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İDARE~ İSTANBUL NURUOs_MANİYE ŞEREF SOKAC 
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SON POSTA Halkın gözüdür: Halk bununla görür.] 
SON PO S T A Halkın kulatıdır: Halk bununla itidir. 
S O N P O S TA Halkın d i. l i d i r: Halk bununla aö ler, 

I• 
İSTANBUL'DA "SQN ROSTAn GAZETEslNE 

Y ALOYA, 8 AguStos, Saat 21 ~ FIRKANIN İSMi (SERBEST CÜMHURİ-
• YET) TİR ~. PROGRAMI YAKINDA · TEBLİG OLUNACAKTIR. 

FETHi 

B. Fırkası Neler Yapıİıak Fethi Cemil Paşa Zadeler Kaçtılar Not~ 
·--- f 

H·a c o Arkadaşlarile Gelmi~ti~,Tetkik • 
Çıkıyor? .. için Meydana 

B• J•k S . G . Edılıyor 
ır ı te unyeye eçtı hü~:::t l~ra'ı:~:-0~01.!.: Fırka, Şimdiden, 65 Meb'usu!:l İştirakini Temin Etmiş 

Ş verilen cevap gelmiştir. ' 

a~fu~iB~-&6e0ha~~!~~~ Yeni Fırka ~L _____ ~_e_t_h_i_B_e_y_~_e_A_ı_~_ş_i ___ =-www~J 
· A.n~ra, '9 (H. M.) - lsya
~ın tertip edilmek üzere oldur kendisine haber verildiği 
le alde bu haberi nazarı dik
i at~ almayan memur, İbrahim 
z ah Bey değildir. Bitlis valisi 
l eynelabidin Bey olduğu söy
tnıııektedir. 

8 M~amafih Dahiliye vekaleti 
hu ıhbarm yaki olmadığını 

eyan etmektedir. 
Anltara, 9 (H. M) - Ce

~up hududunden gelerek bu
ut üzerinde kain ( Hubat} ı 

\re civarındaki 16 köyü işgal 
ktın!ş olan (Haco) üzerine sev
edılen askerin kendisini mu-

~asara albna alacağım hisse
er etmez kaçmıştır. 

liaco köyde müzaheret gö
ttceğini zannetmiş, fakat zan· 
!tında aldandığını çabuk anla-
tnıştır. ' 

Cemil Paşa Zadeler 
Meydanda Yok 

C Diyarıbekir, 9 ( H. M. ) -
emil Paşa zadeler birdenbire 

fehirden tegayyüp etmişlerdir. 

Erka"'nı H-a-rbı·ye dir. Nota, hariciyede deıifre jMemnuniyetle~ılandı 
4 

edilmiş, Başvekil İsmet paşaya . . · 
gönderilmiştir. Paris sefiri Fethi Beyin ye-R e i si mi z Reisicümhur hazretlerinin ni bir fırka teıkiline teşeb-
mütaleasına ~a ar~e~ilecektir: büs etmesi ReisicUmhur Hz. 

J 
Nota, umumı şeklı ıle menfı kul 

Fe/zi Paşa mahiyettedir. tarafından tabii, ma ve 
....___________ Cümhuriyetin salim tezahüra-

aporu 
Hamiller vekilleri namına 

mali vaziyetimizi son olarak 
tetkik eden Rist, raporunu 
hükümete göndermiştir. An
kara muhabirimiz bu raporun 
bir suretini elde etmi.§µr . 
Müller raporunu ilk &fa 
olarak nı>a•.. -····-tt-1. -•-
gazetemiz bu raporu da her
kesten evvel olarak birkaç 
güne kadar neşre bqhya
caktır. 

tından olarak telakki edil-
miştir. 

Gazi, yeni fırkaya teveccüh
k5r bir vaziyet almış, Fethi 
Beyin bn teşebbüsünü mem
nunivetle karşılamıştır. 

lsHhbaratımıza göre 
Gazi, her iki fırkanın 
ıevkinde nazım bir rol 
_ynıya~cu~ uaa ·~-,-~ .. -

kalmak niyetindedir. 
Başvekil lsmet Paşa, Fethi 

Beyin teşebbüsünü memnuniyetle 
._ ___ ._ _______ ._.,;r karşıladığını söylemiş, muhalif 

Sergı• de fırkanın mukabil faaliyeti önün
de hükümet tarafından yapı
lan icraatın daha fazla seme-

Mallar D a h~ re vereceği ve bizzat kendisinin 
tecrübeli arkadaşı tarahnda 

Düzeltilerne i yapılacak tenkit ve muraka
beden istifade edeceği müta
leasında b'ulunmuştur. 

Bu kardeşler Şeyh Sait isya
nında methaldar oldukları 
lannile evelce istiklal mahke
mesine verilmişlerdi. O vakit- Ankara, 9 ( H. M. ) - Er-
.lenberi Diyarıbekirde oturu- kanı harbiye reisimiz Şark 
~Otlardı. Kaçmaları son hadise vilayetlerine hareketini tehir 
e alakadar oldukları zannını 

~andırmışbr. =-=~~====e=t=ti=-. --=::ıc:s=:===="""=-===--= 

Amanullah Han Bir 
Yalı Alıyor 

Yelli Fırka Hakkında Aldığımız Haberler Burada 'Ilı 
Bitmedi Liitfen İç Sayfalarımıza Bal{ınız. 

L..~----~~.:-lliımf!I--~--..-~~~~~~~~------------------

· Bu · İtibarla Fethi Bey Paris 
elçiliğinden çeliilip · te siyasi 
hayata ·afdmak · iç~n münhal 

.. 
Yerli mallar sergisi pazarte· 

si günü açılacaktır. Açılma 
bu kadar yaklaştığı halde 
sergiye mal koyacak müesse
selerin bir çoğu yerlerini işgal 
etmiş, fakat buraları dü· 

zeltmiye başlamamışlardır .Bu işi 
pazar gününe bırakmışlardır. 
Bunun sebebi şudur: Geçen 
sene, bazı müesseseler, eşya
ların tethirinde, birbirinin dü
zeltme usulünü taklit etmişler. 
Bu sene serginin daha evvel 

düzeltilmemesinin sebebi bu imiş. 

Müller Raporu 
Alman mütehassısının yazdı-

TAŞRA KARİLERİ DE 
PiY ANGOMUZA İŞTİRAK 

EDEBİLECEKLERDİR 
Tava karilerimiz bize ırönderdik

leri mektuplarda piyangoınuza itlirak 
edip edemiyeceklerini aormaktadırlar. 
Kendilerini birkaç kelime ile tatmin 
edelim: Taşra karllerlmiı: de tıpkı ls
tanbul karilerimb gibi piyangomuı:a 

iştirak ed~bileceklcrdir. 
Filhakika son kuponumuzun neşri 

ile kur'amıı:ın çekilmesi arasında, kısa, 

faknt ta-,ra karllerimi:ıin biriktirdikleri 
kuponlarlı bize göııderebilınelrri için 
kifl uman bırakılacaktır. 

Tatra karllerimiı: kuponlarım bize 
mektuµla gönderecekler ve bizden 
taahhütlü mektupla JlUman•lı bir ku
pon alacaklardır. Taşra karlleriml:ı.e 
gönderilen kuponun, ayni numarayı 

taşıyan kısnu da kltlbl adil tarafından 
mühürlenen kutuya atılacaktır. 

EKSİK KUPONLARIN MAT
BAAMIZDAN TEDARiKi 
HER VAKİT MÜMKÜNDÜR 

ğı rapor "7 ., inci sayfamız- ._,,_,=="'"'=-=-

Yazı geçirmek üzere lstanbul'a gelen Efgan kıralı Amanullah L-da_d_•_r._o_k_u_yu_nu_z_. --~-.. ---Hu r on ·.15--~~n, Bliylikdere' de oturuyor. Burada büsbütün yerleşmek 
iÇın de bazı tasavvuru vardır. Bunun için, bir yalının pazar- . Tabanca Atıyormuş 
•A'ına girişmiştir. Bu yalı için elli bin lira isten.m~ktedir. Aksaray'da Rüıtü isminde 1 

Bu yalı avukat Aziz 8. namında bir zata aıttır. Amanullah bir gencin Kilise camii yanında 
~an timdiki halde kısa bir müddet kalmak üzere ltalyaya tabanca atbğı görülmtlf, ya-
l•bnif bulunmaktadır. kalanmııtır. 

" SON POSTA" NIN "1000,, 

LiRALIK KUR' ASI 

Türk Ocaklarında Rakı /Vleselesi J 
'------------~--~----

- .___ 

=---

-. -
- Bu ne hal birader? Nereden geliyorsun böyle 7 

- Bizim Ocaktaki toplantıdan. 
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2 Sayıfa SON POSTA 
• 

Afustos 10 :::t1 

Halkın Sesi DABILI HABERLER Günün T arihı 

Yeni Fırka Ve Zehirlenme\ 
Düşünüşler 
Dün memleket, yeni ve tarihi 

bir haberle kur'iılaştı: 
Paris sefiri Fethi B. in bir 

fırka teşkili haberi. 
Bu hadisenin halk arasındaki 

akislerini, bir muharririm~ 
şöyle tesbit etmiştir: 

Eehmi B. (Babıali, Ebussuut 
caddesi Luna pansiyonu) 

- Bir memlekette muhte
lif fırkalar olursa )cuvvetler 
teva7.Ün eder. Bundan da va
tan fayda g6rür. 

* lbrahim Kemal B. ( Edime 
lisesi son sınif talebesinden ) 

- Teşekkül edecek fırka
ların Türkocaklan ve Halk 
fırkasından fazla hizmet ede
ceğine ihtimal vermiyorum. 

* Hüseyin Ef. (Cerrah paşa' da 
Soğanağa mahallesinde 13) 

- Muhtelif sınıf ve menfa
atleri temsil eden fırkalara, 
her memlekette olduğu gibi, 
bizde de lümm vardır. Tek 
fırkalı memleketlerde hnkilmet 
kontrolsüz kalır. 

Bugün, bntün dünyada tu
bman demokrasinin faziletini 
ve faydalannı görmek takdir 
etmek için, hayatta ve cemi
yette fırkaların mevcudiyet ve 
faaliyetine ihtiyaç vardır. 

* Nuri B. (Mahmut Paşa' da 
Küçük Yıdız han sokağında: l) 

- Niçin bir fırka? İnsan ze
kisı mukayeselerle inkişaf ve 
tekamül eder. 

Bütün Bir Aile 
HastanedediF 
Lanp. caddesinde otanp;ı 

Tevfik Ef. ailesi, dün evde 
lcaymaklı dondurma yapıyor
muş. Salep yerine sütün içine 
yanlıılıkla sıçanotu koymuştur. 

Dondurınayı yiyen Fatma, 
Nuriye, Hikmet, Kamıran Ha
nımlarla iki çocuk zehirlenmiş
lerdir. Ev halkı Haseki buta· 
nesine yatırılmıştır. 

Aile Kagası 
Dün Unkapa.nında, iki aile 

arasında bir kavga olmuştur. İki 
taraf fazla hiddetlendiği bir 
sırada kavgacılardan Rasim 
Ef., koltukçu Rıza e1endinin 
tabancasını çekmiş, birkaç el 
atmıştır. 

Bu sırada Rıza Ef, nin ka
yınvaldesi de, kavgaya karışan 
Temur ağayı bıçakla vurmuştur. 
Cümlesi yakalanmışbr. 

Ayazma'da Yangın 
Kadıllöyde, eski iskele cad

desindeki Ayaprasköy ayaz
masının mumlan tutuşmuş, 
bazı perde ve çerçeveler 
yanmışbr. 

Bir Yaramaz 
Koço isminde bir çocuk 

dün Salıpazarı önünden geçen 
bir beygirin kuyruğunu tutmuş, 
hayvan tekme atarc.k yaramaz 
çocuğu yüzünden yaralamıştır. 

