
iDARE: İSTAN.8UL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAG ERG I 

- -- ~- - -

SON POSTA Halkan gözüdür: Halk bununla 1rörür· 
SON POSTA Halkın kulatıdır: Halk bununla qidir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla •ô ler. 

ALI MIY A ·HAZIRDIR 

~alov~: 10 (H. M) - Ser- yeni fırka lideri ile bükiamet Fethi Bey, meb'ualarclan Nmi 
ttfku Cuını.uriyet fırkasının fırka&1 arasında, geç vakte (Küta~ya), Tahain (Ar~ahaa) 
~İfaf ve tesisine ait faaliyet kadar sllren ıiddetli, fakat çok tbrahim ( Bilecik ), Ağaoj'lu 

G . etmektedir. dostane hasbuhaller yapılmak- Ahmet (Kars), Salila (Bozok) 
L aıı Hazr ti t dı Abdülhak Hamit Beylerle Qlllu e erinin Yalova' da a r · 
•ık n~a~an miinasebetile sık .sif içtim~da <;iazi Hazret- daha bazı kimseler bulunmuş-

IÇtirnalar aktedilmekte, 1 Jerı ve hemşırelerı, İsmet P.ş. , ı tur. 

Gitti 

Emanet Fen ve Sıhhat işleri müdürleri ile umumi müfettiş 
1 evfik Bey. birkaç Emanet memuru ile birlikte dün Taşde1en 
suyu menbamda te-ı.kike gitmişlerdir. Bu su az akhğından sa
bcıların fazla beklememeleri için fenni ve münasip şekilde 
nasal depo e<Ukceğini gözden geçirmişlerdir. 

Ayrıca Os\Ddarôan Ta~delen menbaına bir şose } apılma$a 
da 'karar albna alınmıştır. 

Serbest Cümhuriyet fırkası meydana çıkıyor. 
Fethi Beyin tqkil edeceği 

Serbest Cümhuriyet fırkasının Hu r 1 n 18 progra.nıı ve Fethi Beyin idari -- • -- Mü)} R 
siyasi, iktısadi ve mali mesail • er aporu 
hakkındaki itirazları mevzu- " SON POSTA ,, NIN "1 ()()()" v Alman mütehassısının yazdı-
hahs olmuş İsmet P,. serdedi- 1 LiRALIK KUR'ASI 51 rapor "7,, İnci sayfamız-

( Devamı 3 üncü sayfada 1 ..__ _________ ___. ~a'.'."'d-ır_._o_k_u_yu_n_u_z. ____ J 

AZİYET NAZI• KTI•R B~.g~n Heyeti Vekile Toplanacak 
Muhım Kararlar Verecektir 
Lutfen İç Sayfamıza Bakınız.: 
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Halkın Sesi DABILI BABIRLBB -;ı--...... ----------------1·-' 
Günün Tarihi 

--tı------------------..-4~ 

Rozetleri Kimler 
Dağıtmalıdır 

Birçok cemiyetler, senenin 

Bir Vak'a 
Bir Gazinocu Yarala

narak Yakalandı 
bir ok günlerinde rozet dağı- Geçe saat iki buçuğa doğ
hyorlar. Bu rozetleri dağıtını- ru, Beyojlunda, İstiklal cad
ya hakkı bulunanlar vardır. desinde bir vak'a olmuştur. 
Hakkı ol ıyanlar da bu un- Şekli şudur: 
mak lfızımdır. Dün bir muhar- 1 Sirkeci' de Ankara gazinosu 
ririıniz bu mesele etrafında sahibi İbrahim efendi zincirli 
şu fikirleri tQ,plamı.şbt: kuyu gazinosu sahibi Hasan 

1f. Hüsnü Ef. birbirine rastgelmiş-
Ahmet Hamdi B. ru- ler. Aralannda eski bir aıila-

o maniye o. 26). ıamaınazlık v~. 
-Bayram günlerin Klsa bir kavgaC!an sonra 

tevziine taraftarım. Yalnız bu Hasan f:E. hasmının üzerine 
h~ , he iki el sılah at ıı, Bursa so+
lere verilmesinde israr ederim; kağma doğru kaçmışbr. Arka-

esel A : Verem mücadele ından eti en polislere de 
ce iyeti ve Hileliahmer için aba ea attığı içi mukabele 
bir y diye em. edilmiş, bacağından vurulmuş 

Kadınlar irliğinin e buna ve yaKalanmışbr. 
Henzer cemiyetlerin rozet tevzi 
etmeleri doğru değildir. Peynir .. 

Tahsin Bey (Uşaklı, Hukuk Bu Sene % 40 Fazladır 
mezunu) 

- Tayyare ve Hilaliahmer 
cemiyetleri ıçın muvafıktır. 
Diğer müesseseler için başka 
varidat menbalan aranmalıdır. 

* Ömer B. (Çarşıkapı'da No.1) 
- Ben buralı değilim. Su

riyeliyim. Bir fikir söyliyemem. .. 
Mehmet Kemal B. ( Gedik

paşa No. 36) 

Bu sene diğer memleketler
de de yapılan peynirler çok
tur. Bu yüzden ihracahmız 
azalmıştır. Halbuki bu sene 
yapılan pe} n· rlerimiz geçen 
seneye nisbetle yüzde 40 - 50 
fazladır. Bunlar için bir mah
reç aranmaktadır. 

Denizde 

. -

Tedbir Düşünüyor. 
Alpullu fabrikasının geçen 

sene yaptığı şekerdea ( 250) 
vagonu istasyonlarda bekle
mektedir. 

olmaktadır. Tüccar, Trakyadan 
bile lstanbul'a gelmekte ve 
Buradan şeker almayı tercih 
etmektedir. 

Hariçten gelen ve vagon Fabrika, vaziyeti ıslah için 
başına ( 2750) lira gümrüğe bazı tedbirler düşünmekte 

tabi olan ve ( 50) lira da imiş. 
masraf gören ecnebi şekerleri Bu vaziyetten en ziyade 
yine dahili mamulattan vagon j istifade eden memleket ise 
başına ( 175) lira ucuza mal Lehistan' dır. 

Bir Efganlı 
Sui Kastten Korkuyor, 
Polisten Yardım istedi 

1 
Komünistler T ev-

kif Ediliyor 
Ağustos İptidasında beyan" 

Efgan milliyetperverleri reis- name dağıtmakla şüpheli 34 
f ferinden elyevm ıehrimizde bu- kişi teYkif edilmiştir. Komünist" 

1 lhınan bir zat dün polise j lerın Samatyada hulunan mer
l müracaat etmiş, bir müddet- kezleri basılmış, btır da (Kızıl 

tenheri takip edildiğini ve btanbul) ismi altında bir gazete 
bir sui kaste uğramaktan çıkardıkları anlaşılm~ştır. 
korktuğunu sôylemiştir. ~ Sıcaklar - Dün İstan" 

Mumaileyh bir silah almak bulda 33 derec..:y:i ge~yordu. 
üzere müsaade istemekteair. Anadolunun bazı yerlerinde 

Atmış 
Üsküdar Maliye tahsil şube

si tebliğ me uru Cemal Ef . 
davetli olduğun' cemiyetine 
sarhOf olarak gitmıştir. 

Bir müddet sonra tabanca
sını çıkararak havay;ı atmış, 
yakalanmıştır. 

Yangın -B-aş-Iangıcı 
Kadıköyün'de, Yeldeğirme

ninde Uzunhafız sokağında 
Attar Davut aparbmarunda 
oturan Sünbül Hanımın daire
sinden yangın çıknuş, söndü
rülmüştür. 

42 dereceye çıkmış'.ı. 
~ 1!)29 Güzelliği - Bİ" 

rinci uük" ab Amerikalı ka" 
zanrm tır. PJO müsabakası ey" 
ü de r:a aca 

lf. lbr nim ali Bey .-
Dün hareket etmiştir. * Segrise/ain -· İle vapur
cuJar arasında mevcut ihtilii" 
fın halline ~ şıl aldadır· 

fi terek bir tarif enin fanıi" 
mine başianmıştir. * Sofga Sefirimiz - Bul" 
gar kıralına vedanamesioİ 
vermiştir. 

