 Altın CJU ,SO 20 Leva 30,- d ki bul d 
M üşünmiye va · t ma an 

l "Cİ~'ye 57,- 1 Florin 83,-
1 Ba nk<>aot 240,50 20 Koron 125,- Hala hanım kapıdan göründü. 
1 ı~terlin 1033,SO lAvusturya ti 30,.50 Mutfağın halini görünce 

çektikçe Kuku da onunla bt!ra
ber öne arkaya gidiyordu. 

1 Dolar 210,SO l Pezeta 24,SO fena halde kızdı: 
20 Fran11:ı: fr. 167,- ı Mark S0,2.> _ "Haydi baka?ım kirlet-
20 Liret 223,- 1 Zloti 24,-

Bu, Kuku'nun pek hoşuna 
gitmişti. Fakat biraz sonra 
bu oyunun pek te o kadar 
hoş olmadığım anladı. 

lo Belçika fr. 117,- 1 Peng• 36,- tiğiniz gibi, şimdi de temiz-
20 Drahmi 54,25 20 Dlnar 76,- leyin!,. dedi. 
20 1aviçre fr. 817,- 1 Çernoveç == =-==== -- ---

ÇEK -Kurul Adet Sa. 
1 laterlin ıo:w,Sô 
1 Çernoveç 1088,- 1 T.L. Florin 1117 

20 Ley 79,- 1 ,, ,, Koroıa 15,85 , 
Adet Sa.. · 

1 T.L. Oolar0,47 6i l " " Şilin Av. 3'33 l 
1 ,, " Fr. fr. tı,9S 1 ,, ,, Pezetaı&, ı,so 
1 ,, ,, Liret 8,98 1 ,, " Mark 1,97,50 
:.ı 11 ,, B.fr. 3,37,05 l zı 

" " otl 4,18,75 1 11 ,, Drahmi36,2S 
1 ,, ,, t.. fr. 2,42,SO 1 " ,, Pe-.. 2,69 
1 ,, 11 Leva 64, 80 1 ,, ,, Dinar 2',60 

HiSSE SENETLERi 
Jş Bankau 9,70 
Anadolu D.Y. 18,90 
Reji 5,CJS 
Şir. Hayriye 16,30 
fMmanh B. 
Tramvay 60,·· 
Umumi Sirorta •• 
Bomonti 43,90 
iSTİKRAZLAR 

Dahili 98,S 
Şark D.Y. 5,50 
l)üy Muvah. 109,50 
gümrükler s,ıo 

Sa.ydı maht 57 ,-
Bağdat 

Terkos 39,50 i 
Çimento Ara. 25180 

1 

Ün yon 
Şark değirme. -
Balya K. A. 

Şark merkez&:. -
Telefon 25,24 

TAHViLLER 

Tramvay 4,35 
TUıael 

Rıhbm 15,95 

Aaadolta 1 Jt,75 

.. 2 51,75 

ADEMi iKTiDAR, KUVVET ':e GENÇLİK 

GLANDORA TİN 

DİKKAT: 

Erkeklerin bütün kudreti şebabe
tini iade eden yegane devadır. 
Almanyanın en meşhur profesörleri
nin uzun senelerdenberi dakik is
tihzaratı kimyeviye ile tertibatını el
de ettikleri işbu deva akamete uğ
ramış kudreti serian iade ve ma
razı asabiyetten mütevellit kiffei 
emrazı teskin ve sıhhi ahengi tıbbi
yesine irca eyler. Bir tecrübe id
diamw ispat eder. Her kutu deru
nunda Türkçe sureti istimali vardır. 

Deposu: lstanbul Bahçekapı No. 
37, "ZAMAN,, ecza deposudur. Baş
lıca eczahanelerde sahlır. (1] Sagapo, Ramea -.en1 mmyonma,, 

demektir. 

dört Arap nöbetçisi durmuş, landılar. 
bu garip ve heyecanlı mama- fl\rkqı •var) T.Askere .. 1 47,-
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28 Temmpı .. :c SON POSTA 

Son Posta'nm Müsabakalı Hikageleri:-ı ) 

TÜNELDE BİR Y ANKESİCİLİKI 
Bu Hikiyenin Kahı amanı Rafael 
Albn Saati Nerede Saklamışhr? 