Bugu·· n Türkiye' de bir fırka T r ] • 
ı. hlr K -.ı.--- s vardu:. Bu 9ir_!fil~ i.ol!ıl'- n · • 

faydayı ve bu ışığın kıymetini Kabahat lşlerr; i ş 
takdir ve tayin edebijmek 
için başka ışıklara lüzum his- Piyer Ef. isminde bir şofö-

sedilmemek imkanı yoktur. re ait olan ( 2411 ) numaralı * otomobil, Kerim isminde, Pi-Nizamettin B. (Y erebatanda 
Şeftali sokağında, 8) yer'in eski çırağı tarafından 
· - Fırkaların çoğalması ta- sahibine haber verilmeden alın
raftarıyım; çünkü bir memle- mış. 

kette, halkı::ı ihtiyaçlarını ve Piyer, otomobilin aşınldığını 
fikirlerini temsil eden fırkalar öğrenince baş vurmadık yer 
olursa hakikat te o nisbette bırakmamış. Fakat otomobilin 
tezahür eder. izini bulmak mümkün olmamış. 

Yusuf B. (~inci meydanı Diğer taraftan otomobili aşıran 
7 numara ) Kerim de son sfiratle Topçular 

- Herhangi bir cemiyette caddesinden geçmekte iken F et
teşekkül ve tebanız etmiş, tah oğlu Sadullah namında bir 
sınıflar ve menfaatler varsa seyyar sabcıya çarpmış, yara
orada, tabiatile muhtelif fırka- lamış. Kaçmak istiyen ıoför 
lara lüzum ve ihtiyaç hissetmek yakalanmış, otomobil de sabi-
zaruridir. ı bine iade edilmiştir. 

Sahtekarlık Üstüne Sahtekarlık 1 Bakkallar BAaşkvekil YG~d~d~ 
n araya ı ıyo, 

Beyanname i Tahrif Kongrelerinde 
• • Neler Görüştüler 

Eden Bır Komısyoncu Bakkallar cemiyeti'nin sene-
lik kongre.si bu ay içinde top

Haber aldık ki Galata güm
r.Bğtlnde gene bir Ahtekirbk 
işi meydana çıkaftlımşbr. Biı 
işi yapan Perapalas otelinin 
komisyoncusudur. 

Bu efendi ( 1900 ) liralık 
resmi tahakkuk eden, otele 
ait bir eşyası (190) lira resim 
vererek karmayı aüşiinmüş 
ve kuytu bir kahveye girerek 
rakamın son sıfırım kazımış-

resi bu adamın çıkardığı diğer 
eşyanm beyannamelerini tet
kike karar vermiş, bu suretle 
( 500 ) liralık bir sahtekarlığı 
daha meydana çıkarılmıştır. 

Burada, bilmediğimiz, anlı
yamadığımız bir nold:ayı işaret 
etmeden geçemiyeceğiz. Yapı
lan sui istimal ve sahtekarlık-
ların ekserisi Galata gümrü
ğiinde olmaktadır. 

Halbuki buranın müdürü 
tır • Nimet B. titiz ve işinin ehli 

Fakat bereket versin bura- bir memur olmakla tanınır. 
da bu marifeti gören bir ha- Buna rağmen hoş olmıyan ha
yır sahibi meseleden gümrü- diseler daima oluyor. 
ğü haberdar edince, (1710) Tahrif edilen beyannameler 
lirayı kendi cebine indirmek birçok memurun elinden geç-
istiyen komisyoncu yakayı 1 tiği halde bunların hiçbi~ 
ele vermiştir. bu sahtekirlıkları görmem elen 

Bundan sonra gümrük ida- ı hayrete değmez mi? 

lanacakbr. Şunlar konuşula-

cakbr: 
1 - Bakkallarm çalışma 

aaatlerinin tayini ve müştere
ken verilecek olan bu karara 
bütün bakkalların riayet etmesi. 

2 - Tütüncüler nasıl bak
kaliye en:Üı satabiliyorlarsa 
bakkalların da öylece tütün 
satabilmeleri hakkındaki tekli-

fin müzakeresi. 
3 - Ticaret odasının bak

kalları (4)üncü sınıf tüccar ad
detmesine ait itirazlann tetkiki. 

* Bakkallar cemiyeti, Bakkal-
lar kooperatifi'nin ihya ve 
inkişafı için yeni teşebbüsler
de bulunduğu gibi konserve
cilik ve yağcılık üzerine tetki-
katta yapmıştır. 

Vapurda ı Maarif 

Önümüzdeki sene içinde 
kooperatif, hükumetin müzahe
retini temine ve hükumetle 
bakkalların bakkaliye erzakını 

Bütçesi kendisinden tedarik etmelerine 
çalışacaktır. 

Kadıköy Vapurlarının 

Müşterileri Kimlerdir? 

Kadıköye gidip gelen va

purların yolculan hemen he

men hep aynidir. Size bizim,: 
müşahedemizi yazalım, kendi 
müşahedenizle mukayese ediniz. 

Kadıköyden kalkan vaput:"' 
·-· ...... UA~ ...... , ııcn şu suıetıe de-

ğişir: 

Sabah 6,20 ve 7 vapuru ile 
amele ve işçiler. 

Sabah 7 .40 vapuru ile dük
kinlarını açan kalfalar. 

Sabah 8,7 vapunı ile tüc

carlar. 

Sabah 8,45 vapuru ile me
murlar, daktilolar 

Sabah D, 1 O Devair riiesası 
Sabah 9,50 vapuru ile İs

tanbulda işi olan mW:ekaitler. 
Sabah 11, 16 6ğl.; yemeğini 

İstanbulda sevgililerile yiyecek 
olan kadınlar. 

Sabah 1, 15ve 1,50Vapurlarile 
lstanbulda randevusu olan ka
dınlar. Bu kadınlar akşam 5, 10 

ve 5,50 Vapurlarile danerler. 

İki Yüz Kık Sekiz Bin 
YdiYüz OnÜç LiraFazla 

İstanbul vilayetinin maarif 
bütçesi b~ sene, evelki seneye 
nazaran " 248713 " lira faz
ladlı· Bu fazla para ile tale
be• çok olan mekteplerde şu-
beig açılacaktır. 

( 4a)bi~ -ç~~uk
1

-oku~~;~7rg: 
sene (50) bin çocuk okutulabi
lecek; mektep buhranına mey
dan verilmiyecektir. 

Bir Sandal Parçalandı 
O~n saat üçe çeyrek kala 

Şirketi Hayriyenin (71) numa-
ralı vapuru, Beşiktaf iskelesine 
yaklaşırken bir sandala çarp
mış, sandal parçalanmıştır. 

İçindeki genç kurtanlmışhr. -
Bir Mevhum 
Gezinti Daha 

Nifantaşa idman yurdu na
mına dilıı bir deniz gezinmi 
tertip edilmiş. Fakat bu ge
zintiye iştirak etmek için bilet 
almak gafletinde bulunanlar, 
dibı Köprü'ye geldikleri zaman 
gezinti vapurundan eser bula
mamışlardır. 

Kömürcüyü Vurdular 
Dün saat bire doğru Bağ

larbaşmda bir hadise olmuş, 
Artin isminde bir kömürcü, 
Aram adlı diğer bir kömür
cüyü ayağından bıçakla vur
muştur. Artin kaçmışır. Vak'a-
mn sebebi ticari rakabettir. 

200 Mu2llim 
Daha l.azım 
Geçen sene İstanbul' da 

(1500) ilk mektep muallimi 
vardı. Bu sene ( 1700) mualli
me ihtiyaç vardır. 

Bu (200) fazla muallim ihti
yacı, ilk tahsil mecburiyeti 
hakkındaki kanunun bu seııe 

daha sıkı tatbik edilmek is
tenmesir. den ileri gelmektedir. 

Alaaddin Pş. Vefat Etti 
Fırka kumandanlarından 

Aliaddin Pş. Selimiyede, Ec-
zane sokağındaki evinde dün 
vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
kaldırılarak Karaca Ahmet 
şehitliğine gömülecektir. Mer
hum kalp hastalığından rahat
sızdı. Allah rahmet eylesin 

İsmet Paşa H:ı. bugünlerde 
Ankaraya gidecek ve orad• 
bazı mühim meseleleri hallet 
tikten sonra telaar Yalova'Y' 
dönecektir. * Millet Meclüi Reisi_.
Dün akşam Dolmabahçc sara• 
yma ~nmüştitr. 

lf. Hariciye Vekili ...
Tevfik Rüştü B. Yunan hari
ciye nazırına bir mektup ~öll" 
dererek T eşrinievvelde Atina
da toplanacak olan Balkan1ıls1' 
konferansmda Atina sefiriuıi• 
zin müşahit olarak bulunaca· 
ğını bildirmiştir. 

lf. :Adliye Vekili - Bar 
müddei umumi ı ihat Beyi• 
birlikte yann teftiş seyahatine 
çıkacaktır. 

~ Lô.hi Hakem Malıke
mesinde - Krut~llorizo adalaJ1 
ihtilafını tetkik eylediği zam~ 
memleketimizi Adliye veki)j 
temsil edecektir. 

lf. ibrahim Tali B. - Btr 
gün Diyarıbekire hareket ede' 
cektir. 

)f.Müdafaai Milliye -"" 
Müsteşarlığına kolordu kumall" 
danı Derviş paşa tayin edil' 
miştir. 

lf. Donanmamız - Yaflll 
Marmara'da talimlerine bat 
lıyacaktır. 

lf. Demirgol larımız """ 
Masraflarım kapatamadıklart 
hakkında Alman miitehassıS1 
Müllerin söylediklerini Devlet 
demiryolları umum müdütli 
Haşim Bey raddetmektedir 
H2~inı B. dün lstanbula gel· 
miştir. * Etabli Vesikaları - Br 
taraf aza tarafından dağıtıla' 
caktır. İhtilaf halledilmiştir. 

lf. Edirne Valisi - İstaıT 
bu'la gelmiş ve Gazinin bit 
heykelini Kenan Beye siparİf 
etmiştir. 

1f. Yerli Mallar - sergi' 
sine 100 müessese iştirak ecle' 
cektir. 

lf. Öniimüzdeki Hafta ~ 
Şehrimize (350) Alman seyyah' 
gelecektir. İçlerinde sabık ıı•' 
zırlar da vardır. * Muhtelit Mübade/I 
Komisyonu - Yarın topla' 
nacakbr. Garbi Trakya Tür1" 
lerine etabli vesikası vereceJı 
olan memurlar 1 O ağustost' 
işe başlıyacaklardır. * Van Bergen - 20 ın~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Evini Arıyor .. 

-Ss~~ 
/l .. 

1 : Hasan Bey - Bu caddelerin, sokak
lann numarası da değişmiş, biçimi de ... 
Şimdi bizim evi nasıl bulacağız bakalım. 

2 - Hoppala.. Bu sokak ta neresi olsa 
gerek? Ben görmiyeli bu sokaklar ne bale 
gelmiş? Şaşılacak şey ?I 

3 - Bu Kurudut sakağı, "Karadut,, so
kağı mı? Peki niçin Kunıdut yazmışlar? 
Muhakk başka pir sokak ismi olacak. 

4 - Buyurun bakalım.. Karanlık bastıı 
ay çıkh, ortalıkta kimsecikler kalmadı, el 
ayak çekildi. Bizim evi koydunsa bul. 



10 Ağustos 

Her gün 
Fethi Beyin 
Yeni 
Fırkası 

M. Zekeriya 
Paris büyük elçimiz Fethi 

Beyin yeni bir fırka teşkil 
etmek iizere olduğu haber 
Yeriliyor. Bu fırka Halk Fırka
sı gibi Cümhuriyetçi ve Layık 
olacak, fakat bu iki esaslı 
noktadan gayri işlerde Halk 
Fırkasına nisbetle daha ziyade 
aola mütemayil bulunacaktır. 

Fethi B. henüz fırkasını 
teşkil etmemiştir, programını 
ııeşretmemiştir. Bu sebeple 
Jeni fırkanın siyasi mahiyeti 
lıaklanda henüz mlltalea be
yanına imkan yoktur. 

* Hukuku Esasiyenin en basit 
kaidelerindendir ki tek fırka 
ile tam demokrasi olamaz. 

Demokrasi ile idare edilen 
nıemleketlerin hepsinde birkaç 
fırka vardır. 

Tek fırka tek fikir ve tek 
lllııflı bir cemiyette olabilir. 
Bir fikrin ve bir sınıfın hakiın 
olduğu yerde o fikir veya sını
fın tegallübü var demektir. 