Üç Kaçakçı 
Yakalandı 

- Bence hayır mfiessesele
rine l bir yardımdan ibaret 
olan rozet dağıtmak meselesi, 
bu gibi dağıtma günlerinin 
sıklaşmasından dolayı halkı 
izaç mahiyetinde birşey 

oluyor. Cemiyetler daha iyi 
birer varidat rnenbaı temin 
cbnek, mümkünse, yukardaki 

Dün iki Kaza Oldu 
Topkapıda oturan kunduracı 

Hasan arkadaşı Mıgırdıç ve 
Herant ile birlikte banyo yap
mak üzere bir sandala binmiş
ler ve denize açılmışlar; fakat 
Hasan yüzme bilmediğinden 
boğulmuştur. Arkadaşları ya
kalanmışbr. Ceset bulunama
mıştır. 

Yeni Fırka Etrafında Hararetli 
Faaliyet Gösterilmektedir. 

Büyükada' da Yürük Ali de" 
nilen yerde bahçıvan Anastas' 
ın kulübesinde oturan Y aniı 
Pavli ve V angel'in üzerlerinAe 
(19) kilo kaçak konyak ve rtt' 

kı bulunmuştur. 

Evlerinde de dört yüz kilo 
üziim salamurası, iki kilo rakı 
ve Anastas'ın bahçesi civa ·ıll' 
da Balıkçı Odesiyon\ n köş1·6 
bahçesinde yüz kil.>luk bit 
kazan ve bodrum kabnda } Ut 
kilo üzüm salamurası v iÇ 

kilo rakı bulunmuştur. UçU dt 
yakalanmıştır. 

, sebepten dolayı, o menbalara 
' müracaat edilmesi daha iyi 
olacağı ltanaatindeyiın. 

~ 
Vedat B. (Şehremininde 

Tatlıkuyuda N. 15) 
- Ben muvafık görmüyo

rum pek. Halk şu zamanda 
bir kuru~ hesap ediyor. Ha
yır cemiyeti olduğunu Heyeti 
vekileye tasdik ettiren her 
cemiyet rozet tevzıine kalkı
yor. Şeker ve Kurban bay
ramlannda sıra ile üçer 
veya dörder gün muhtelif 
cemiyetler tarafından rozet 
tevzi edildiği görüli!yor. Bu 
muvafık mıdır ? 

Rozet tevziini Anadoluda da 
gördüm, doğrusunu söylemek. 
lazımgelirse bu işi men etmelidir. 

İsmet Paşanın Fikirleri ı Fethi Beyin Fikirleri 
[Baş tarafı l inci say.fada) [Baş tarafı 1 linci sayfada) 

retlerinin her iki fırka fevkin- 1 istimal edeceklerini ve meşru
de bir na~ı~ va~iyetinde kal- ı tiyetin ilamndanberi geçen 22 

Azdaha Boğuluyordu maları ıhtimalınden bah- 1 sene müddet zarfında muhale-
Kumkapıda henüz hüviyeti setmiştik. 1 fct yüzünden zühur eden mü-

meçhul 18-20 yaşlarında bir Bu sual İsmet Paşaya başka essif hadiselere asla meydan 
Musevi dün denize girmiş, bir şekilde soruldu: vermiyeceklerini kat'iyen ümit 
yüzmek bilmediğinde epeyce - Böyle bir teşekkülde ve temenni ediyorum. 

b w . C" h · t Halk fırk Herkesin eJDeli zengin ve su yutmuş ve ogulmak üzere um urıye asının .. 1 l k t• · • .. k l 
k 1 L.d · G · h tJ · • . guze mem e e ımızın yu se -

iken urtan mıştır. Cerrahpap 1 ı erı. azı azre ennın vazı- mesi ve daha müreffeh olma-
hastanesine yabnlmışbr yetlerı ne olacak? d B . . "mh . 

· G · h tl · ml sı ır. u gaye ıçm cu unye-
- azı azre erı me e- f hah ttiw · h" · · · 

Yankesı·cı·ıı·k ketin Reisicümhurudurlar, tabii f~d le r ~~ettenb ısti-
i 1 eski vaziyetler devam ede- et eeke ere m? : .. ~• d ey~ 

l - F ord fabrikasında me
mur Ali Cevat Efendinin tram
vay içinde yankesicilik suretile 
18 lirası çalmmışbr. 

2 - Sirkeci' de Paris kıra
atanesinde çalışan Mehmet Ali 
efendinin de Eminönün' de elli 
dolar kıymetinde altın saati 
çarpılmıştır. 

k . m ve umuıw "Per e ge>.-
ce tir. riil. Is lukl ·ı . .. en yo uz an ı en sur-

Fevzi Paşa mek tabii bir hak ve vazifedir. 
Bu hakka şahsiyatı karış

bnnak ve itiraf olunmıyacak 
emellerin husulü için tahrik 
ve ifsada çalışmak istiyenleri 
iskat için matbuatın yardım 
edeceğine asla şüphe etmi
yor.:m. 

Ankara, 1 O ( Telefon ) -
Büyük erkanı harbiye reisimi
zin Şark seyahatinden vazgeç
tiği haberi doğru değildir. Bu 
seyahat birkaç güne kadar 
icra olunacaktır. 

Yeni Fırkanın Mazisi 
[Baş tara~ 1 inci sayfada] 

tadat etmiş ve bizzat kendi
sinin teşkil edeceği bir fırka 
ile memleketin siyaseti umu
miyes~le yakından alakadar 
olamak arzusunu göstermiş-
tir. Gazi Hz. pek muhik bul
dukları bu arznuun tahakku
kuna hiç bir mani olmadığını 
beyan buyurmalan üzerine Ali 
Fethi Bey teşkilini tasavvur 
ettiği fırkaya vücut vermek 
için faaliyete başlamıştır. 

Başvekil Ankara' da 
J\nkara, 1 O (Telefon) -

ismet Pş. bu sabah saat do
kuzda ekspresle gelmiştir. 

Vekiller heyeti, başvekilin ri
yaseti alhnda toplanıp vaziyeti 
görüşecektir. Bu münasebetle 
Adliye vekilinin seyahati yan
na kalmışbr. 

Sandal Safası 
Bozuldu 

Gece saat (22) ye doğrıl 
Kadıköy iskelesi hamallarında" 
Şevki, Ziya, Y akup bir saıı' 
dala binerek gezmiye çıkınlf 
lardır. 

Sandal Haydarpaşa açıklarıo' 
geldiği zaman aralarında kavi' 
çıkımş. Esasen biraz da sarbof 
imişler. Ziya ile Şevki bir olLIP 
Y alrub'u başından yaralı:.uıııf 
lardır. 

' İtalya SefirJ 
İtalya sefiri bu sabak A~ 

karadan dönmüştür. 

Son Posta'nzn Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan ve Gezintiler 

1 : Hasan Bey - Bu kalabalık nedir? 2: Hasan Bey - Ya bu kalabalık nedir? l 3: Hasan Bey urada bnlo var galiba. 4 : Hasan Bey - Anlaşılan ınilli tasııf" 
Şirket memuru - Hasan Bey.. Bunlar Ahaliden biri - Burada bir bahçe eg .. - Ahaliden biri - Evet Hasan Bey ( ... ) rufa riay t eden Lir siz kaldımz. g. 

Fak;r l c - Biz eskiden de sade su1 
-~--~~"-YüLYh va urile "di}'orlar. lencesi var. menef fne balo. çorba içcrdık. 