SU AL LE R l M t z t N ·-----------. Vagon kalabalıkb. Bir sür& 

CEVABI NIBULUNUZ MOSABAKA ŞARTI delikanlı, ihtiyar, kadm ft ' 

erkek... Ôtede iki polisle bir de 
Eski b t l Bu aütunda oa gBn, arka arla- L!...ı. 

za 1 a memur arı- ya birer hiklye bulacaksınız. Her Paşa vardı. Paşa, birdenaire 
mız "Rafael,,i pek iyi_ hiklye bir zabıta vakasına isti- \ ayağa kalkb ve ortaya ba-

tanırlar. Bu, ele avuca sığ- nat et.ektedir. fduıt, wakaam fa- :..-ı.: 
maz b• k • · d• b•• ili dairaa m-hal berala1...,tır. j 5u..u 

ır yan esıcıy ı ve u- -T "- B"-.t.. •lerd aramak 
B Hikliycyi okuduktan sonra soru- 'r~ff# ., 

tün eyoğlu zabıtası ondan laıı suallerin ccvaplannı araştıra- ·ı ayıp değildir. Araba durunca 
raka silkerdi. rak nclıc~yi kendlnb. b.d'acnksmıı:. 

hık • d ·• hiç kimse kımıldamasın, üstü V aktile Rafaelin bize biz- Bu ~eler on nye en mu-
reldı.ep bir seridir. Her hitdlyenia 

1
1 al'anmıyan dışan ~ın.,, 

zat anlattığı bir vak' ayı bu- ııuiıllerine tam cevep verenlere "lOn , Ben O vakit safın tü-
r ün R f 1" b ııu•ara VQ'ilit. yazıyoruz; a ae ııı a- kettim·, yakayı k--...... -anın 

d On hikayenin de cevabını tam ua -..& lil 

~ an geçen bu yankesicilik veıen kari birinci addedilecektir. 1 k G. ·k ...r~ı.·· 
~•-• yo u yo . itti •..u'ILJ. .. uye ... ·~ ası, tamamile doğrudur Doku:ı; hüdiyenln cevabını veren 
ve bu makuleden insanlar ikinci, sekiz hlkAyenln cevabını Paşa herke9 aramağa 

veren üçüncü, yedi hikayeye ce- başlamıştı , sıra bana da 
elinde, yankesiciliğin ne ince vap veren dördüncü, altı hikayeye 
'- geliyordu. ıDİr meslek haline geldiğini cevap veren altıncı addedilecektir. 

lıf üstahzarab 

FABRiKASI 
Pek NEFls olan 
ve TORK eseri 
aan'ab mamuli
bm muhterem 
ahaliye takdim 
eder. 
KRE1ı1 PERTEV 

BriJantin 
PERTEV 
Perte• diş ma
omu, Pertev ko
lonyalan, PerteY 

Pudraları 

crösterir. Birinciye ı Küçük bir fotograf Kafamı patlatmağa, dii-
0 makinesi. L--1 d N ( ) Vak'ayı Rafaelin ağzından lkln«ye , sı. çlfl potin. ıünmeğe -. a ıın. e yapa- 1 V APURI..AR 
dinliyeliır Üçüncüye : Bir kol •aab. yım? Araba yürürken biç bir _ _ 

D&rdüncüye : Bir cep aaab. k } araba dur 
-Beyı'm ... lııı.ler epey zaman- b yere açı maz; .. ı .. •••••••••--.. y ııe.ınciye : Altı ayhk a onemiz. ıJ 11 

dır kesat gidiyordu: parasızlık Altıncıya : Oç aylık abonemiz; duktan sonra da kaç maz; 
b l. m'u"klfat olarak verilecektir. h k • go":ıü birbın" • lstiind~~ e ımi bükmeg~ e başlamıştı-, er eSID _, 

Suallerin doğru cevaplan onma- l!-

cepte metelik yok. Her geçti- cu hiklyenln lntişanndan 8GllF• iki de poüa var •• 
iiın yerde bir av gözlüyordum. neş.redilecektir. Nihayet, bir çare buldum, 

Bir gün tünelin Galata hem 3yle bir çare ki bugiln 
tarafında duruyor, gelen gi- Tekrar adamı bir gogus- hatırladıkça keyfimden gülerim. 
dene alıcı gözile bakıyordum. ledim, fakat gene bir şey be- Psuı.Jl, geldi, yanımdakinin 

cereınedim. -- b . Bilet kişesinin önlerinde üstünü aradı, nihayet enim 
Artık herkes tünele gi- · b l d flŞman, iri yarı bir adam gördüm. üstümü de aradı, saati u ama ı, 

G .. w riyordu, ben de o adamla be- . ogsünün tstünde, yeleğine öte yanımdakine geçti. 
L _ raber vagona daldım. 
ooydan boya asılmış gu·· zel bir Tünel durunca ben arabadan Tünel kalktıktan sonra "1: altın kordon. Şöyle, sokag~ a kollarımı sallıya sallıya çıktım bir dakika ya geçti, ya geç-
atsan yirmi beş, otuz lira eder. medi, altın saati kordonile ve altın saatle kordon ıene 