Bir fikrin tegallübüne misal 
olarak İtalyayı, bir sınıfın te
gallübüne misal olarak ta Rus
yayı alabiliriz.Bu iki memlekette 
ikinci bir fırkanın faaliyet 
göstermesine imkan yoktur. 

* Tek fırkanın hakimiyetini 
mazur gösterebilecek ikinci bir 
sebep te bir cemiyetin mühim 
ink_ılaplar geçirmekte o.imasıdır. 

inkılap birçok sıniflan ve 
birçok kimseleri hoşnut etıni
yebilir. İnkılap, senelerce alı
şılmış birçok müesseseleri de
ğiştirdiği için bazı smıflan 
rencide edebilir. 

İnkılabın yaşıyabilmesi ve 
muvaffak olabilmesi için mu
vakkaten bir fırkanın tehakkü
mü tecviz edilebilir. inkılap 
gayri tabii bir vaziyet ihdas 
eder. İnkılap bitince bu gayri 
tabiilik kalmaz, o vakit tek 
fırkanın diğer fırkalara da ya
şamak imkanı vermesi zaruret 
kesbeder. .. 

Demokrasi muhtelif fikirle-
rin çarpışmasını ister. Y~ 
bir fikrin ve bir zümrenm ha-
kim olduğu yerde haya~ du
rur. Cemiyet hareketsız ve 
rakit bir hal alır. Bu durgun
luğun devamı cemiyeti ölüme 
sürükliyebilir. .. 

Fethi Beyin ikinci bir fırka 
tes:sine teşebbüs etmesi arhk 
İnkılabın sarsıntıdan korkma
dığını ve tabii halin avdet 
ettiğini göstermesi itibarile 
~k dikkate ve teşekküre şa
yandır. Bilhassa bu fırkanın 
biraz daha sola mütemayil 
olınası sevinilecek bir hadise
dir. 

İnkılabın tam olması de
nıokrasinin bütün unsurlarile 
cemiyetimizde teessüs etme
sini istilzam eder. Yeni fır-
kalar tesisi imliinlannm gö
riinmesi tam demokrasiye 
doğru gittiğimizi gösteren en 
büyük delilrtir. 

Onun için biz bu fırkanın 
teşekkülünü memnuniyetle kar
fı)arız. 

Yonluk malzeme istikrazı işini 
heUeden Alman mümessili dün 
Berline hareket etmiştir. * Efgan Sefiri- Ankara· 
dan şehrimize gelmiştir. * Irak Kıralı Faysal -
londra' dan Almanyaya hare• 
ket tmişt' e ır. * Romanga'da - Meb'us-
lar yakında İstanbula gezmiye 
geleceklerdir. 

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: ~Kör Olsanız! * 

1 - Otuz yaşına kadar 
sağır, kör ve dilsiz olsanız, 
sonra otuz yaşında birdenbire 
gözünilz, kulağımz açılsa ve 
diliniz çözülse .•. 

2 - Birdenbire afallar , e 

şaşırırsınız . 

Hayabn borası içinde apı
' şıp kalırsınız. 

3 - İnsanlarla mfinasebe
tinizde riayet edeceğiniz 
kayıtları bilmediğiniz için iki
de bir sizi utandıracak gaflar 
yaparsınız. 

4 - O halde çocuklara karşı 
neden sabırsızlanıyor ve becerik
sizlikleri karşısında kızıp çıkışı
yoruz. Düşünunüz ki o da birçok 
muammalarla çevrilidir. Çocuk
lara karşı müsamahakar olunuz. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Bir Hakikat Ankarada yeni Fırka Hakkında ı yeni Fırka 
Merakla Malumat Bekleniyor . . . 

Hüseyin Paşalar U A H• Ç k M .. . Nıçın T eşkıl 
Nasıl Kaçmışb? mumı IS O usaıt Ediliyor? 

Şardk bisulyamm~H .. ele~aşılan Ankara 9, ( H. M. ) - yeni Maamafih bu fırkayı ihtiya- kül~~ s!b~p hr::::,nı1:n:Üşe:; 
arasın a unan useym paşa f k t kk'" l d .. . b cın dogu" rdugu.. kanaati umu- . A d .. .. l anl oğullarından Nadir, İsmail, ır anın eşe u e ecegı u- midir. sıyası sahalar a goru e~ y ış-
Mustafa ile babaları Hüseyin rada malum değildi. (Son Pos- yeni fırka hakkında bu- ~~ o_lmuş~. Yem fır~a 
paşanın firarı hakkında Kay- ta) tarafından yazılan haberin rada bulunan vekillerin de hukfıme~ ~ilh~ bu üç 
seriden şayanı dikkat malumat telefonla aksetmesi üzerine maltimatları yoktur. Onlar da sahadaki sıyasetine muha-
verilmektedir Bu malümab vaziyet anlaşıldı. Aza.ıni ferah merak içindedirler. lefet edecektir 

v • hissi uyandırdı. Londra Sefin· De Hükumetin mali siyaseti ta-aşagıya yazıyoruz: dile muhtaçbr. Şimendifer si-
K . (HususAı) Bundan Fakat yeni firkanm progra- G 1 kti De ·ı· or ayserı - e ece r nı ıy yaseti, kısa vadeli istikrazlarla 

dört sene evel şarkta patlıyan mının belli olmayışı dolayısile Bir rivayete göre Londra yapıldığı için memleketi ağır 
isyan, millete(20)milyon paraya, lehinde ve aleyhinde birşey sefiri Ferit Bey de harici siya· bir yük albna sokmuştur. Buna 
bir çok can ve kana mal söylenmemekte, İstanbul gaze- setten çekilerek dahili siyase- mukabil hariçten gelecek ser-
oldu. teleri merakla beklenmektedir. l te atılacakbr. mayeye karşı fevkaJide kıskanç 

İsyandan sonra Hüseyin Pa
şa ile oğullan Kayseri' de 

ikamete memur edildiler. Mem
leketlerine dönmek için yap-

bklan birçok müracaatlar ka
bul edilmemişti. 

Bu sırada Kayseri valisi 
Ankara'ya gitmişti. Vekalette 
ikbsat müdürü Süleyman Bey 
kalmışb. Polis müdürü de Hay-
n Bey namında biri idi. 

Hüseyin B. ve oğullan işte 
böyle bir vaziyette firar et
mişlerdir. Bunlann firarında 
eski polis memurlarından Yu
suf efendinin malümab olduğu 
söylenmektedir • 

Alakadarlar hakkında ka
nunun tatbik edilmesi icap 
etmez mi? 

Azılı Bir Adam 

B u g ü n 
Yapılacak 
Müzayedeler 

• Bilyükadada Anaros sokağında 
ı-2,2 numaralı bahçelt evin lhalel evve• 
Uyeal için 14-16 ya kadar İstanbul 4 
lincü lcra dairesine bizzat veya bUve• 
kale müracaat. Dosya No. 5079-928 

• Galatada Bona ham albndakl dllk
kAnlann tamiri münakaııaaı. Şehrema
neti encümeo.L S. 14,30 

• Sablık evler. Emniyet sandığında 

s. 14,16. 
a Satılık em1ik. Emniyet aandığuıda 

s. 14-16 
• Yedikulede İmraham byas bey ma· 

haUeıi letasyon sokağında 16-20 No. lı 
.ahlık ev ve dllkklin. Defterdarlıkta 

s. 14,30 

• davranılmış, emniyet verilme-
Jstan bu} Gazeteleri yeni Fırkayı mi~ ve memlekete sermaye 

girmesine imkAn bırakılmamış-

N a s 1 ı K a r ş ı l a d 1 ı a r • • • tir.Yeni fırka ecnebi serma-

Serbest Cümhuriyet fırkası J halefet bugün iktidar mevkiin
bakkında Cümburiyet gazetesi de bulunanlann çekineceği bir 
baş makale yazmamışbr. haber kuvvet olamaz. Çünkü onların 
sütununun koyduğu mütalla hedefi de hakikatin kendisidir,, 
şudur : V akıt gazetesi: 

"Fethi Beyin bug~ İsmet Baloyn gittiği zaman Y alo-
paşa tarafından idare olunan vada nasıl gezdiğini anlatmak
halk fırkası ile idare tam iti- tadır. 
barile bazı noktai nazar fark- Y ann: 
larmı tecelli ettire gelmiş olduğu "Türkiye Cumhuriygtinin f.-

yesine, hüsnü niyete dayanan 
bir müsaadekirlık gösterecek
tir. Fethi B. fırkası kısalı va
deli istikradar yerine uzun 
vade, ve büyük bir istikraz 
aktine taraftardır. 

Yeni fırka hükfunetin inhi
sar siyasetine de muhaliftir. 

Yeni fırka hükumetin da
hili siyasetine de muhaliftir. 
Siyasette şiddet gösterilmesi 
memlekette fena akisler yap
makta olduğu kanaati vardır. 

Fethi Bey matbuatın bili 
kaydü şart serbest olmasına, 

de- ve vatandaşların içtima, söz 
hürriyetlerinin tahdit edilme
mesine taraftardır. 

zaten maliim bir keyfiyettir. tanbul vilayetinde yaşıyan 
Kendisinin memleket idare- vatandaşlar dünden beri payan
sinde sarih bir noktai nazar sız bir sevinç içindedirler. 
göstermeyi ve bu maksatla Vatandaşları sevindiren hadise 
yeni bir fırka teşkilini tercih çok ehemmiyetlidir. 
ettiği anlaşılmaktadır.,, Ölçü ile ölçülemiyecek 

(Milliyet) gazetesinden: recede büyüktür. 
"Vaziyeti yalnız memleket .... Esasen bütün millet Bu 

menafi cephesinden görerek hürriyyetperverane irşadı çok
tenkıt edecek, yalnız bakikabn tanberi Gazi Mustafa Kemal 
yürümesini isteyecek bir mu- hazretlerinden bekliyoruz.,, 

fesini 

madığı 

Ayrılma 

Yapa-
• • 
/çın 

Da-
vası Açmıştır. 

------------ '1 Zabıta, bugün, komünistlikle 

Sayıla 3 

Dedikodu -Sevinç 
Günlerinin 
Vergisi .. _J 

' '1ugCln son dakikada fırka mcadesı 
hak' ı •da U\ ii ıcü sal 1 eye konmak ilztre 
o k3 f r ço:C haber geldi ki dediKocıuyu 
mecburen tehir ettik, özür dileriz. ,. 

Fethi B. Fırkası 
Neler Yapacak 
"Bu h:tberlerin baı;ı tarafı "1,, inci 

aayfadadrrff,, 
meb'ushıklardan birine narn-
zetlığini koyduğtJ zaman mü~kü
lata maruz kalmıyacak, bilak s 
mnzaheret görecektir. 

Bununla beraber Fethi Be
yin bu teşebbtısü Thmet Paşayı 
hiç memnun etmemiş diyenler 
de varoıı. Filhakika lsaıet Paşa 
yeni fırkanın kendisine muhalif 
bir cephe almasını kendi 
Siyasetil'Jn beğenilmediği 
şeklinde telakki etmiş 
olması ihtimalide mevcuttur. 
Fırkanın Programı Hazır 

Fethi B. tarafından yapılan 
fırkanın programı hazırdır. 
Fakat henüz neşredilmemiştir. 
Binaenaleyh bu dakikada hak
kında söz söylenemez. Bununla 
beraber umumi hatları malum
dur. 

"Serbest Cümhuriyet,,fırkası 
cümhuriyetçilikte ve liyiklikte 
Halle fırkası ile ayni düşünce-
den ilham alacaktır. Fakat, 
idari, ikhsadi ve siyasi naza
riyelerde ve bu nazariyelerin 
tatbikinde hükumetten sarih 
surette aynlacak, açık tab · rle 
muhalif vaziyette bulunacak , 
tenkitler yapacaktır. 

Programın Esası Çok 
Mühimdir 

Teferruata gelince : Serbest 
Cümhuriret F ırkasın.ııı; 

1 - inhisarları kaldırmıya, 
2 - Vergileri azaltmıya 
3 - İntihabı tek dereceli 

yap mı ya 
4 - Ticari, iktısadi ve mali 

sahalarda ıslahat icrasına, 
5 - Harici siyasette de 

daha faal bulunmıya çalışacağı 
söylenmektedir. 