~---L~~~~~~~~~~~~~~==~~~~__J 
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- il Ağustos 

Her gün 
Yeni -
Fırkanın 
Manası 
- M . Zekeriya 
Cünıhuriyet Halk Fırkası 

~on zamanlarda birçok tenkit
erc maruz kald Hük' ,. ti' hilh ı. ume n 

assa mali siyaseti şid
detle tenkit edildi. Mali buh
ranın artması. ve hariçten 
Para bulmak imkanının azal-
ı ~1 hoşnutsuzluğu bariz bir 
~ e çıkardı. Memlekedtin her 

rafında Hükumetin icraatına 
ve siyasetine karşı hafif bir 
nıuhalefet sezilir gibi oluyordu. .. 
ho T e~ ~ırka sistemi hariçte de 
tn'~t gorulmüyordu. Memlekette 
.. u tehit bir cephe bulundu-

~ku göster~r .. gibi zannedil~n 
ah fırka, bılikis bu vahdetin 
~ ~e ve sun'i olduğu hissini 
erıyordu. 

h Geçende Amerika Reisicüm
ın urunun gene bu sütunlarda 
.. eşretr~ · · 
p k . ıgımız beyanab bu hissi 
e~· açık bir surette ifade 

1YOtdu. 

e B~ İtibarla tek fırka harice 
nınıyet ve itimat telkin etmi

~Ordu. Tek fırka sisteminin de-

hamı, memlekette normal halin 
en" 

v .uz avdet etmediği zehabını 
erıyordu. 

'( * 
e" k··k~eni fırkanın programında 

u um r 
tS' \ti e ın zaıyf taraflarını tak-
1i, ıtı ~e edecek noktalara ehm-
1e ıy~t verildiğı görülüyor. 

8.. h Şımdıye kadar işaa edilen 
h ab.erlere göre Serbest Cüm

·ıo iktiYet fırkası hükfunetin mali, 
lô .. tısadi ve idari siyasetini be
n- ~cnnıcmektedir. Muhalefetini 
iİ c~· lloktalar üzerinde temerküz 
it ltı •tecektir. lnhisarlan kaldır

\' ıy~, vergileri azaltmıya, fikir 
üç d <! hlÇtima hürriyetlerine biraz 

a a .. ' . ..t. .. et e k \'Us at vermıye ç~a
a tır. 

• ı-ıJ.;rbest Cüıiıhuriyet fırkası 
tllakt fırkasının içinden doğ
itib ~ olan bir fırkadır. Bu 

~," liaı~ a Yeni fırkanın teşekkülü 
1~11 sin· fırkasının kendi kendi· 
aı:J' siy~ te.n~t etmesi, ve kendi 
ııf llles· etını kendisinin beğenme-

l>to • demektir. Yeni fırkanın 
·ııı' di g~lnıı Halk fırkasının ken
vl' ları:•Yasetinin kusurlu nokta
bof halk: ~~bul ve itiraf edip 
ılllP bir ilan etmesinden başka 
olf ~değildir. 

Zira--==a===-t ""==E=-=-t=. t= •• -=.=. 
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r '>· "'tıkar A~ <.ttaat a, .1 O ( Telefon ) -
ltcek ol enstitüsüne kabul edi

---1 -~·~+ an talebenin müracaatları 
buı~do~ nihayetine kadar ka

"" t ilecektir ' ; ted . . 
-" lik b. tlsattan evvel bir sene-

tlluşt: staj esası kabul olun-

". Bu ;taJ· G . iftl' 
iiııdc azı orman ç ı-

Yapılacakbr. 

Y agon Blöler 
Scııc:~k~katımıza göre (1031) 
A.nk ıllbahanndan itibaren 
ı.v ara - t d ao- stanbul arasın a 

6on bl" 
\t<tıon) • ~,, denilen yataklı 

V ar ışlıyecektir. 
~ondaıon hlönün yataklı va
bekil an farkı arabaların tahta 
'1a f~ rtıadeni olmasıdır. Bu 
tinci a ıarsınb yapmaz. Bi
l>h. k' '?1~vki kompartimanlan 

İ tşı ıktir 
ırn· . 

\l ag0n
1

r bi .. ~nka~a hattında da 
~.... ekted· 0 ışletıbnesi düşünül-
iJ> lr. 

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: Hayat Neye Benzer? * 

- Hayat yolculuğa ben- 1 2 - Siz bazan böyle yo- 3 - Sazan böyle inişlerde 
yuvarlanır, ne olacağını bilme
mekten mütevellit bir endişe 
ve korku içinde yaşarsınız. 

4 - Bütün bu çıkış ve 
inişlerden sonra yolculuk biter 
siz de bayabnır;ı ikmal etmif 
olursunuz. 

zcr. Doğunca 'kaderin eli bizi kuşlara brmanır, gençliğiniz
bir trene yerle;ştirir. Ondan de binbir türlü heyecanlar 
sonra "Yürü ya kulum,, der. geçirirsiniz. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Paris'e 
Sefir Kim Tayin 

Edilecek? 
Ankara, 10 ( Telefon ) 

Fethi Beyin istif asila açılan 
Paris sefirliğine Vasıf Beyin 
tayini düşünüldüğü haberi 
doğru değildir. 

Ağaoğlu Ahmet 
B. in Raporu 
Ağaoğlu Ahmet B. bundan 

iki üç sene evvel İsmet paşaya 
bir rapor vermiş ve raporunda 
tek fırkalı bir memleketin hü
kumetin icraabnı tamamile kon
trol edemiyeceğini söylemiştir. 

Ankara' da Fikirler 
Ankara, 1 O ( Telefon ) -

Buradaki mevcut fikirlere göre 
Serbest Cümhuriye fırkası, 
liberal ve sağ bir grup 
olacaktır. 

Hiıkumet mahafilinde bek
lenen şey. Mecliste ve matbuat 
sütunlarında her türlü şahsi ve 
kirli ihtıraslardan azade samimi 
bir tenkit yolunun tutulmasıdır. 
Burada hava hassasbr. 

Nota' da 
İran Hududa 
Dair Ne Diyor? 

Ankara, l O ( Telefon ) -
İran hükumeti, notamıza ver
diği cevapta hudut tashihinin 
yeni yapıldığım ileri . s~r~~ek 
tekrar bir hudut tashıhı ışıne 
yanaşmamaktadır. 

lran ınaslahatgüzan Mu
hammet Sait han, dün bu mü
nasebetle Hariciye vekilini 
ziyaret ederek geç vakte . ka
dar yanında kalmıştır. Bu 
müliakatta bazı şübe müdür
leri de bulunmuştur· 

Bir Haydut 
Yaralı Olarak Yakalandı 

Cebelbereket, 9 (Hususi) -
Senelerdenberi Kozan, Osma-
niyenin T ecerli nahiyesi asayi
şini bozan. jandarma öldüren 
ve birçok hırsızlıklar yapan 
maruf şaki Mehedinli kör 
Halil, bir çarpışma neticesi, 
yaralı olarak tutulmuştur. 

Arkadaşı Adil ve Mustafa 
öldürülmüşlerdir. Bu muvaff a-
kiyette jandarma kumandanı 
Tahsin, bölük kumandanı Ha
san mülazim Tevfik. T ecerli 
nah

1

iye müdürü Sabit beylerin 
pek çok gayreti görülmüştür. 

Bugün Mühim Haberlre Alabiliriz . Yalova' da 
Heyeti Vekile Toplandı 

Vermesi 
Konuşuyor ... 

Ankara, 19 ( H. M. }-- Heyeti vekile İemet paşanın riya
seti altında öğleyi müteakip toplanacak. İramn verdiği menfi 
cevap üzerine tahaddüs eden vaziyeti konuşacak ve kararım 
derhal verecektir. Umumi kanaata göre Tahran ile ikinci bir 
muhabereye girişilecek değildir. Vaziyet derhal hareketi amir
dir. Heyeti Vekile ictimaında Erkim Harbiyei umumiye reisi
mizde hazır bulunacakbr. 

Bir Boyacı 
Vuruldu 

Trabzon, 6 (Hususi) - Bir 

boya sandıgı yüzünden burada 

bir cinayet olmuştur. Kupa 

isminde bir boyacı boya san
dığıııı hamal Hüseyin isminde 

Ankara Bar 
Ve Gazinoları 

Ankara, 1 O ( Telefon ) -
Şehrimizdeki tiyatro ve mey
hanelerin on ikiye, barların da 
saat ikiye kadar açık bırakıl

malan karar albna alınmıştır. 