Kendi kendime. beraber cebime indirmiştim; cebimde idi. Bakın nasıl oldu, 
- Eh ··· Dedim, bizim yüreğim ferahlamıştı. size anlatayım ... 

ek'llek çıktı, bu kordon ve Fakat, biru geçti, adam (Karilerimize, Rafaelin bttn-

Yelkenci Vapurlan 
Karadeniz Postası 

S vapuru 
aınsun 30 Temmuz 

Çarşamba 
Günü akşamı 6 da Sirkeci 
nhtımından hareketle doğru 
(Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Sürmene ve Rizeye ) gide
cektir. 

Tafsilit ıçm Sirkecide 
Yelkenci hanında kiin acen
tesine m6racaat. 

Tel. lstanbul 1515 
saatJe ben beş on gün geçi- elini yeleğinin cebine ath ve dan sonra söylediği şeyleri 
nir giderim. saate bakmak istedi; yerinde anİatmıyacağız; bunu kendi- ı .. --~--••1!!111•--"" 

Hemen bir biçimine bulamayınca btürırdı. leri bulsunlar. Aşağıdaki iki- SeyrisefaİD 
~~tirdi'TJ, herifi karşı taraftan " Eyvah... bizim altın sualin cevaplarını düşününüz:) 

1~ önledim, çaktırmadan eli- saatle kordon gitmiş, daha ı - Yankesici, üstü aran- ilanab 
1111 göğsüne doğru bir saldım, demin, vagona girerken ce- dığı vakit bu saati nerBye 
&nıa... Nafile. Adamın boyu bimde idi.,, saklamış olabilir? 
rksek. Ağaca tırmanır gibi 1-:crkes şüphe ile birbirine 2 - Paşanın eline geçjr-
olları yukan kaldırmak la- bakmağa başladı. meden aaati nası~ 

1 
alıp gide-

~rn. Fakat gözüm yılmadı, Ben hiç aldırış etmez gö- bilir? 
ır daha... rünüyordum. (Üçüncü hikaye yann ] 

birinciliği kazanmışhr. 
r AYDA daha müessir, daha mükemmel ve yan yarıya ucuzdur. Kokusu latif olup katiyen 
leke yapmaz. insanlara, hayvanlara ve nebatata :aararı yoktur. FAYDA ismine dikkat 
ediniz. Devairi devlet, müesaeaatı milliye ve hususiye, Seyrisefain, Hillliahmer, mektepler, 
hastaneler, sıhhat yurtlan, büyiik otel ve lokantalar, Yapur kumpanyaları FAYDA iatimal 
ederler. 

Şişesi 50, tenekesi 75, pompa11 75 kUl'Uf, aon derece aağlam ve 
Huan Ecza Deposu - Toptancılara temilit 

• • 
TUZLA iÇMELERi 

18 den itibaren Haydarpaşaya hareket eden 

trenleri menbalara kadar aidip plirler. 

İzmir sür' at postası 
( Gülcemal ) vapuru 28 

Temmuz Pazartesi 14,30 da 
Galata Rıhbmmdan kalka
rak Salı sabahı lzmire vanr. 
Ve Çarşanba 14,30 da h
mirden kalkarak Pe11embe 
Sabahı istanbula gelir. 

Vapurda müke1D1Del bir 
orkestra •e cazbant mev
cuttur. 

Trabzon birinci 

postası 

( Reşitpaşa ) vapuru 28 
Temmuz Pazartesi 12 de 
Galata Rihtımından kalka
rak İnebolu, SamSUD, Gire
son, Trabzon, Rize'ye gide
cek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, Tirebolu, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, ine
bolu, Zongulda'ğa uğrayarak 
gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Mersin Sürtt Postası 
( Mabmutşevketpaşa ) va

puru 30 Temmuz Çarşanba 
1 1 de Galata Rıhbmından 
kalkarak Çanakkale, lzmir, 
Killlilk, F etbiye, Finike, 
Antalya, Alai7e, Menin'e 
gidecek Ye d6n8şte Tatucu. 
Anamor, Alliye, Antalya, 
Finike, Fethiye, Knllnk, iz. 
mire uğrayarak gelecektir. 

Çaııakkale'de yalnız yol
cu verilir yolcu ahmr. 

FİLİPS 
Radyo Makinesi 

lstanbul 10 - 2400 Metreye kadar 
Radyosu olan istasyonalan alır 
lşlemeğe 
Başladı. 
Akşamlan Eve 
Dönünce En iyi 
Eğlence Dünya 
Ve İstanbul 
Radyosunu 
Dinlemektir. 