Fakat bütün hunlar bir ri
vayetten ibarettir. Esas ve 
teferruat ancak program neş
redildiği zaman görülecektir 
Yeni Fırkanın Azası 

Serbest Cümhuriyet fırka
sının şimdiden 65 aza temin 
ettiği söylenmektedir. Bu aza
dan birincisi Kars meb'c&u 
Ağaoğlu Ahmet Beydir. 

Ayrıca İstanbul meb 'usu 
Tevfik Kamıl, Yozgat meb'usu 
Salih, Erzurnm meb'usu Az"z, 
Gümüşhane meb'usu Haf. a11 
Fehmi, Erzurum meb'usu Naıi, 
Rize meb'usu Fuat, Yozgat 
meb'su Osman, İzmir meh'usu 
Osmanzade Hamdi, Malatya 
meb'usu Hilmi, Sinop meb'usu 
Refik İsmail, Denizli meb'usu 
Mazhar Müfit, Haydar Rüştü 
ve İbrahim Beylerin isimleri 
söylenmektedir. 

Fakat biz derhal ilave ede
lim ki bu dakikada kat'iyetle 
iaim zikri mevsimsizdir. Bek~ 
lemek 18.zımdır. 

Hakimiyeti Milliye 
Ne Diyor? 

.. ~k~a,. ~ (Telefon) - Ha
kimıyeti Millıye gazetesi, yeni 
fırkamn teşekkülü hakkında 
diyor ki: 

- Memlekette siyasi, iC!ari 
!khsadi bir takım yapılacak 
ışler vardır. Yeni grupun ga-
yesi, bu işleri daha mazbut 
bir şekilde murakabe etmek 
olacaktır. 

alakadar olmak üzre yeniden 
bazı kimseleri daha tevl-if 
etmiştir. Tevkif edilenler 
polise getirilmişlerdir. 



• 

KJ\1DIKÖ~ 

SAYFASI 

Kadıköyünde Otobüsle 
Vapura. Nasıl Yetişilir 

Kadıköylll bir kariimiZ ya
zıyor: F enerbahçedeyim. lstan
bul' a 10,ao vapurile ineceğim. 
Otobüs bekliyoruz. Benim gibi 
iki Alman kadını ve bir semt 
esnafı da, bir türlil gelmiyen 
arabayı bekliyorlar. Üçü de 
10,30 vapuruna yetipnek mec
buriyetinde imişler. 

Alman kadınlardan biri 
1aatc baktı: Onu çeyTek ge
çiyor. Güneş tepemizde. He
pimizde de sabırsızlık var .• 
Semtin esnafı saatine baktı: 
Onu yirmi geçiyor. Vapura 
yetişemiyeceğiz. 

Karşıdan otobüs sökün etti. 
Oh neyse, hele şükür. Biz va
puru kaçırmaktan kurtulduk. 

Atladık , otobüse ve hep 
birden sorduk: 

- Vapura yetişeceğiz de
ğil mi?. 

- Tabii efendim, tabü, hiç 
telaş etmeyin .. 

Hareket. Araba bklım tıklım. 
Yanıma yerleşen Alman kadın
lardan birinin kolundaki saate 
bir göz attım : Onu yirmi üç 
geçiyor. Hatta yirmi üç buçuk. 
Malum ya vapura yetişme mes-
elesinde saniyelerin ehemmi
yeti mabsusası vardır. 

Kalam~ş. Zınk durdu. Niye 
durduk? lçerde yer yok ki .. 

Meğerse kontrol binecek
uıiş arabaya. 

Haydi binsin. Fakat gene 
hareket etmiyoruz. Neden? 
Meğerse kontrol memuru, imti-
yazlı müşterilerden oldukları 
anlaşılan iki beyefendiye araba 
dahilinde yer aramakla meş
gulmüş. Beylere yer bulundu. 
Yan gözle tekrar saate dikiz 
ettim: Vapurun hareketine dört 
dakika var. 

- Haydi hareket edelim 
yahu. Vapuru kaçıracağız .. 

- Telaş etmeyiniz efendim, 
Daha 15 dakikamız var .. 

- Nasıl on beş dakika? 
Benim saatim onu yirmi beş 
geçiyor. 

- Benimki yirmi beş buçuk. 
- Beni!<mi yirmi alb. 
Kontrol efendinin müşteri 

ıaatlerine itimadı yoktu. Emin 
bir sesle kendi saatini göste
rerek: 

- Sizin saatler yanlış efen
dim. İşte onu çeyrek geçiyor. 

Ne denir? Kontrol bu. El
bette saati de kontrollüdür. 

Her ne hal ise hareket et
tik tekrar. Yolda bir iki müş
teriyi daha kucaklarımıza oturt
mak için durup bekledikten 
sonra Albyol ağzı.. Alman 
kadmınan saatine bakbm ki, 
eyvah on buçuğu iki geçiyor. 
Kontrol Ef. Altıyol ağzındaki 
tevakkuftan bilistifade yoldan 
geçen bir ahbabile ayak üstü 
iki üç lif alıverdi. Ve müşte
rilerin saatile on buçuğu üç, 
dört, beş, beş buçuk geçe is
keleye müteveccihen hareaet 
edildi. · 

- Aman şoför efendi sür 
tunu!. 

- Nasd olaa vapur kaçb ... 
Kuş değiliz ya uçacak?? 

Telaşa lüzum yok efen-
cl• 1 
ım ... 

Ne buyrulur bu cevaplara. 
Bu cevaplara ne buyTUlur 

Ziyafet ____ -,-· 

Sabaha Kadar Eğlence 
Ve Çalgı , 

Geçen hafta içinde Sahur 
Sami Bey, yine, Kadıköylülerce 
pek meşhur o)an ziyafetlerinden 
birini vermiştir. 

Sebur Sami Beyin ziyafet- 1 

lerinin şöhreti şundandır. Bu 1 

zat misafirlerini Y.a bahçede j 
ve yahut taraçada ağırlar. 

Ziyafette mutlaka bir de 
alaturka musiki bulunur. Sa
baha kadar mahalle halkı için 
rahat yoktur. 

. - ·- - - -----

!lir Otöbüs .. 
Deniz Hamamlarında 

--------- - ·---

ı 

Baloda 
Sahur Sami Ve Halit 
Beyler Alkışlandı 

Perşembe akşamı Moda'da 
Bomonti gazinosunda ve Kala-
mışta Belvü otelinde balolar 
vardı. Bomontideki baloda 
kimse yoktu. 

Belvü çok kalabalıktı. Hatta 
bir müddet oturacak yer bul-
mak mümkün olmadı. Kadıkö
yün bütUn güzelleri orada idi. 

Danslar arasında muhtelif 
numaralar yapıldı. En ziyade 

işte geçen hafta içinde ver
diği ziyafet te bunlardan biri 
idi. Ricalimizden bazıları da 
ziyafette hazır bulunmuştur. 
Gece geç vakte kadar yenilip 
içilmiş, sonra muşlara binilerek 
sabaha kadar denizde gezil
miştir. 

beğenilen ve alkışlanan numara 
Sahur Sami Beyle İzmir meb'u-

,;::::;;:;=::;:=:=========:;===· ======:1 f su Halit Beyin oynadıkları KALA MJŞ1 I KO v 1u VE Zeybek havası oldu. Hele Ha-

mülahazasile iskeleye vardık 

ki, vapuru koydunsa yerinde 
bul, kalkmış, yollanmış bile .. 

- Haydarpaşaya uğruyor 
galiba? 

- Uğramıyor. 

- Uğruyor .. 
Otobüs dahilinde bir müna

kaşadır başladı. Bereket ver
sin kontrol efendi yin~ işe 
müdahale etti : 

- Telaşa lüzum yok efen
diler ; şimdi iskele memurlu
ğundan tahkik ederiz. 

Tahkikat, tetkikat yapıldı ve 
nihayet anlaşıldı ki vapur Hay
darpaşaya uğruyormuş. 

Çek bakalım Haydarpaşaya. 
Gürültü kıyamet. Haydarpa
şaya muvasalat ve kapılar ka
panırken vapura cambazvari 
atlayış ... 

Ahaliyi böyle makine gibi, 
fenni bir surette vapura yetiş-
tiren otobüsün numarası "5,,ti. 
Kontrol efendinin ismini öğ

renemedik; kendileri, Haydar
paşada otobüs durur durmaz 
bir bardak soguk ayran içmiye 
gitmişti. Bu kadar yorgunluk, 
bu nizamü intizam; hakkıdır, 
ayran içmek elbette, telişa 

lüzum yok efendiler .•• 

l. ,, lit Bey o kadar güzel oynuyor-* * * du ki halk hararetle kendisini 

B A L [ K Ç [ G A Z İN b SU alkışlamaktan ve dansı tekrar 
ettirmekten kendisini alamadı. 

Kalamış- Moda koyu, dün- \ Burl:\Sı, Kadıköyün orta ta-
yanın en harikulade yeridir. bakasının eğlenti yeridir. 

Hiçbir diyarı~ ve iklimin Orada meşahire, ekabire te
bu kadar renklı, bu kadar sadüf edemezsiniz.Daha ziyade 
ışıklı bir deniz parçası yoktur. göze çarpan,genç memurlardır. 

Kalamış koyunda sabahle- Bilhassa bahriyeliler, ban-
yin sandalla dolaşın... Yanı- kacılar, sporcular, arada sı
mzda sevdiğiniz, fakat size rada da elleri kalem tutmak
mukavemet eden inatçı bir ta mah~r, fakat cepleri delik 

Balo sabaha kadar neşe 
içinde devam etti. 

Su Gelecek .. 

Kadıköye Su Getitrmek 
İçin Bir Teşebbüs ... kadın olsun - tabii kayıkçı muharrırler. 

bulunm~sı~~-· mutlak~. denizin Ben bu sene, Balıkçı ga- · 
tatlı serınlıgı onu sızın göğ- zinosu açıJalıdanberi iki şa- Istanbul meb'usu Süreyya 
sünüze sokulmıya mecbur eder. yanı dikkat sahne;e şahit Paşa vaktile Operatör Emin 

Kalamış koyundan, insafsız o1dum. Biri: Bey zamanında Kurbağalıde-
se':_gilinizle Fener açık~arına Gazinoda kimseler ·yoktu, k 
dogra yelken açın - tabıi ya- üç muharrir arkadaş rakı reye adar getirilen Kayışdağı 
mnızda kayıkçı olmamak şar- . . 1 d u·· .. -..ı suyunun Kadıköye kadar ge-
t ·ı ti k b ki ıçıyor ar ı. çu ae yazıcılıkta 
ı e - mu a a guru un ışı a- h . t · il si · · ş h tin' ı.:Je dolan gözlerini sizin yü- meş ur ınsanlardı. Birden, ır me ıçın e remane e 

zünüzde dinlendirmek ister. bir tanesi denizin karanlıkla- ı . müracaat etmiştir. 
Cüneş batbktan sonra, Ka- rına bakıp ağlamıya başladı. ı Kadıköyde birçok ımar 

lam1t koyunun . Moda'da bi· Niçin ağlıyordu? Bilmem, · eserleri bulunan Süreyya Pş. 
t~n ıvnm~n~aki_ Balıkçı . g.a- belki uzun zaman, bu dün- bu suyun Kadıköye kadar 
zınosuna gıdin, ınatçı yarınız .. 
mehtab:ı karşı iki kadeh bi: yan; :n . ~uzel koyundan getirilerek muhtelif yerlerde on 
ra içtikten sonra mutlaka elle- ayr acagı ıçın. iki çesme yapılmasını istemek· 
rini sizin ellerini~e teslim eder ikinci vak'a şudur: 

Ben nice maceralar biliyo-· Menç bir bahriyeli, yüzünü tedir. Emanet buna mvafakat 
rum ki, bir sabah Kalamış Modadan tarafa dönmüş, etmediği takdirde halkın iane-
koyunda başlamış bir akşam hazin, hazin, düşünüyordu. sine müracaat edilerek bu işi 
Fener açıklarında devam et- Niye.,ldüşünüyordu? Bilmem. başarabileceğini beyan et-

. b. Bal k . Belkı de kaybolan beyaz mektedır' . 
mış, ır gece ı çı gazıno- •~ı . · 

d d .. v •• 1 . 'h duvaK ı hır gelın hayalini sun a ugum enuıış ve m a- Kadıköyde içecek su bu-
t K dk.. S.. 1 araşbrmakla meşguldü .. 

ye a . ı o~ ure~ya sa o- Balıkçı gazinosunun mev- lunmadığı için Süreyya Paşa-
nunda hır nışan çayıle tatlıya simi yeni başlıyor. Kim bilir nm bu teklifinin Kadıköylüler 
bağlanıvermiştir. burada daha neler görecegıw 'z? 

tarafından memnuniyetle kar· 
' • ~,f(eşşaf .._ ____ ~11!11111!~----..;..-.-..-...:. .. !!"ll!l=~~...;.~~.;.;..:.....J 1 şılanacağma şüphe yoktur. 