Bir Memur Mahkum bir adama teslim etmiş. 
Kardeşi Hasan gelip sandı- . Konya - Konyanın Sulta-

v • t · f Al H"' nıye tuzlası memuru Haydar 
gı . ~b~mışbır. ki amayıncad ~- { Efendi ihtilas cürmünden hapse 
seyım ır ıça a yere evır- m hk~ l T · h . . a um o muş, emyız ma -
mıştır. ı kemesi bu hükmü tasdik 

Hasan yakalanmıştır. etıniştir. 

Dün Geceki 
Faaliyet 

{Baş tarafı birinci sayfada) 
len tenkitlere iman ve emni
yetle cevap verebileceğini söy
lemiştir. 

Liderinin ağzındell alınma
mış olmakla beraber yeni 
fırkanın tenkit ve programı 
Fethi Beyin yeni fırka teş• 
kiline :,mil olan sebepler şu 
suretle hülasa edilebilir. 

1 - Adliyemiz daha ziyade 
kuvvetlendirilmemiştir. 

2 - Şimendifer siyaseti fay
dalı olarak inkişaf etmemiştir. 

3 - Harici ve dahili siyaset 
memleketimizin hakiki menfa
atlerine uygun değildir. 

4 - Kalem, fikir. söz hürri
yetlerine serbest cereyanlar 
verilmemiştir. 

5 - Memleket için yapılan 
masraflardan müsbet neticeler 
alınamamıştır. 

6 - Vergiler ağırdır. Ta
sarrufa riayet edilerek bunlar 
azalblmamışbr. 

7 - İktısadi ve ticari ha-

İster İnan, İster İnanma! şebbüslerde bulunmuştur. J 
yatta hükumet. }fü.umsuz te• 

------------------------- 8 - Memlekette hükume-i------------·------------·--. tin faaliyetini icraabnı kontrol 

Bu çocuğun başına dikkat ediniz. fopatan kavununa ben
ziyen bu başı bu şekle sokmak için Afrikanın bazı yerlerinde 
bilhassa tertibat alırlar. 

ve tenkit edecek teşekküller 

yoktur. Bunların tesisi müm-

1

1 kün olamamıştır. 
9 - Lozan muahedesinin 

aktinden bugüne !.:adar hiç 
bir faydalı iş görülmemiştir. 

10 - Tatbiki müşkül bazı 
kanunlar görülmüştür. (tekaüt 
ve icra ve iflas kanunları ) 
bu meyandadır. 

1 J - Büyük Millet Mecli
sinde serbest tenkitlere tesa
düf edilememiştir. 

12 - Fırka disiplini ve zaptü 
rapb namına hükumet uzun 
zamandanberi kontrol edileme
miştir. 

Program henüz gazetelere 
tevzi edilmemiştir. Fakat te
reşşuhata nazaran vadettiği 
şeyler şunlardır: 

1 - Serbest bir cümhu
riyetin bütün vatandaşlara te
min edeceği hürriyetler; 

Kelam, fikir, kalem, vicdan 
hürriyetleri. 

2 - Adliyede ıslahat; 

Hakimlerin her türlü te'sir 
ve nüfuzdan azade olmaları. 

3 - Mali sahada ıslahat; 
verg'lerin makul ve adil bir 
şekilde tevzi ve tahsili, halkın 
yükünü tahfif etmek. 

4 - İktısadi sahada mec-

Sayıta 3 

Dedikodu 
Sevinç
Günlerinin 
Vergisi 

•• 
Tramvaya adımınızı ya atb-

nız, ya atmadınız; bir ayağmı7 
yerde, öteki ayağınız basa
makta iken, yakanıza bir el 
yapışır. Kimdir o ? Nedir o ? 
Bir çocuk. Elinde bir kağıt 
parçası. yakanıza iliştiriyor. 
Belki de tramvayı da kaçı
nrsmız. 

Vapura bindiniz. Elinizdeki 
paketlerle bir yere ilişivermek 
için, birbirine kenetlenmiş diz· 
ler arasından kendinize yol 
açmıya çal!fıyorsunuz. Gene 
ceketinizin yakasına bir el sa
nlır, ayni kağıt parçasından 
bir tane daha iğneler . 

Treni kaçırmamak için hızla 
yürürsünüz, bir dakika vaktiniz 
ya var. ya yoktur, üç dört 
çocuktan mürekkep bir kafile 
yolunuzu keser, gene birinin 
eli yakanıza sanlır. allı yeşilli 
bir kağıt parçası takar • 

Artık ceketinizin iki yaka· 
sı da, türlü duvar ilanları ya
pışbrılmış bir; tahta perde gibi 
renkli kağıtlarla kapanmıştır. 

Fakat ilin üstüne ilin yapışb· ' 
nldığı gibi. gelirler, yakanız
daki rozetlerin üstüne bir tanı 
daha iğnelerler. 

Bu rozetler nedir? Hayır 
işliyen cemiyetlerden birinin 
sizden aldığı küçük ianeye 
mukabil yakanıza asbğı kü
çük makbuzlar ... 

Fakat, canım, iane dediğiniz 
gönül rızasile olmaz mı? Hayır 
efendim. Bazılarına göre iane 
ile vergi arasında hiçbir fark 
yoktur. Esnafsanız, kazancınız-
dan bilmem ne ianesi keser
ler ; memursanız maaşınız

dan ... 
İşte, bayram gibi, sevinç 

günlerinde de yakanıza yapışan 
o küçük çocukJar. hayır ce-
miyetlerinin birer tah.sildandır
lar ve - Allah bilir - büyüdük
leri zaman ne mükemmel bir 
haciz memuru olacaklar! 

buriyet hissedilmedikçe hükiı
met tarafından müdahalede 
bulunulmamak. Halkın yapa• 
c a :fı iktısadi işleri halka 
bırakmak. 

5 - Hükiimetin icraatını 
murakabe ve umumi işlerde 
görülen yolsuzlukları tenkit 
ederek bunların düzeltilmesine 
çalışmak. 

6 - Bütçe sarfiyabnda aza
mi tasarrufu temin etmek. 

7 - Maarifte umumi sevi
yeyi yükseltmek. 

Fethi Bey 
Halk Fırkasından 

çekiliyor 
Yalova, 10 (H. M.) - Fethi 

Bey Paris sefirliğinden istifa 
etmiş, istifanamesi kabul edil
miştir. Fethi Bey Halk Fırka
sından da istifa edecektir. 

Fethi Beyi Tebrikler 
Yalova. 10 (H.M) - Fethi 

Bey tarafından yeni bir fırka 
teşkil edileceğini haber alan 
birçok kimseler Fethi Beyi 
telgrafla tebrik etmişlerdir . 

Meb'uslar Yalova' da 
Yalova. 10 (H. M.) _ 15 _ 

20 meb•us Yalova•ya gelerek 
vaziyeti yakından takip etmiş
lerdir. 

İsmet Paşa 
Ankaraya Gitti 

Yalova, 1 O ( 1-1. M. )- İsmet 
paşa kısa bir müddet kalm~k 
üzere Ankaraya hareket etti. 



4 Sa~a 
iKi VAK'A 

ODESA'OA 
Polis Ahaliye 
Ateş Etti 

Bükreş, 4 - Odesa lima
nından gelip Köstenceye uğn
yan bir İtalyan vapurunun 
tayf alan bazı dikkate layık 
haberler vermişlerdir. 

İtalyan bahriyelilerinin riva
yetlerine göre 26 temmuz günü 
Odesa'da bazı kanlı vak'alar 
olmuş, amele ile polis kuvvet
leri ç.arpışmışlardır. 

Hadisenin sebebi şudur: 
Odesa'da çalışan bir kısım 

amele grev yapmış. işi bırak
bktan sonra da Odesa sokak
larında nümayiş yapmıya baş
lamış • Bu nümayişlerin bir 
kısmı Rus siyasi polis dairesi
nin önünde tertip edilmiş. Rus 
polisi ameleye dağılmasını 
söylemiş. Amele itaat etme
yince kavga ve gürültüler baş
lamış. 