FİLİPS 
Radyo Makinesi 
Elektrik cereynı 
Veya 
Pil ile işler. 

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

Dikkat 

P Sağlam hissesiz emlak terbini mukabilinde ara sür'atle en ehven şeraitle derhal para ve
rilir. Galata köprübaşı Bosfor ban No. 7 
emısk komisyoncusu lsmail beye müracaat. 

Ülviye Hanımın okuduğu ~ 
Kederdenmi, neden? - fi 

Şarkısı da vürut etmiştir. f#:eımrd 

GOLUMBiA 
Pilaklarmda okuduğu eserlerde pek büyük 

muvaffakıyet kazanmış olan 

MAKBULE HANIMIN 
Heyamola !! Sarhoş !! 

HOROZ ve HOCAM '' •• 
Şarkılarını bilhassa arayınız 

Gebze hukuk hakimliğinden: 
Hali tasfiyede bulunan Da

ncada ,atohk Ye deiirmen
cilik şirketinin mali olup 21 
temmuz 930 tarihinde icra 
kıhnan arttırmada kıymeti mu
hammenesini bulmadığından 
dolayı yeniden satışa vazı ta
karrür eden Dancada Yalı
boyunda 30 numaralı emvali 
metrukeye ait arsa üzerine 
şirket tarafından bina edilmiş 
olup ön ve arka divarlan ka
gir ve fevkani oluklu galvaniz 
saç.la örtülü ve mangal kömü
rü ile müteharrik uBenz" mar
kalı kırk beygir • kuvvetinde 
bir adet gazojen motörile iş

liyenin ueğirmenilc işbu binanın 
dahilen bir kısmını işgal eden 
mahalle mevzu zeytin yağ ta
siri makineleri on bq giiıı 
müddetle yeniden artbrmıya 

vazeclilmiftir. Mükemmel ve 
muntazam bir halde bulunan 
un fabrikasına .. İriis" markalı 
ve albnlf santim eb 'adında 
kalbur makiııesile 500 kilo 
tartan buktll de dahil olduğu 
halde 3000 lira kıymet tahmin 
edilmiı olup 2100 liraya ve 
kırk adet mliceddet kıl tor
bayı 120, eh' adında yekpare 
çift tqlı harmanı ve bir adet 
el manivelasile mütehanik 100 
ton tazyikli zeytin preaini havi 
y-ıa:ınf> nlit we edt"vabna da 

500 lira kıymet tahmin edil
mif olup 150 liraya talip zu-
hm etmiftir. Bedelib mezkiire 
haddi layikinde görülemedi
jindea açdc artbrmanın 4 
Ağustos 930 tarihine müsadif 
pazartesi günü mahallinde ya
Pılacağı ve ihalenin badczze
val saat 16 da icra kılınacağı 
ve arttırma esnasında fabrika
nın çalışır bir halde bulundu
rulacağı ve fuJa tafsilat isti
yenlerin Gebze hukuk mahke
mesine 930/86 numara He mü
racaat eylemeleri ve taHp 
olanların da yevmü mezkürde 
% 1 O pey akçelerini müstashi
ben mahallinde tasfiye memur-
luğuna müracaat eylemeleri 
ilin olunur. .. 

-- SÜT VEREN -lllllllİ 
ANNELERE 

Sütünüzü arttırmak ve ço
cuklanııwn kemiklerini kuv
vetlendirmek için sencler-
denberi tecrüb'" ~dilmiş ve 
tesiri görülmüş olan 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HOLASASI 

Kullanınız her eczanede bulunur 
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İŞ BANKASI 

VA.R iNi 

. f< AZ_AN O 1 M ! 

r------...:·, 
• 

OLU 
·~· .. ~ ..:' • 1 r-.;·; • ' . •·· . . ' . . f. ' ... J.;o. ' . ,. 

Çocuğun en çok para sarfettiği mev

;im yaz mevsimidir. Bu mevsimde çocuk 

kendisini serbest bulduğu için aburcubura 

ve şuna buna, olur olmaz şeye para sar

feder. 

Bu noktadan yaz, çocuğu tasarrufa 

a!ışbrmak içinen iyi mevsimdir. Tasar

ruf çocuğun hem . sıhhatini bozmasına 

• 

-
T'DBKIYE iŞ 

-
mani olur; hem de ona iyi bir itiyat 

vermiş bulunur. 

Binaenaleyh evinizde bir kumbara 

bulundurunuz ve çocuğunuzu, eline 

geçen parayı buraya atınağa alıştınnız. 

Kumbara çocuğun en iyi eğlencesi ve 

en iyi arkadaşıdır. 

B 1 