Bİ~ DEFA 

Dertlerimiz 
' 

KADIKÖY 
BELEDİYESİ 
REBEDESİR? . 

Kadıköyün Sözde Ku..; 
çük, . işte Büyük . Derdi. 
Kadıköy evlerinden mühim 

bir kışmında hali havagaza 
kullanılır. F ak&t Kadıköyün 
havagazlan hakikaten hava
dan galiba. insan mum yaksa 
daha aydınlık olacak.~ Öl~ 
gözü gibi yanıyor, mübarekler. 

Kadıköy belediyesi bu işle 
aı.~adar olmak gerek değil 
mıdır? Yoksa: "efendim · biz 
havayla alikadar işlere kanş
mayız,, deyip Kadıköylüleri 
Havagazı şirketinin keyfine mi 
bırakacak? 

Kadıköy belediyesile ilk ta
nış olduğumuz bir sırada, bu 
şikayeti derhaJ nazarı dikkate 
alır ve her sayfamızda bizi: 

. ·: Havagazlan hala ölü gözü 
gıbı yanıyor, ey belediye nere
desin? ,, demiye mecbur etme1 
inşallah .. 

BEKÇİ ÜCRETLERİ 

Şişlide oturuyorduk. Ayda 
bekçi ücreti olarak "20., kuruş 
veriyorduk. Kadıköyüne taşın· 

dık. Taşındığımızın arifesinde. 
bekçi kapıya dayandı ve biz
den " 100,, kuruş istedi.. Pazar
lığa giriştik "50,, ye razı oldu. 

Bu ne iştir? Şişli başka bir 
memleket, Kadıköy başka pir 
memleket midir? 

Şehremaneti belediye ücret
lerini tesbit etmemiş midir?Eğer 
etmemişse ve bekçiler "gön
lünden ne koparsa ver, fakat 
ganice ver! ,, kabilinden üc
ret istiyorlarsa, bu halin önü
ne geçmek lazımdır. 

KADIKÖY SOKAKLARJ 

istanbulun en berbat so
kaklarının mühim bir kısmı 
Kadıköydedir. 

Pis, berbat, geçilmez, Ar
navut kaldırımı, darmadağın 
sokaklar.. Laf olsun diye, son 
günlerde, ana sokaklardan bir 
itfaiye sulama arabası geçi
riyorlar. Ara sokaklardan, ma
halle içlerinden o da geçmi
yor. Eğer otomobil sığmıyorsa 
belediye buraJarm başka bir 
çaresine daksın. 

Toz, toprak yuta yuta bal 
oluyoruz. 

Kadıköy belediyesi sokak
ların tamiri için hiçbir teşeb
büse girişmiyor.Zaten Kadıköy
de belediye var mı, yok mu? 
Daha farkına varamadık. Far
kına varanlar varsa bize haber 
versinler. 

GAZHANE 

Kadıköyde Gazhane ma
hallesi bir faciadır. Ciğerleri 
en sağlam insanlar, bir senede 
verem olur burada. HaJhuki 
kalabalık bir mahalledir Gazhant 
Orada oturan vatandaşlarımızı 

hastalıkların koynuna bırak
makta devam edecek miyiz? 



İttihatçılar: Alide Hesap V:erigorlar. •• 
• 

Düyunu Umumiyeye:Vazıyel Etme)( 
• 

Fikrini Kim ileri Sürmüştü? .,. 
fakat, Bu Teklif Şiddetli Muhalefete Uğramışb .. 

; 

Sabık Nafia nazın Çürük- , 1 A. Nesimi B. 1 
•ulu Mahmut Paşa kendisine ~=~~~~~~~~~~J 
IOrulacak suallerin cevaplanm 
belki de evciden hazırlamışb. 
diitünmeden, tereddüt etme
den, tabii bir selisetle anlab
)'ordu, sözlerinde samimi idi. 
BunQ yakından hissediyorduk: 
· - Seferberliğin ilinmı bi

tat~Oık:la telif kabul etmiye
~dı ~edbirlein ittihau takip , 
etti. ' . . 
. l - Almanya' dan kafile ka- . 

file efrat ve zabitan geldi. 
2 - Suriye ve Anadolu 

huduuanna asker yığıldı. 
3 - Arap ve Acem mem- . 

~ketlerine teşkilit yapılmak 
uıere adam gönderildi. 

4 - iki Alman gemisi su-
larınuza ICabul edildi. j 

5 - Ve nihayet itilaf dev
letlerinin memleketimizde resmi 
tebliğlerini neşretmelerine müş
kiilat \.ıkanldı. 

Bunula beraber harbe girmek 
hususunda gösterilen arzu ilk ı 
Zamanlarda olduğu kadar. şid- ı l 
detli değildi. Kendi hesabıma · ~ 
ben, h~le İngilizler ile karşı- ·1fti~~,lfiWııltıl 
laşrnıya. hiç ihtimal vermiyor- vazıyet edilmesini istedi. B •. 
~um. Rüyade görsem bile [ teklifi vükela meclisinde ko
ınannıazdım. , nuştuk. Cavit Bey şiddetle mu-

Bununla beraber mütema- 1 1 f · b d C 't B ha e et ettı, en e avı e-
diyen Sadrazama gidiyor, ye taraftarlık gösterdim ve 
sulhten bah&ediyor, su)hün mesele de muvakkaten halle-
ınulıafaza edileceği hakkında dilmiş oldu. 
teminat istiyordum. Efendiler, şimdi ittifakın ne 

Sait Halim Paşa hana bu vakit akdedildiğini anlataca
teminatı veriyordu. Tıpkı İtilaf ğım! Bazılarının, Almanya ya bü
clevletlerinin sefirlerine verdiği yük muhareb'enin ilanından 
gibi.... evvel bağlanıldığını söyledikle-

İng~liz hükumetinin çıkardı- rini işittim. Bu, doğru değildir. 
ğı Mav~ kitabı okuyunuz. Sait Hatırımda kaldığına göre 
Halim Paşanın itilaf devletle- ittifak ya efrenci temmuzun31-
rine sulhü ihlal etmiyeceğimiz inde ya Ağustosun birinde, 
hakkında verdiği teminatın yani büyük muharebenin pat
Vesikalarını görürsünüz. lak vermesinden sonra akcle-

Sulhü muhafaza etmek için dilmiştir. Binaenaleyh bu itti
Yaptığım teşebbüslerde yalnız I faka girmeyi kabul etmek, 
değildim. Bilhassa Cavit beyin harbe ablmayı da peşinden 
ltuvvetlerine,yardımlarına mazhar kabul etmek demekti. 
oluyordum. Tam o sırada bir Bundan benim ve bazı ar-
vak' a oldu. Paraca bir az sı- kadaşlarımızın kat'iyen habe-
kınb içindeydik. d 

Bu münasebetle Enver paşa rimiz yoktur. Yalnız sa razam 
d d ile Enver ve Talat paşaların Üyunu umumiye vari atına 

-.. SON POSTA,, NIN Tefrikası 15 SERVER BEDİ 

İNGİLİZ CASUSLARI 
iLE K~RŞI KARŞIYA 

Otomobil biraz uzaklaşmış

tı ki, Ali Şakirle arkadaşı da 
hemen bir otomobile atladılar 
Ve öndekini takip etmesini şo
före emrettiler. 

Ali Şakir dedi ki: 
- Artık vazifemiz değişti. 

Şimdi biz onların peşindeyiz. 
- Biraz erken değil mi ? 
- Hayır! Şimdiden izle? 

~tünde bulunmalıyız. Olabı
lır ki gözden kaybolurlar, A
~anıak için niye nefes tükete
lını? 

Kadının otomobili, Romanın 
~ıski mahallelerine girdi ve 
~ir harabenin yanından geç· 
tıkten sonra k6çilk bir mey
danda durdu. 

kadın otomobilden inince, . 

yıkık parmaklık kapısını açtı 

ve içeri girdi. 
Ali Şakir otomobilden in-

medi arabayı geri döndürdü 
ve köşe başında in~iler: . 

Şakir bu semti hıç bılmı-
yordu ve köşeden, kadının 
girdiği evi ve etrafım tetkik 
etmiye başladı. Sonra, evin 
tam karşısında, bir şarapçı 

dükkanının önünde oturan kun
dura boyacısına doğru yürüdü, 
Fransızca ile karışık uydurma, 
yalan yanlış bir İtalyanca ile 
boyacıya sordu: 

- Bu boya kutusunu bana 
bırakmak ve buradan çekilip 
gitmek için ne istersin? 

Boyacı evveli birşey anla
madı, yarı işaretle, . yan da 
ıözle maksat kendisme anla-

bir de Halil ·bey_in mJtmab 
vardır. 

Efendiler, size ittifakılı ne 
vakit ve hangi şerait altmda 
akdedildiğini anlattıktan aonra 
şimdi harbe tekaddüm eden 

vak' alan izah edeceğim: 
(Goben) ile (Breslav) Çanak

kaleye girdikleri zaman itilaf 

devletleri protesto ettiler, bu 
-protesto, gemilerin tarafımızdan 

sabn alındığım ve müre\tcba
bnın Çıkarılarak yerine Türk 
efrat ve zabitanının konulaca
ğım söylemek suretile muka
belede bulunduk ve ilaveten 

dedik ki: 
- Elimizde muallem efrat 

ve zabitan yoktur. (Osmaniye) 
ve ( Reşadiye ) dretnavutlara 

ıçm Londraya göndermiş 
olduğumuz efrat ve zaöıtanın 
gelmesini bekliyoruz. Mürette
batı ancak o zaman değişti-

receğiz. 

Maamafih bu vadi hiçbir 
zaman tutamadık. Fakat tam 
üç ay bu mesele etrafında 
şifahi veya tahriri nota teati 
edip durduk. Şimdi muharebe
nin nasıl ilan edildiğini anla-
tacağım: . 

Bir gün (Goben) ile (Bres
lav) ın Karadenize çıkaCakla
rım haber aldım. Ve Derhal 
Sadrazamın yanına giderek 
buna muhalefet ebnesi 'lazım 
geldiğini söyledim;. Aksi takdir
de mutlaka Ruslar ile karşıla
şalacak ve bir hadise 41ka
caktı. Sadrazam, sözüm na
zarı dikkata almış görün 

- Donanma, Alman pe-
ratorunun emrile Enver aşa-
nın kumandası albna verilmişti :. 

BinaenaJeyh onun emri Iıari
cine çıkamaz, c!edi. Fakat 
şayet öyle birşey yaparsa 
harp gemilerini Almanların 

elinden alır, İtilaf devletlerine 
tarziye verir, ve gene muh~re
benin vukuuna mani olurum. 

' Emin olunuz ben sandalyede 
oturdukça sulh muhafaza edi
lecektir. 

) 
tılınca elli liret istedi, pazar
lıkla otuz sekize razı oldu. 

Ali Şakir derhal kutuyu 
satın aldı ve şarapçı dükka
nına bırakarak, arkadaşile be
raber oradan uzaklaştı. 

İhsan sordu: 

- Casusların bu evle da
imi bir alakalan olduğuna 

emin misin? 
-Evet 1 Evvela kadın bahçe 

kapısını cebinden çıkardığı 
anahtarla açtı; ikincisi de ~n
cereye bir işaret verdi. Ben 
onun için otomobilden inme
dim. Pencerede gözcüleri var, 
içeri girenin takip edilip edil
mediğine dikkat ediyorlar. 