Bir zaman sonra amele, po
lis ve asker kuvvetlerini taşa 
tutunca ahali üzerine ateş 

açılması emre<lilmiş. 
Bittabi nümayişçiler bu ateş 

karşısmda kaçışmıya başla
mışlarsa da arkadan yetişen 
mitralygz kuvvetleri epey tah
ribat yapmış. 

İtalyan tayf alann verdiği 
malümata göre ahaliden (200) 
kişi ölmüştür. 

İntizam ancak bir gün son
ra teessüs edebilmiştir. 

Garip Bir Muayene 
İngiliz karalının gelini ve 

ikinci oğlu dük Diyork'un 
karısı yakında üçüncü çocuğu
nu dünyaya getirecektir. 

Doktorlar hadiseyi salı günü 
için tesbit etmişlerdir. 

Bu münasebetle Dahiliye 
nazın M. KJin, saraya davet 
edilmiştir. 

Bunun sebebi şudur: 
Prenses zade bir gün gelir 

de kıral olursa herhangi bir 
yanlışlığa mahal kalmamak 
üzere çocuk muayene edilir. 
Bu muayeneyi de dahiliye na
zırı yapar. 

Tesbit etmek isterler ki "ço
cuk, doğduktan sonra değişti

rildi,, iddiası ileri sürülmesin. 
İngilizler, çok muhafazakar 

bir kavim olduğu için, bu adeti 
senelerdenberi, böylece muba
f aza edegelmişlerdir. 

Üç Misil Mahsul 
Adana, 8 (Hususi) - Bu se

neki mahsule ait hesaplar ya
pıldı ve geçen seneye nisbetle 
(3) misil fazla olduğu anlaşıldı. 

Bir Ahlaksız Tutuldu 
İzmir - Burada genç ka

dınları baştan çıkaran Ayşe 
isminde bir ihtiyar acuze ya
kalanmıştır. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Evinize veya itinl:ıe riderken, aokak.
ta re:ıerken veya biriaile görüşürken 
her hangi bir vaka karJıaında kalabi
lirsiniz ... 

Havadla nedir blliyoraaııu o vakayı 

derhal rörebllirainl:z. Bir yangın, bir 
katil, bir kaza birer havadiaUr. Ru
geldlğinl:ı vakalardan ertesi (Ünü ra

zetclerde rörmek ı.tediğiz biri olunca 
derhal telefonumzu açınız ve havadisi 

gazetemize haber veriniz., iaim ve ad
resinizi de bırakınız. Verdiğini:r. hava

disin ehemmiyetine göre ga:r.etemlı. 

müktıfatıru vermeyi vazife biJ!r. 

Telefon numaramLZ: lstanbul " 203 n 

tGr. 

EHREMİNİ OLSANIZ 
ELER YAPARSINIZ? 

S Öyle nenle rd e _ı ___ B_iz_d_e_E_k_m_e_k_M_a_sıl_Yc'!"'-a_pı_lıg_o_r_? __ 

Eksiklik Vardır 1 

ÇARE BULMAK 
LAZIMDIR 

J Vaziyeti 
"Hulasa 

Şöyle 
Etmeli 

ft Nud Yapıhr ? 

Şehir işleri hakkında sabık 
ve lAhik şehreminleri Beyle-
rin beyanabnı yazdınız. Şimdi 
de şehremini olmak istiyenle-
rin fikirlerini okuyoruz. Fakat 
bu zevat, ekseriya, pek dar 
çerçeve içinde kalıyorlar. Fılin 
sokağa kaldmm yapbnnm, 
filan sokağa limba asarım, 
filan meydanı temizletirim, gi· 
bi hususi ve tabü ıeyler. 

Şehremini olabilecek zevat
tan daha vlsi ve esaslı fikir
ler meydana konulmak bek
lenir. Haydar Beyin beyanab .__. 
gibi evvela lcizım gelen para _ ___ _._____ _ - - --.... 

nasıl bulunmalı, bunun için için zaten mevcut ve kanunen Acaba şehir bütçesi bu 
nasıl çalışmalı, ne yapmalı? muayyen menbalara müracaat şartlar albnda nasıl (10) mil-
Bunu anlatmalıdırlar. yona baligv olur. 

yeni belediye kanunu, ya- olunmak zarureti vardır. Acaba 
pılacak işleri kimilan sayıyor. bu menbalar Terkos çeşmeleri işte bu muammayı hallede-

İstanbuJ gibi vasi ve da- gibi kalı akar, kah akmaz halde bilirsek belediyelerimizden iş 
ğınık bir şehirde bu vazifeleri mi? Menbalardan azami varidat bekleriz. Yapılmazsa kanunu 

yapacak belediyenin şimdiki ne alınabilir; almak için ne yap., açanz, bu iş senin vazifendir 
varidab kafi gelmiyeceği pek malı 1 İşin hallolunacak der feryat edebiliriz. insaf 
~ikardır. 

Z b l d
. . b .. asıl buradadır. edelim: Az para, az İf. 

aten e e ıyenın ugun 
gösterdiği muvaffakiyetler bun- İşte, şehremini olmak ikti- Çok para çok iş. 
dan doğuyor. ı darım kendilerinde gören Sütlüce, Şahin bucağında 

Şu halde varidab arttırmak vattan asıl bunu beklerim. Totan 

ELDEKi PARAYA 
GÖRE iŞ Y APlLNORI 

ŞehremiDI Olsaydım, Şdıria Sw 
lleaelealnl Halledudim.. 

Muayenehanesi Divanyo-
lunda Doktor Nari Fehmi is
minde bir kariimiz bize te
lefonla ıu şikayette bulundu. 

Bir aydır Divanyolu semti
ne su gelmiyor. Kaç defa 
T erkoı ıirketine müracaat 
ettim. Her müracaabmda: şimdi 
memurumuzu göndereceğiL 

Diyerek bizi baştan savdılar. 
Divanyolu İstanbulun göbe

ğinde en işlek bir semttir. 
Burası bir ay susuz kalırsa 

: halkın çektiği sıkıntıyı tasav-
vur edebilirsiniz. Bir doktor 
muayenehanesi susuz durabi
lir mi ? Halk su ihtiyacını te
min için çeşmelere, sakalara 
müracaata mecbur kalıyor 

Medeni bir şehrin en işlek 

semti susuz kalırsa ve şehre

maneti buna bir çare aramaz
sa medeni bir şehirde yaşadı

ğımızı iddia edebilir miyiz? 
İsterdim ki Şehremini olacak 
kimsenin herşeyden evvel 
kulağı delik olsun. 

HOLİVUT'UN EN SARIŞIN KADINI 
DugbsF~~anksl~~~~~-A_n_u_a_R~~-e~~~~-·~-1 Aydınlık Şehir 
Tehlike Geçirdi Filmi Bitiyor ... 
Tabancalı Haydutlar 

Evine Girdiler 

Los Anjeles'ten son gelen 
haberlere göre, Ağustosun 

ikinci gt!cesı maruf artist 
Duglas F airbanks bir kasta 
uğramıştır. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Gece yarısı, herkesin uyu

duğuna kanaat getiren .üç 
haydut, ellerinde tabancalar 
olduğu halde Duglas F air
banks'ın evine taarruz etmiş
lerdir. 

Fakat Douglas elektrik düğ-
mesini çevirip te odayı aydınlık 
içinde bırakınca haydutlar 
şaşırıvermişlerdir. 

Meğer, haydutlar, girdikleri 
evin Duglas'a ait olduğunu 
öğrenince müteessir olmuşlar, 

fakat fikirlerinden vaz geçmi
yerek demişler ki: 

- Sizi rahatsız ettiğimize 

müteessir olduk. Fakat bet 
paramız olmadığı ıçın bize 
biraz yardım ediniz! 

Bundan sonrasuu Duglas'ın 
kendisi anlabyor: 

- Bu talep üzerine haydut
lara "30,, dolar verdim. Mem
nun göründüler ve çıkıp git
tiler. 

Bu gidişten ben de çok 
memnun oldum. 

Çünkü yandaki odada ka
nm Mari Pikfort yatıyordu. Be
raberinde de (100) bin dolarlık 
mücevher mevcuttu. 

Bu Kudretli, Şarlo'nun 
Nefis Bir Eseridir •.• 

Şarli Çaplen'in, "Aydınlık 
şehir,, ismile çevirdiği filim, bu 

sonbahara yetiştirilmek için 

hazırlanıyor. Şarlo, bu filmi 

vaktinde yetiştirebilmek için de 

elinden geleni yapmaktadır. 

Hatta filmin birçok parçaları 

vardır ki, bunlar, üşenilmeden 
defalarca tekrar edilmektedir. 

Filimde, şöyle bir de parça 
vardır: 

Bir kadın, gözlerinden ra

hatsızdır. Ameliyat için mühim 

bir paraya ihtiyaç vardır. 

Şarli Bu parayı tedarik et
mek için elinden gelen herşeyi 

yapmıı, fakat bulamamışbr, 

Neticede, mühim bir boksörle 

maç yapıp bu parayı kazan
mıya karar verıniıtir. 

Filmin bu parçasında Şar

li'nin komiklik kudreti, bütün 

yüksekliği ile kendini göster
mektedir. 

Fakat filim sesli değildir. 
Yalnız iki farkıyı ihtiva et

mektedir. 

San' atkir, bütün 
fotoil'aflar üzerinde 

muttur. 

dikkatini 
durdur-

Ef&anın HALI 
Son Kıyamı . 
Kimler Yaptı? 

Efgan ahvaline dair geJeıı 
telgraflar, son zamanlarda yr:
ni bUJ kıyamlardan bahsedi· 
yor. GUhistan havalisindeı 
gene başkaldıranlar varmış. 

Bu haberlerin meydan• 
çıktığı şu günlerde, Kibildell 
bazı mühim malumat aldık. 

Bu maliimat çok şayaJll 
dikkattir. 

Son vukuat hakk ndı bakı" 
nız ne deniyor: 

Efgan vukuab şimdiye ka• 
dar harice yanlış aksetmiştir· 

Bugün Efgan tahbnda otu" 
ram Nadir han, zannedildiği 
gi~i,_ mutlak ol~ak Efgan mil" 
letinm menfaatine hizmet et" 
miş değildir. Amanullah han• 
karşı isyan eden Sucu oğlu 
(Baha Saki), hakikatte Nadit 
hanın elinde bir alet olmuştur. 
Baha Saki Kabili işgal ettiği 
zaman halk bu adamın aley" 
hine kıyam etmiştir. 

Bu sırada Nadir han, Ama" 
nuJlah hanın yardımına koşu" 
yormuş gibi hareket etmiş, 
bu suretle kalkın kıyamın• 
mani olmuştur. 

Nadir hanın maksadını bir 
kaç Efgan milliyetpcrveri an· 
Jamıştı. Derhal harekete geçe" 
rek Baha Saki'yi, Kabildeki 
sarayında abluka ettiler. 

Hadise, Nadir hana tehlikeyi 
anlatmıştı. Kardeşi Şah Veli'yi 
hemen Kabile gönderdi. Bıı 
jeneral de, ne yapıp yapıp 
kırk bin kişi arasından Bah• 
saki'yi kaçırmanın yolunu bul
muştur. Bu hadise, halkın 
şiddetle infialini mucip olmuŞı 
nümayişler yapılmıştır. 

Vaziyet Nadir hanı korkut
tu. Baha Saki'yi tekrar geri 
çağırtb. O da gelip Nadir 
hana teslim oldu. 

Efgan adeti mucibince Bahll 
Saki, cezasını görmek üzere 
ahalinin eline teslim edilme1' 
lizımdı. Nadir han böyle yaJY 
madı. Saraya kapadı. Bir esir 
imiş gibi muamele gördü. 

Fakat galeyan yabşmamışlJ· 
Yirmi gün sonra tekrar nümB" 
yişler başladı. 

Halk Baha Saki'nin ceza· 
landırılmasım istiyordu. 

Nadir han, vaziyetindefl 
korktu. Baha Saki'yi yanınll 
davet etti. 

Baha Saki hiçbir şeydeJ1 
şüphe etmiyordu. Güle, eğlene 
gelirken yolda mitralyözlerle 
yerlere serildiler. Cesetleri de 
ertesi gün halka verildi. 

Nadir han, bununla da kal' 
madı. Bir taraftan kendisine 
Amanullah hanın yardımcısı 

ünvanını verirken öbür taraf
tan Baha Sakiyi tahta çıkarat1 
Şeyh Mehmet Sadıkı Mısıt' 
sefir ve Amanullah bana soJJ 
darbeyi indirmek için Hi~" 
distandan ielen şeyh Ş1' 
ağayı adliye namı yapb. Bab' 
Sakinin dahiliye nazırı boci 
Babu Devlet f,urasına, poli~ 
müdürü Seyyit Mehmet husll5 

istihbarat işlerinin başına gt' 
tirilmiştir. 

Gene Sucu oğlunun meınuf" 
)arından Naibülbükömeye güı1'~ 
rükleri teılim etti. Haricire 
nazın Ataüliklu, AbdulkayYıl~ 
gibi hainleri hususi müşa# 
yapb. 

Sucu oğluna en çok yardı~ 
dokunanlardan Ahmet Ali C~~ 
kaimmakam Azizullah'ı Naib" 
hükume ve Abdürrahim 'i işleril" 
bıraktı. ıJ~ 

Bütün bu haller, halkta uı1' 
mi bir nefret uyandırmıştır~iı' 

Son hareket işte bu ~ ef 
aksülimclinden batka bitf 
değildjr 



ıl~s 

Kizlanmıza Bir Tav. iye Y aP.ar.tm 

Size Söylenen Her Söze 
Sak•n .f\ldanmayın 
Her .söz.e Kanmayın j Güzel Bir Bı~ 1 

Diba pıetede bir havadis ı 
olnıclma. Son umanlarda 
mahkeme,. mlracüt eden 
ıenç ....... adedi arbyor
IDUf. S. davalanna · çoiu 1 
leDÇ luzlan aldatan gençlerin 
aleyhinde ikame ediliyormUf. 

Bu haber bc1ar bugtmk6 
Yaliyeti iyi ....... biqey 
elamu: 

Yeni hayat ıenç lmlarla 
erkeld. Uumde daha llkı 
'••"an intaç ediyor. Cuma
ları kızlı, erkekli birçok genç
lerin birlikte danainglere, im 
eileneelerine gittilderini göril... 
. lı hayabnda ~erin diz 

dize çahftıldanni biliyoruz. Bu 
~ hayat kızlan erkek
lere, erkekleri kızlara yakmlq
bnyor. F alrat iki taraf ta bir
birlerini anlalDlya vakit bul
naadu arkadaş oluveriyorlar. 

Ba aakı münasebet kızda 
e.lenmek arzusmıu uyandın
Jor. 

Ba arza ile kıt erkete ua-
1111 llbuleti gösteriyor. 

Erkek ile itin alayındadır. e...- lmaadl terait içinde 
evlenmek im1'Am yotdur. O
nun mabadı adece eğlenmek 
ve hOfÇ& Yaldt geçirmektir. 

itte facia buraclaa çıkıyor. 
Kız erkeğin bu düşüncesinin 
farkında değildir. O. saftır, ve 
erkeğin laer s6züne inanmıya 
-.,iiJemayildir. Kızlarımız bu 1a7 

fiyetlerinin kurbanıdır. 
Genç kızlanmıza, her s6ze 

inanmamalannı tavsiye ederi7.. 

BIGz giymesini seviyonamz 
size bu blGzdan bir tane yap
tumaam tavsiye ederiz. 

CiLDiNiZi KORUMAK iÇiN 
Sıcaklarda cildinizi bozul

maktan kurtarmak istiyonanıı 
teri izale için ikide bir yüzü
nilze podra allrmekten çekini
niz. 