Ali Şakir ve İhsan oteli bı
rakarak küçük bir a~rtı
mana naklettiler. 

Bir gün, İtalyan kundura 
boyacılarının girdikleri kıya
fete benzer bazı şeyler satın 
almışlardı. Ali Şakir İhsana 
dedi ki: 

iKRAMiYESi VERİLMiYOR 
335 HDeaflıdeD 927 •eneebıe kadar 

ilk mektep mualllmlfğlnde ehliyetnamell 
muallim muavini olarak ıekiz dokuz 
ffne çalışmış olan Mazhar Beye,aczi mQ
taleasile işten el çektirilmiştir. Fakat 
maarif kanunu mucibince il«amiyeye 
hakkı vardır. Yalnız bugüne kadu 
birçok iatlda ve müracaatlarda bulundu
ğu halde hilA Kiitahya viliydi maarif 
idareıince bu ikramiye verilmemiştir. 

1925 te ikramiye hakkının itan için 
kendisinden maarif memurluğu vaaıtaaUe 
villyet maarif müdüriyetinden ve kaza 
nıecliai ldueıJnden muaaddak hizmet 
cetveli talep edilmiştir. Tebliğnameye 

iatinaden Konya maarif eminliğine gidip 
kendi•inde bulunan eminlik maluunınm 

tahriri emir ve tebllpamesini ibru et
m' f ve muallim kur•una ı,tirak etmeyi 
bildirmi9tlr. Fakat bu da kabul edllme
mlştir. Mazhu Bey el'an ikramiyesini 
~klemektedir, -

CEVAPLARIMIZ 
Öç yıldız tirketlnde Uluğ Beye -

Teveccühleriniıdn mlnnettanyı:ı. Teşe"
klir ederiz. 

Yıldmm Beye - HAnadoludan bir . 
ıada., imzasının albnda, karilmizin hakl
k1 hUviyetini bildiren hlç bir 9ey yoktü. 

ŞEHRİN BOZUK YERLERİ 
1- Ortaköy'de Periye saraylarını11 

karşısında bulunan duvarlar iki ı;ene 
evel kışın şiddetJnden yıkilm19b. Burada 
yukardan gelen taşlar kaldırımlar üze
rine döküldü. Bwılar o vakittenberi 
böyle duruyor. Bunlar kaldınlamaz mı? 

2 - Emin bey ı.amanında Ortaköyle 
Kuruçeşme uasındaki duvarlar yıkılarak 
yola kalbedilmişti. Şehremaneti bu bina 
sahiplerine 30,000 lira tazminat vere-

cektL Şimdi Emanet bu parayı ver
miyeceğini b:ldirince bu bina sahipleri 
tekrar oralara duvar yaptınnağa baş

ladılar. Bunun önüne geçilemez mi? 

3 - Büyükder«-'de Hacıoı;man bayı

nndaki yol kapanmış. lstinye yolu da 
tamir vcıilesile kapab bulunuyor. Bu 
sebeple otomobiller ancak lstinye 
üzerinden gidebiliyorlar. Bu yollardan 
hiç olmazaa bir tanesi açılamaz. mı? 

Ortaköy: Osınan 

TÜTÜN VARIDATJ NEDEN ARTMIŞ? .• 

Geçenlerde bir kariimiz tütün inhisa
nnı alakadar eden bazı işlerden bah
setm!" bunun herine inhisar müdürü 
Behçet B. ile görüşerek bunlara ver
diği cevabı yazmıştık. 

Ayni karilmiz dün gnetemlze yeni 
bir mektup göndemı:ştir. Bunda Behçet 
Beyin cevaplanru klfi bulmamakta ve 
varidat fa:ı:lasını yapan şeyin ıigara ve 
tütün fiatlanna yaptlan zam olduğunu 
iddia e\mektedir. 

LiMAN ŞiRKETiNDE MAAŞ iŞLERi 

Liman şirketinde çalışan bir karii
miz yazdığı mektupta, Liman şirketinin 
amcles'ni iki kısma ayırdığını, bir kıı
mma ay başında diğer kısmına da ay 
sonunda maaş verdiğini ve amelenin bu 
6ebeple muzayakaya düştüğünü haber 
veriyor. 

GAZI HAZRETLERi MEMUR DEÖJLDIR 

Ben hukukçu değilim, fakat Gazi Hz. 
nin memur olup olmadtkları hakkındaki 
suale h's noktasından cevap vereceğimi 
Ga:ıi Hz. memur ve amir değildirler; 
bliyiik bir milletin öz babası, durend iş 
hamisi ayni ıamanda da miıli nadir 

' G • gelen büyük bir kumandandırlar • ayn 
meıı'uldürler. 

Tarsu~ta makine mütehassısı: Fethi 

- Haydi bakalım, kıyafet 
değiştirmekteki marifetini gös
ter. Ben bile seni tanıyama

malıyım. 

İhsan bir saat kadar uğraşlı. 
Bilhassa yüzünü değiştirmek 
için çok çalışlı: Esmer, zayıf, 
çipil ve hafif pembe yanaklı 

genç bir İtalyan boyacısı ol
muştu. 

Ali Şakir ve İhsan bu tipi 
bulmak için Romada birçok 
İtalyan esnaf yüzlerine ve kı
yafetlerine dikkat etmişlerdi. 

Bu tebdili kıyafet işi muvaf-
fakiyetle bittikten sonra, 
iki arkadaş, birkaç gün 
evvel boya kutusunu bırak
tıkları şarapçı dükinına git
tiler, kutuyu aldılar. 
İhsan köşe başına oturdu, 

boya kutusunu önüne aldı ve 
ilk iş olarak Ali Şakirin PO* 
tinlerini boyamıya başladı, 
Hiç acemilik göstermiyordu. 
Şakir hayret etti : 

5 

Sevgimizin Sebepleri Nedir? 

Bu Sualin Ceval>ını 
Hiç Kimse Veremez 

Niçin Severiz? 

Bu sualin cevabını vermek 
iddiasında değilim. Bunun üze
rinde o kadar çok tetkikat 
yapılmışbr ki yalnıx bu naza
riyelerin bir araya getirilmesi 
birkaç cilt vücuda getirebilir. 

Fakat siu bu hususta 
son düşünülen ıeyleri basit 
bir şekilde hulasa edebiliriz. 

Derler ki, çocukluğumuzda 
bazı kadınlar bizim üzerimizde 
çok büyük bir tesir bırakır. 
Bu kadın ekseriya çocukluğu
muzda bizim1e en çok meşgul 
olan; bizi en çok seven · kadın
dır. Bu kadın ya annenizdir, 
ya kız kardeşlerinizdir, ya süt 
annenizdir, yahut size bakan 
hizmetçi veya mürebbiyedir. 

İlk sevdiğiniz insan ilk ma
şukanızdır. Büyüdükçe bu 
sevda tabii şeklini alır. Fakat 
o sevgilinin hayali kalbinize 
iner. Artık sizin için muhayyel 
sevgili bu tipe en yakın olan 
kızdır. Hangi tip size çocuk
luğunuzda sevdiğiniz kadını 

hatırlatırsa ona karşı mukave
meti güç bir incizap duyarsınız. 

Hayalinizde yaşattığınız sev
gili tipini annenizle, kız kar
deşinizle mukayese ediniz. 
Göreceksiniz ki ikisi arssında 
çok benzeyiş noktaları vardır. 

Ruhumuzun ta içinde gizli 
duran bu hayal, hakikatte ken
disini bulunca harekete geçer 
ve biz ister istemez severiz. 
Onun ıçın sevmek ihtiyari 
değildir. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Eviniıe veya işinize giderken, sokak
ta gezerken veya birisile görüşürken 
her hangi bir vaka karş .. ında kalabi
lirsiniz ... 

Havadis nedir blliyorsaru:ı o vakayı 
derhal görebilirsiniz. Bir yangın, bir 
katil, bir kaza birer h'!-vadistlr, Ras
ge)diğiniz vakalardan ertesi günü ga

zetelerde görmek istediğiz biri olunca 
derhal telefonumıu açımı: ve havadisi 

gazetemize haber veriniz, isim ve ad
reı;inizl de bırakınız. Verdiğiniz hava-

disin ehemmiyetine göre gazetemiz 
mükafatını vermeyi vuife bilir. 

Telefon numaramız: lstanbul " 203 n 

tUr. 

- Sen İstadbul' da hiç bo
yacılık ettin mi 1 diye soru
yordu. 

İhsan gülerek cevap verdi: 
- Etmedim ama, karlı bir 

işse Emniyeti Umumiye memur
luğunu bırakır, burada kalının. 

- Y almz, iki gözüm, sen 
biraz alaturka, yani afili fırça 
vuruyorsun. O büyük kilisenin 
yanındaki boyacıyı ha~rla da 
ona göre hareket et. ltalyan
lann oturuşları, fırçayı tutuşları 
filan, büsbütün başka. 

Fakat, dur, gevezeliğe dal
mıyalım. Bahçe içindeki eve 
ın yan bir adam gınyor. 
Ben föyle duvara doğru daha 
iyi siper alayım da görülmiye
lim. Sen çaktırmadan arkana 
bak. Tanıdın mı herifi? 

- Gözüm ısırıyor. 

- Sahte şoförü tanıyama-
dın mı? 

- Evet, sahi, ta kendisi. 
- Bunların en ele başısı 

bu adam olacak. Her yerde kar-

Sonbahar Şapkaları 

\. 
\j 

Bir Şehit Maaşı 
Mülazim Mehmet Ef. 

senesinde şehit düşmüşt 
Ailesi o zamandanberi m 
tahsisi için uğraşmaktadır. S 
olarak ( 23) nisan tarihin 
Ankara mütekaidin şubesind 
Divanı muhasebata yazıl 
fakat hiçbir netice çıkmamış 

TAKViM = 
Gün 31 9-Ağustos - 1930 Hızır 

Arabi Rum1 
14-Rebiülevel - 1348 27 - Temmuz -

V akıt-Ezani-V aaati 

Güneş 9.45 , s. 3 
Öğle S. 2 12.19 
ikindi 8.SS 16.11 

Akşam 112.- 1 
Yatsı 1.44 
imsak 7.48 

şımıza çıkıyor. Otelde, g 
yarısı balkonun camın~ ke 

de buna benziyordu. Her 
de bu, bir İngiliz değil, b 

bir Avrupalı bile değil. 
- Bunlann bu evde 

kurduklan muhakkak. 

Ali Şakir, telişlı bir h 
ket yapb: 

- Aman, dedi, herif 
tarafa doğru geliyor, ben 
diyorum, bir saat kadar 
gazinoda oturacağım. ...... 

Oradan sana vcrec 
işaretlere dikkat et. 

• 
Ali Şakir, civarda bir 

zinoya girip oturdu. Or 

ihsanı rahatça görebiliy 
Aralarında, uzaktan konu 

mek için bazı işaretler 
etmişlerdi. 

\Arkuı v 
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-EYIP SULTAN B.IMDIB---
Eden ıs: Üç Arkadaş, Vazifesine Higanet 

Serdarı Ôldürmige Karar Verdiler 
- Sizi severken ve buraya .. ------------~------------.., 

gel:rken bir "Evdoksiya 11 ile 1 Dutunyadis'i Sımsıkı Bagladılar. 
karşılaştığımı zannediyordum, '-------------------------
fakat şimdi bir V asilisa ile 
kar~ılaşıyonım! Yazık! Çok is
terdim ki bir "Evdoksiya., ka
lasınız. 

- Ba, bir şartla olabilir. 
Sen ve ben vazifemizi unutu- .rı~r-rr~~4'J 

ruz. 

Bu suale, Serdar bir cevap 
vermedi. .. 

O gün Arap casusu Cafer, 
işkence ile Ayasofya meyda
nında idam edilecekti. 

Bütün İstanbul halkı meyda
nın etrafına toplantnıştı. Her· 

kes, pekçok sevinç, biraz da 
merak içinde idi. . 