Sıcakta cildin mesameleri 
açılır. O vakit aiiriilen poclra 
bu mesameleri kapar ve cildin 
teneffüs etmesine mani olur. 
Bunun için yüzünüze krem 
sllrmeksizin podra ıilrmeyiniz. 

Y almz dikkat etmek lizun
dır ki bu zamanlarda her 
krem kullanılamaz. Yaz gtbı
lerinde kullanılacak krem ay
ndır. 

Aynı zamanda denize giren 
kadlnlar da ciltlerinin bozul
maması için aynı tedbire riayet 
mecburiyetindedirler. tu.ilu ıu 
ve fazla güneş cildi bozabilir. 

ı · Buouq ;püne ~eçmek içiıı dıe
nimm cl6n4illlten .....-. 'Cildi& 
nize sureti mabauAda itini 
etmek mecburiyeti vardır. 

Koenig VE Bauer 
F ABRIKASININ TIPO MAKİNELERi 

DÜNYANIN EN MÜKEMMEL 
MATBAA MAKiNELERiDiR 

VORZBURG MôDLING 
Almanya Avusturya 

TÜRKiYE VEKiLi 

LHEIRIAn &OTEnBEll YURDU 
Aakara caddesi No. ?:1 - 29 

Kataloglar Ve Fiat Listesi Meccanen Gönderilir 

T edi atta kola lık österilir 
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İNGİLİZ CASUSLARI 
İLE KARŞI KARŞIYA 

Ali Şakir, ı.wz euaalan

- tetfhsıMtart '"' ... hm 
.... tar ... t altuıda ltulma&lur-
DU7a karar vermİftİ. Çlnkl 
...... .w.;.. bir ....da içeri 
Iİl'nlek, baa taharriyat yapmak 
lati;ronha. 
B- için; eve kimlerin 

relip ıittilderini, ne vakitler 
~ ae uman ay· 
::::- İyice tayin etmek 

. Alma makabil cuaa t91-
~hndan iki memur Ali Şa
ldre oıada randevu vermif
~ Bmalar, Romada bulunan 

ı...: tebekaine dair baa 
•• at YeNCeldenlir-

Alman girdi, Ali Şakiria ma· 
M8ma oturdu. ~ Almanca 
bilmediği için, bir tanelİ ln,i
liıce kon111uyor ve itekinin 
alyledilderini terceme ediy•r
du. 

Alm••ler dediler ki: 
- Son YUiyete f&'e çok 

acele etmeniz llzım. Çthıldl ba 
aclamlar, yum. Romayı terke
diyorlar. Eter buı&n veya ha 
gece evlerini taharri edemeue
niz, kendilerini gidecekleri 
yere kadar takip •tmeniz icap 
edecek. 

Ali Şakir dllfibıliyor ve fi. 
kirlerinden Alm:ınlara bahset· 
miyordu: 

• 

• 

* * 
ız .. 

M ÜŞKI f.~/f' }~/~r.ED( R. i P~ id~ıte 'Feş kür Ederiz .. 

Muhaberelerimizdeki 

Reımimıa BomDa)' ıobk· 

;ır:• ..::.--.. ~ 
ile, l..ılun is)'UDll WaN 
eden Hintli kaflmlarclu ltirW 
ıaamektedlr. ---lnrtliz empel')'alizmf 1011 ıa-
manlerda Myük mlfkilllere katta 
kar..,_ bulunul!!;. IBndistaa'da 
aylaNu beri lıir iatildil 
mücadelesi devam ediyor. lıılawa 
ukerleri her tarafta yerillerla, top
lanmalarına. WikOmete u..- ... 
mayif yapaalanna moi ••1• 
çalışıyor. Buna r~g~en her tua1taa 
milliyetpe"er HıntW~r milca
delelerine devam edıyorlar. 

Hintliler timdiye kadar 
biç bir zaman bu derece ticl
detli bir harp açmamıtlU ve 
milcadelelerinde bu kMar mıı
vaffakiyet röstermemitlerc.i 

Mıaırda ayni kanlı 
davanın devam et
tiğini 16riiyoruz. 
Milliyetçiler Nahu 
Papıun idaresinde 
ln.Wz emperyalizmine 
kartı kavta etmekle 
meııuldürler. lnıfliz 
aakerleri burada dahı 
Mmrbların iatikWine 
mani olmak için ao· 
kaklarda halka kart• 
ailAh çekmekten çe· 
kinmlyorJar. 

YENi NF.ŞRiY AT: 

YENi BiR MECMUA 
Haftelık olmak lbere 7 at-toetan 

itibaren "Bildirit" imi albada 1-4 bir 
mecmua çıkmaya bqladı. Bu mecmua 
Aaerba,can, Kuan, Bqlort, Kma fibl 
Tllrk ellerinin hayabne ve ~a, 
Kafkaayada, lranda V. S. tark -le
ketlerlnde cereyan edea wukuata bir 
ma14mat vermektedir. 

"MUHiT" iN 22 inci SA 1 
laf• hır kapla çıkan 22 lad ~ 

aınde Y akup Kaciı.!r Re9at Nuri, ~ 
Ahmet, Ahmet \AYat, Yqar lflllW, 
lamall Huarn, Sallh z,kl. Nahft 6n. 

.. 
Resmimiz Kahire So

kaklarında İngiliz Asker
lerinin Halka Nasıl Ateı 
Açbğını Göstermekte
dir. 

Vapurcular 
Toplan•madı 

Vapurcular din Oda aalo

nunda bir içtima yapmış, fa

kat ekseriyet temin edileme

ditinden toplanb kalmışbr. 

huab makale ve hikayeleri okuyunuz. 
( Usan nedir ? ) malualealnJ herke.el 

taval7e edab. 

- Peklll, diye ımnld8acb. tun Mmi• e•a ....... 
be~ ea mlbıuip tarzda hareket - llz '- tlltili ,a4e bu 
etmlye çat•pcatım. Buıılann adamı takip ec!iyoruz; fakat 
kaç kiti olduklanm &ifene- butGa• kadar, onu iyice e-
bildiniz mi? Hmize geçirmek kabil olmadı. 

- Bunlar, iki lngiliz. bir Hepimiz, Nevyorkta memu-
Meksikalı ve bir de lapan)GI ı nımuza yapıldaii tekilde ken
kadmuıdu mtırekkep. En Iİ· diainden hesap •rmıya aall-
yade ehemmiyet verilee• hiyettanz. 
adana Mekaikabdır. HeplİDİ U.amayma ki ayDi ..WU-
idare eden odur. Nevyorb 7et Iİle ele verilmiftir. 
ginderilen Alman memuruau Ali Şakir Almanlarla konu
lldGren adam de bu Meksika· turken, lbaam sizden ka-
bdır. prmıyorda. Biru evvel, 

Ali Şakir .ordu: yuyua iki aclua ıelmitler 
- Bu adamın talm halrlrm- ve ona potinlerilli ltoyabmt

da biraz malOmatmız var mı? lardı. 
- Evet: Uzun boylu, ıenif Almanlar mo..ade iatiyerek 

ommha, g&ğall kabarık ve 801 aynlcblar. Ali Şakir., ha.ana bir 
bJaiuwı memesi biru yutak. ifaret ıeçerek -. ıazinoya 

Ali Şakir aWtımaedi: çajırdı. 
- Ta kendisi... Dedi, de- Kalavellia arka tanfmcla, 

miD lrmlen çakb. Ben de bu kapah bir kltede koaupuya 
adama bir Avrupalı olmadl- bafladalar. buıaa eledi ki: 

• 
intizamdan Qolayı ... 
o....... ........... beli 

'*lok brOertafa .... WrP .... .. ................................ ......... ~ ........... ,. 
T ............... bhle......._.rlca ...... 

Bld .... cttlldert ...... 
........... lmrllerbalm ........ 
......,..._ 4lenceme t.bMU 
...... ide INıraber -.....ı 1411 ....... -TEŞEKKOR EDERlll 

SeySlll ottu. Deld.. FatWa f9rkta 
....... ............. feci .... ..al• .. ,.... 