Fakat bu sevinç ve bu me· 
rak az sonra derin bir inkisara 
kalboldu. Çünkü idam edile· 
cck olan Arap casusu kaç
mıştı. 

Kaçarken de dört muhafız 
öldürmüştü. 

Herkcs"n birbirine sorduğu 
sual fU idi: 

- Bu adamlar nasıl böyle 
kaçabilirler? 

Bu hadiseler o derece ve· 

him uyandırmıştı ki halkın 

kulağına akseden her hadise 
mübalağalandırıhyordu. Fakat 
Bizans endişede olduğu kadar 

Arap ordugahı da meraktan 
kendini kurtaramıyordu. 

Şehir etrafında alman ted
birler, Bizans'ta bir fevkalade
lik cereyan ettiğini gösteriyor
du. Ağlebi ihtimal, serdar Ya• 
kup'la arkadaşlarının teşeb

bü.•U meydana çıkını~ olacaktı. 
Dişarda ve etrafta bütün 

bu haaiseler cereyan ederken 
Bizansı birbirine katan kah· 
ramanlar, Vasilisa Evkoksiya

nı'l kendilerine gösterdiği ev· 
de tam on gün, yiyip, içip hiç 
kıpırdamadan yangelmişlerdi. 

Bizansta birçok işler yap
: nıya gelen ve iki gün içinde 
ortalığı altüst eden dört ar· ' 
kadaş, nn!ıl böyle susmuşlar, 
;ahat durmuşlardı? Bunu, 
onuncu günün akşamı arala
rında geçen fu muhavereyi 

dinlemekle öğrenebiliriz. 

Hasan odanın içinde asabi 
adımlarla dolaşıyordu. 

Ali bir köşeye bfizülmtiş 
hançerinin ucile dişlerini temiz· 
liyor. 

Cafer ise ayakta durmuş, 

arkasım duv811l dayamıı, dal· 
iı::· dinliyordu. 

Hasa0y nihayet Caferin 
önünde durd11: 

- Artık yeter] Diye hay· 
kırclı. Biz üzerimize düşen 

vazjfeyi ~'apmıya mecbunız. 
Serdar bizi aldab)or. Fakat 

bunda kabahat ve iünah bi· 
zım boynumuzdadır. 

Kızlan Hk gfüdüğümüz :ıa· 
man, Serdar öldürmekliğimizi 

e· .Jretti. Biz acıdık. 

Fakat bugün Yakup vazi
fesini unuttu, Rum kızile eğ· 
lenmekten başka birşey, dü· 
şlinmüyor. 

Cafer nğır bir sesle, onu 
teskin ediyordu: 

- Kendisine son defa ihtar 

ettik, son cevabı alalım. Şim
dilik neticeyi bekle! 

- Hayır , bu meselenin 
beklemiye artık tahammülü 
yoktur. 

Bütün lsıam ordusu bizi 
bekliyor, her gün beş vakit 
namazda bizim muvaffakiyeti
mize dua eden kardeşlerimiz, 

burada bizim, Rum kızlarile 
cümbüş ettiğimizi duymuş 

olsalar bize linet okurlar. 

. - Peki ne yapalım ? 
- Vakit geçiyor, Rum ate

şini gözfimüzle gördük; vazife
miz Serdar Y alrubu öldürmek-
tir .. 

Cafer, korku ve dehşetle 
titredi: 

- Bir arkadaşımızı, Leni 
ölümden kurtaran Serdan mı 
öldüreceğiz? · 

- Doğru yoldan aynlan 
ve bizi terkeden Serdar ölmiye 
layıktır. 

Cafer, Ali'ye baktı : 
Ali, hançerini ağzından çek· 

ti, ve tabii bir sesle : 
- Bu gece ölmelidir l dedi. 

Yatsı namazını kılınca odasına 
çıkar öldiirürtiz. Sonra da gider 
Rum ateşini alırız. Alamazsak 
ta vazifemizin başın<•3 şehit 
oluruz. 

Bu işle Bir Komisyon 
Uğraşacak 

Balıkçılığımızı daha fenni 
ve ilmi bir şekle bağlamak 
için bir komisyon teşkil edil
miştir. Komisyona baı•kçılık 
mütehassısı V ebermau da iş
tirak etmektedir. 

Şu esasbr üzeri11de fikir 
yürütülecektir : 

1 - Balıkçılık masrafları· 
mn ualblması. Balığın ucuza 
maledilmesi. 

2 - Tuz ve fıçı mesele
sinin halli. 

3 - Ba1ıklanmıza mahreç 
tedariki. 

4 - Bahklanmızm nefase
tini bütün dünyaya tanıtmak 
için propaganda yapılması. 

5 - Balıkçılık i.çin bir ko
operatif yapılması ve balıkçılaTa 
kredi temin edilmesi. 

Erzak Narhları 
Bakkallann sattıkları her 

nevi erzak üzerine narh ko· 
nulmasına karnr verillıliştir. 
Bu hususta yeni belediye ka
nununa bir madde konulmuş· 
tur ve bu kanunu!l tatbik mev· 
kiine konulacağı eylfilden iti
baren şehı-emaneti tarafından 

narhlar tesbit edilecektir. 

Hasan: 

- Her halde böyle köpek 

gibi gizlenmiş yaşamaktan da
ha şereflid:r. dedi. 

Cafer, arkadaşlarına hak 

veriyordu, onların bu sözleri, 
yürekleri kan ağlıyarak söyle

diklerini biliyordu. 
Fakat oe çarel<l hakikat 

böyle idi: 

~er dar, arkadaşlarının ihta
nna rağmen onları ve vazife .. 

ini ihmal f'tmiş, kih sarayda 
kah evde, Vasilisa Evdoksiya 

ile buluşarak eğleniyordu. 
Cafer hançerini sıyırdı, ka

paya yürüdü. 
- Beklemiye lüzum yok. 

Bu iş hemen bitirilmelidir. 
Fakat Cafer' in daha kapıyı 

açmasına kalmadan, kapı ken
diliğinden ağır ağır açıldı. 

Sararmış çehresi, kan ça
nağına dönmüş gözlerile Ser
dar Y akup içeri girdi. 

Kapıya arkasını dayadı. 

Ellerinde hançerleri olduğu 

halde üç arkadaş, biraz evvel 
öldürmek istedikleri Y akub'un 
karşısında donup kalmışlardı. 

[Arkaı;ı var] 

Çcmberiitaşta Tabancayı 
Kim Attı? 

Dün öğle üzeri Çemberli 
t:ışta, etrafa heyecan veren 
bir vak'a olmuştur. Hadise şöy
le cereyan etmiştir: 

Çemberlit~n karşısındaki 
mahallebici Emin wtanın dük
kanına bir genç talebe ile 
~enç bir kadın gelmiştir. 

Yeni müşteriler oturduktan 
az sonre bir üçüncü müşteri 
daha gelmiştir. İki erkek ara
aında kısa bir muhavere olmuş, 
ıonta her üçü de dışan çık
mışlardır. 

K ·sa ">ir müddet sonra da 
kadınla beraber dükkina gelen 
delikanlının firar ettiği görül
mü tür. 

aunun üzerine, dükkan 
önünde kalan adam tabanca
sını çıkararak birkaç el ateş 
etmiştir. Silah seslerini işiten 
polisler de yetişerek firariyi 
yakalamışlardır. 

Verilen malumata göre fi
rar eden genç, mektebine 
devam etmemektedir. Silah 
ataa memur da kendisini tut-
mak istemiştir. 

, 

Talebe kaçınca o da ateı 
etmi;tlir. Fakat bu talebe 
ile memur ara&ında eski bir 
geçimsizlik olduğu da söylen
mektedir. 

Soldan Sa/a, Yukardan 
Aşağı: 

1 - Çokluk edalı (2), bebek 
papucu (5), nota(2) 

2 - Bir peygam her (3) ilim (3) 
3 - Eczanede satılır (3) vücut (3) 
4 - Bir sebze (7) 
5 - Yakalan t (5) 
6 - Şamar (5), adam (5) 
7 - Garip (5) 
8 - Konuşma vasıtası (7) 
9 - Eski serpuş (3) bir nehir (3) 

10 - Bir nevi geyik (3), lakırdı(3) 
l 1 - Genişlik (2), bilai (5) nota(2) 

iki Çocuk 
Bir Deste Para 
Buldular Ama .. 

lki gün evvel bir Rum ço
cuğu Cihangir taraflarında, 
yer<ie bir deste para bulmuş, 
bunu bir de Türk çocuğu gör
müştür. 

Fakat o sı~ada oradan geç
mekte olan bir polis memuru, 
çocuğun elinden paralan almış, 
çocuklann ismini f a1an sorma
dan çekilip gitmiştir. 

Biz bu l!üçüklerden biri
sile konuştuk, dedi ki : 

''Parayı Rum çocuğu yerde 
buldu. Ben de üstüne gittim. 
Paylaşacağımız !ırada polliı 
Ef, geldi, paraları alıp gitti. 
Deste kalınca idi.,, 

Bir Kaçakçılık 
Evelki gün Halice giren 

bir gemiden kutu sardalyalan 
çıkaran birkaç kişi Y emİf 
iskelesinde yakalanmışlar ve 
sardalyalar müsadere edilmiş
tir. 

Belvüde Müsamere 
14 Ağustos perşembe ak

şamı için Fener' de, Belvü ga
zinosunda bir tayyare müsame
resi tertip edilmiştir. Eğlence

nin ihtişam ve parlaklığını te
min etmek için bütün tedbirler 
alınmıştır. -Kadrolar Tebliğ Ediliyor 

Esnaf cemiyetleri yeni kadro 
ve bütçeleri bugün teliğ edil
mektedir. 

-250 Lira Borçlanmış 
İzmir hapisanesi mutemedi 

Sait Ef. hazineye ( 250) lira 
borçlanmış; annesi bu parayı 
ödediği iç.in tevkifınden vaz
geçilmiştir. 

Çocuk Sütunu 

Azmin Elinden Birşey Kurtulmaı 

Kara Karga Nihayet 
Üstünü T emizliyebildi. 
TEMİZLiGE DAİR.. 1 Ağrıyan Diş... J 

[Dünkü Hikayemizin Sonu] 

KARGA İLE iNEK 
Karga ineğe gitti: 
- İnek kardeş, dedi. Bana 

biraz süt versene. Sen bana 
süt verirsen, ben bu sütü ge
yiğe götüreceğim. Geyik ba
na boynuzlarından birini vere
cek. Bu boynuzla ben bir çu
kur açacağım. Çay bu çu· 
kura su dökecek, ben de yı
kanacağım. Baksana üstiim ba
şım kapkara. 

- inek dedi ki: 
- Peki sana süt veririm. 

Fakat çayıra git, barıa bıraz ot 
getir. İnek otu yemezse süt 
vermez. 

KARGA lLF ÇAYIR 

Karga çayıra gitti, çayır 

uyuyordu. Karga bir iki defa 
( Gak.. Gak ) dedi. Çayır 
uyandı. Karga: 

- Çayır kardeş, dedi. Bana 
biraz ot ver. Ben bu otu 
ineğe vereceğim. İnek bana 
süt verecek. Ben sütü geyiğe 
götüreceğim. Geyik bana boy
nuzunu verecek. 

Bu boynuzla ben bir çukur 
açacağım. Çay bu çukura su 
dökecek, ben de yıkancağım. 
Görüyorsun ya, üstüm başım 

kapkara .... 
Çayır ona ot verdi. Karga 

otu ineğe verdi. İnek ona süt 
verdi... 0,sütü Geyiğe götürdü. 
Geyik ona boynuzlarından bi
rini verdi. Karga bu boynuzla 
bir çukur açtı. vay çukura 
su doldurdu.. Karga burada 

1 - Dişim ağrıyor. Çıkart
mak için dişçiye gidiyorum. 

- Gel bana, sana şunu 

çıkar.vereyim. 

~1'9t .... ,...,_, ... w r ..... tttt 

2 - Ağlamaca yok ha!. 

' S•ı5 

3 - Gördün mü? 
temizlendi... Yıkandı... Ve sof- -~.:.::.::.=.::.::----~~-ı--::=a 
raya temiz döndü .. 

Taşra Bayilerine 
lstanbulda çıkan gazete 

ve mecmuaları zamanında 
ve müsait şartlarla almak 
isterseniz lutfen bir defa da 
bize miiracaat ediniz. 

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

= Vapurcular 
Arasında 

Seyrisefain ile hareket gün
ler), posta adedi, yolcu ve eşya 
miktarı üzerinde uyuşan vapur
cular birliği, şimdi de kendi 

azası arasında bir uyuşma te
minine koyulmuştur. 

Birlik reisi Şevket B. di
yor ki: 

- Bize kalan hisseyi müş
tereken paylaşmak hakkinda 

konuşmalarımızdan müsbet bir 
netice almak üzereyiz. Rus 

ihracat nakliyabnda çalışan 
vapurculanmız Rusların Yunan 
vapurlarını daha ziyade tercih 
ettiklerini söylediler. 

Rusların bizim vapurlarımızı 
tercih etmeleri için hükumeti
mizin müzaheretini istiyeceğiz. 

4 - ? ... 

Hayatınızı 
Bize Anlatınız 

Karilerimiz, biıe batlanndan 
geçen mühim bir vak'ayı ya:r:a· 
caklar, biz de bunu hikaye haline 
koyarak neşredeceğiz. Fakat, 
bazı karilerimiz bu ilinımw yan
lış anlamışlardır. Gönderdikleri 
yadar, hakiki hayattan alınmış 
vak'alardan ziyade birer his, 
birer intiba mahiyetindedir. ve 
kuv~etli bir hakiki bayat vak'ası 
addedilemez. Binaenaleyh, kari
lerimiz.e tasrih edelim: 

1 - Başlanndan geçen MÜHiM 
VE MÜSTESNA vak'alan biıe 
hikaye halinde deiil, not halinde 
göndersinler. Bunu hikaye haline 
b;z koyacağız. Onlar kısaca 

vak'a yazsınlar. 
2 - Bu vak'alar, HARP, 

ÖLÜM, flAST ALIK, AŞK, jzoi
V AÇ, büyük bir KORKU, HAY
RET, KİN ... gibi, kuvvetli unsur
ları ihtiva eden MÜESSİR hadi• 
seler olmalıdır. 



- SON POSTA=: 
BEDAVA iLAN KUPONU 
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1 

1 

14 Ağustos 

Riza Enver &/.. . 
Dogma Ye bda ADr'al•k· 

lan mlteha•a ÇapJojla 
Emniyet unclıia lrarpla.-Oile-
den sonra. 

Hüametldin Faal Beg 
Dit mlteba••; Carrahpap 

ve. Etfal baataneleri. Ôjleden 
.... 1+20. 

upon arıJQııın 
una Ar. Kaid 

ILllDIZl lllLUI DEftEllllZ t 



10 Ağustos SON POSTA S&yıfa 8 

MİLLi SANA Y1 SERGİSiNDE : ~11 AGUSTOS 930) 
• 

GALATASARAY BAHÇESiNDE SURETi MAHSUSADA YAPTIRILAN PAVYONDA 
TÜRKİYE SANAYİ VE MAADIN BANKASINA AİT FABRİKALAR 

B BEYKOZ, FES ' HEREKE 
· Ve bu fabriblnn toptan ve perakende sabş mahalli olan (YERLi MALLAR PAZARI) bütün teşkilatile ve Tuhafiye, ipekli, yünlü 

kostümlükler, battaniyeler kadın iskarpini, erkek kundur~ dairesi, saraciyo, b~vullar, çantalar, seyahat eşyası, eger· takımlan, Bakırköy bez 
f~brikuı patiska, çadırlık bez, perdelik pijamalık daireleri, halilar, ipekliler, şap~alar, kadın Şapkaları hasır takı~ çini işleri ile 

EN UCUZ, EN IY t EN TEMi Z 
MUHTER·EM HALKIN EMRiNE AM A DE BULUNACAKTIR · 

Şaşmayınız ! 
Y eal tertip tanare piyangoıuua önümüzdeki ilk ketidesinden 

itibaren btletlerinizin daima mahfuz ve her kefidede emrinize 
amade bulundurulmatı arı.u ediyorsanız biletinizi iıtanbul' da 

EminönG'nde Valide Hanı kapııı ittisalinde 
4 numarada aerbayi 

ader (Ventura) Gişesinden 
alınıL Hem biletinizi temin hem de taliiniı.i tecrübe etmiş ve bu 
ıuretle büyük ikramiyeyi kazanmak ümidini beslemiş olursunuz. 

Zira, KADER (Ventura) gişesinden satılan biletlerin ekserisine 
büyük ikramiyeler isabet ettiği zengin ve bahtiyar olmuş kim
selerin şehadetile müspettir. 

Şu halde; 11 Ağustos pazartesi keşidesi 
için biletinizi tedarik etmekte istical ve her halde KADER 'Yen
tura) gişesi mühürünü taşımasına dikkat ediniz. Biletiniz her ke
şidcnin son gününe yani her nyın 11 inci g ününe kadar mahfuzdur. 

Samsun vilayeti En
cümeni daimisinden: 

1 - Bafra - Sinop hududu yolu üzeri~de O+ 000 den 
37 + 300 kilemetreye kadar mevakıi muhtelifede = 18595-
on sekiz bin beş yüz doksan beş lira 65 altmış be.ş kuruş 
bedeli keşfli kısmen tamir ve kısmen tecdit suretile yapı
lacak elli sekiz adet köprü ve menfez Ağustosun on ikinci 
günü saat on albda ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Keşifnamesi vahidi fiat ve asgari mıkdar hısabiledir. 

3 - Münakasaya iktidarı malisine ve hüsnü haline it imat 

edilenler ve evsafı kanuniyeyi haiz olanlar ve inşaatın devamı 

müddetince ya diplomaları ve mühendis ve yahut liyakat, 
kifayeti fenniyesi nafia baş mühendisliğince musaddak bir fen 
memuru istihdam edeceğini vesaikle temin edenler dahil 
olabilirler. 

4 - Münakasaya iştirak edecekler müzayede, münakasa ve 
ihalat kanununun yedinci maddesinin fH rai ahiresine tevfikan 
teminat itasına mecburdurlar. 

5-Münakasaya dahil olmak isteyenler yevmü mezkiırda saat 
on altıya kadar teminat mektuplanm bir zarf derununda ve 
mıkdarı tenzilitlarını ayni zarf içinde ikinci bir kapalı zarf 
derununda pul~u ve imzalı olarak tahrir ve esas zarfın üze

ri münakasaya dahil olduğu i~ zikredilmek üzere sahibi tara
fından teftlhir edilmiş bulunduğu halde imza mukabilinde 
nafia baş ·mühendisliğine teslim eyleyeektir. 

6 - Talibin münakasaya konulan işin mukavelenamesi, 
ıartnamesi ve evrakı keşfiyesi mündericatına itla hasıl eyle
mek üzere istihdam edecekleri fen memurile birlikle baş 

miihendisliğe bilmüracaa deruhte edecekleri işin bilcümle tefer
ruatına vukuf hasıl · ettiktensonra münderecatını kabul ettik
ten sonra münderecatinı' kabul ve tasdik etiniş ad ve itibar 
olunacaklarmdan bedeli ihaleden nükül ederlerse teminat 
akçesi zapt ve irat kaydolunur. 

7 - Encümeni vilayet ihaleyi icra edip etmemekte muhtardır. 

8 ..._ Münakasa, mukavelename ve şartnamesi fenni ve evrakı 
keşfiye sutetleri İstanbul vilayeti nafia baş mühennisliğince 
irsal kılmmışdır. 

9 - Talip · olanların ve daha ziyade tafsilat almak isteyen· 
lerin vilayet ve İstanbul vilayeti nafia baş mühendisliklerine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Karaköy caddesinde. eski Borsa ham albnda 

MALUL GAZI G 'IŞES 
S h•b• Hukuktan mezun ve sahra top- G • Ş k a . • 1 çu ihtiyat za.bitliğinden mütekait ~zı ev e 
muamelatının doğruluğu ile ve büyük ikramiyeleri müşteri
lerine daima kazandırmakla tanınmıı bulunan gişemiz; talili 
numarala~ının ,satışına devam.ediyor. Kepdelerde ikramiye 
çıkı ta imha edilen biletlerin yerine farkı fiat alınmadan 

di;er bir bilet verir. 

FİLİPS 
Radyo Makinesi 

Is tan bul 
Radyosu 

Kısa, orta ve uzun mev

celerle çalışan bütün 
istasyonları alır 

İşlem eğe 
Başladı. 
Akşan1ları Eve 
Dönünce En iy 
Eğlence Dünya 
Ve İstanbul 
Radyosunu 
Dinlemektir. 

• • 

FILIPS 
Radyo Makinesi 
Elektrik cereyaro 
Veya 
Pil ile işler. 

/ 

•• -
• 

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

Büyük Tayyare Piyangosu 
9 uncu Tertip 1 İ;ıci · keşide 11 

Ağustos 1930 dadır .. 

Feyzi Ahmet · 
Zührevi hastalıklar mütehassısı 
Cumadan maada her gi.ln An
kara caddesi N. 43 

Doğum ve kadın hastalıklara 
mütehassısı 

Doktor . 
· Hüseyin · NaŞit; 
T,tırbe, eski Hililiahmer binası 

No. 1 O Telefon l.t. 2622 

Profesör Doktor 

M. Lutfi 
Gülhane ve cerrahpaşa lıastan~leri 

Marazi tetrih muallimi 

Dahill ve intani hastalarım 
cuma ve pazardan mada her 
gün ikiden sonra Divanyolu 
Şelidoci sokak · No. · 1 de ' . . 

kabul etmektenir. 
Telefon: lııt. 2136 

' . 

Eminönünde Selinik Bonmaışe91 k~ncle 

G A Z 1 G İ. Ş E S İ 
lata"bulda balkın en çok rağbet ettiii bir piy~o lrifesidir. 
Çlinkil: Sahibi harpte bir kolunu kaybetmif malül zabittir·. Hiç 
ıtıphesiz tayyare bileti alacaksınu:. O halde yanm vUcudile 

iktisat sahası~- M A L UA L G A Z ı· yi ~r_dh 
da çalışan bır - ediniz 
Ketidelerde ikramiye çıkıp imba edilen biletler yerie müteakıp 

keşideler için bili fark bilet takdim eder. 

Gazi Gişesi GAZİ CEMALTelefon lstan 
sahibi kolsuz bul 4093 

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

r '\ 
VAPURLAR 1 

Seyrisefain 
Merkez acentesi Galata köp

rü batında Beyoğlu 2362 
Şube acentesi Mahmudiye 

hanı albnda İstanbul 2740 

Trabzon Birinci 
Postası 

( Reşitpaşa ) vapuru 11 
Ağustos Pazartesi 12 de 
Galata Rıhtımından kalka
rak lnebolu, Samsun, Gire
son, Trabzon, Rize'ye gide
cek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, Tirebolu, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lne
bolu, Zongulda'ğa uğrayarak 
gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

İzmir sürat postası 
( Gülcemal ) vapuru 11 

Ağustos Pazartesi 14,30 da 
Galata Rıhbmmdan kalka
rak Salı sahahı lzmire varır. 

•ve Çarşamba 14,30 da iz
mirden kalkarak Perşembe 

Sabahı gelir. 
Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mev~ 
cuttur. 

Antalya Postası 
(Anafarta) Vapuru 10 A

ğustos pazar 11 de Galata 
nhbmmdan kalkarak lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalya'ya gi-
der ve 1 dönüşte mezkur is
kelelerle birlikte andifili 
Kalkan, Dalyan, Marmaris 
Kuşadası, Çanakkale, Geli
bolu'ya uğrıyarak gelir. 

1 O Ağustos pazar . İzmit 
postası yapılmayacaktır. 

MODA 
BU~k ~sbap terz.iha

nesine oğramadan ,...eç-

ADIKZADE B RADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

DUMLUPINA 
vapuru p 

lOAğustos azar 
günü akşamı Sirkeci rıh

tımından hareketle ( Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Or
du, Giresun, Trabzon, SUr
mcne ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir· 

Tafsilit ıçın Sirkecide 
Mey.-ıenet . ham altınd• 
acentalığma müraçaat. Te
lefon lst. 2134 