.. kut ..... " ...... feaet ı.a-

.... Ut'I .....,. luaJdl _.... ..,.... ..... _ .......... •A .. 
\eU f-M MpiJetta dolaJI telpel 
we • ı•ıupla we bbmet • hatta mlkene
,_ • plerek ...uy. "lmltbehf .... 
-.IJ•tla , • .ı.n.m ..... t.-W 
luabll .ı..u,.. ealemam haflflctlDı,. 

~ laJaetll .. ~ ....... ... 
........ " -..Ue ............. . 
ama rletenBtl teeulrll ellka7a yemk 
we 7arab kelplerlmlsla mbmet Ye tik· 
reaı.uu takcUm. ...ı.terera s......Ula 
lttfll dellletild rica ederim. 

ZeJllahura• fa ....... mldlril Miralay 
........ Akif -lsTANBUL POST ANEsl •• 

( SON POSTA ) mn mllblm bir 

Borsada 
Yeni Fırkanın iyi 

Tesiri Görüldü 

Din Borsada (5) bin lngiliz 
lirahk muamele olmUf, lngiliz 
lirua ( 10.14 ) kuruştan açılllllf, 
( 11115) kurup kadar muamele 

g&rmGftilr. Arım fazlalığı yll
dnden ("llm) kuruşta aabcı 
kalmlfbr. 

Bilıaua Doyçe Orient ve 
Osmanlı Bankalan m6him mik-
tarda lngiliz lirw satmışlar
dır. 

tık ( alivre ) incir ve Ozibn 

aabfmm kambiyoau tahmin 
edilen bu satışın devam ede
ceği tahmin olunmaktadır. 

Esham ve tahvilat üzerine 
Bona salonunda fazla mua
mele olmamış, fakat kulisler
de rakamlar işitilmiştir. 

Bilhassa çarşamba gtlnO 
akşamı panik halinde diifen 
ve (90) kuruşa alıcısız kalan 
Dnyunu Muvahbade, diin (104) 
kuruşa kadar yükselmiş, ve bu 
fiatta alıcı kalmışbr. FiabD bu 
derece yükselmesinin başlıca 
aebebi yeni fırkanın meydana 
çıkm•t olmasıdır. 

- Evden iki lngiiiz çıktı, 
ağır ağır 6nllmden geçiyorlardı; 
bana potinlerini boyatmak için 
durdular. 

Birer birer ikisinin de po
tinlerini boyadım. ln,ilizce 
konUfluklan için bir kelime
aini bile anlamıyordum. Fakat 
d&rt cilmle ezberleıaiye mu
vaffak oldum. Hatta. belki 
unuturum diye. onlar ıittikten 
80nr& 81yleclilderi teJİ defte
rime notettim. 

luu, cep defteriai ~ 
rarak bir clmle okudu: 

- Bunu bir tanai 81ylecli, 
lteki de .. cevabı verdi. 

baun bir clmle daha okudu. 
Ali Şakir, dikkatle dinli

JOfdu. 
- iyi, dedi, anlaşılıyor .• Bu 

da bir teydir. 

,..... .... .... tftJlld iti--• 
fhl•dllderi ..... Wiaam'" tMhDlttu 
4ilole11 Poeta we TeJıraf ............. .......................... ~ ........ -CADDf.80ST ANI llALICININ lsTEDltJI 

Karllals ~ B. Caddebosta
- ....,.. ..... ...... kabUIJ .. 
tWa pek mabat .ımHma mukab8 
pek fule 7oleu tAflclıfma .a,nyerek 
.. ..... ... ıh ... -- rblerl 
1111J1k W. • .,. taNlehd rica et
mektedir • -

POSTANIN DiKKATiNE 
..._ ar...ls ip. ........ , ,..ta .... 

.... sıw.. ...... a., JOldu: 
'"P..ta -"aiadea u para pder

cller, ldfa,et etaedl, midir Bey para 
abaak lçlıa ......... sltti,, tleclUer. 

Uuk , ........ ......., ederek par•-
.... .ı.u, • ......,.., bot d&ı&,oruzı ... 
.... .. ? Nlçla ............ Cllllt ettl-
liala UMla ...... , ..... ? .. 

Yqb bir kaclıa da uuk bir meaafe
cl• paruuu alnuya plmf.ttL OH da 
P"ll ıellal& dediler. 

Kac:bacQu, bu ucelda bea bir daha 
ltara7a nud pleeeflm. c11,. tlklyete 
.. .......... defllml? 

Ghlepe ICaJlfdala cadclerl 125 
No. da m...Wm Osman. 

Hayatınızı 
Bize Anlatınız 

Karilerimiz, bize bqlanndan 
ıeçen mnhlm bir vak'ayı yaza
caklar, biz de bunu hikiye haline 
koyarak nefl"9decetiz. Fakat, 
bazı karilerimiz bu ilinımızı yan
ht anlamlflardır. Gönderdikleri 
yuılar, hakiki hayattan alınmlf 
vak'alardan ziyade birer lıia, 
birer intiba mahiyetindedir ve 
kuvvetli bir hakiki hayat vak'ua 
addedilemez. Binaenaleyh, kari
lerimbe tasrih Melim: 

1 - Başlanndan reçen MÜHfM 
VE MÜSTESNA vak'alan bize 
hikiye halinde detil. not halinde 
röndeninler. Bunu hikiye halin~ 
biz koyacatız. On1ar kısaca 
vak'a yuıınlar. 

2 - Bu vak'alar, HARP, 
ÔLÜM, HASTALIK, AŞK, iZDi
VAÇ, büyük bir KORKU, HAY
RET, KİN ... gibi, kuvvetli unsur
lan ihtiva eden MÜESSiR hadi
aeler olmalıdır. 

= TAKViM-
Gla sı U~Ağustoa - 1930 Hızır 97 

Arabt 
15-Reblnlevel • 1S41 

V akıt-Ezant-V aaatt 

Günet 9.ft 5. 5 

Öil• 5. s 12.19 
tdadl 1.55 16.11 

Rı.ıal 

21 • Temmu• lW 

Valut·Eaml-Y_. 

Akpm 112.- 19.16 
Yatsa 1 1.44 21. 1 
...... ı 7.51 s.' 

- Ne konutmUllar? 
- Bir tanelİ: 

.. Romada 80D pnilmllz.,, di-
yor; &teki de: 

- "Bir İf premedik, b&fi 
bu gece biru etlenelim" ce
vabma veriyor. Haydi, sen bu-
rada çok durma, müşteri ka
çannm. Ben aparbmana ka-

dar ıitmiJ• mecburum. Zan
nederim ki bu gecemiz bot 
ppaiyecek. evde baa bam
bldar yapmalıyıı. Sonra tekrar 
plirim. 

Ali Şakir ruiDoam arka 
kapıamdu çıktı. Wık plarak 
ytlrilyorclu. Aparbmana ıelcliii 
vakit. kapıcı ona ltalyaca bir 
şeyler ıGyledi, fakat Şakir hit 
birşey anlamadı. Kapıcı mer
divenleri ifaret ediyor ve bir 
adam tarif ediyordu. 

fArbnftl') 
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16: Arkadaşları Ölüm Kararı 
Zaman Serdar Kapıyı Açıp 

Verdikleri 
• 

içeri Girdi .• Kuluçka Tavuk Ve Horoz 

Serdarın kolunda bir ta- 11 1 
kını elbiseler vardı. Hafifçe Serdar Cebinden Bir Kagıt Çıkard~ 
bir, iki defa öksürdü. Sonra ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_----' 

Civcivlerim Ne Hoştur 
Bak, Gıt, Gıt Gıdak ... Cafer'e dönerek dedi ki: 

- Bütün konu.şduklannızı 
duydum! Arkadaşlarımın va
zifelerini kardeş1ik hislerine 
kurban etmiyecek kadar bü
yüklük gösterdiklerini anla
makla bahtiyarım. 

Sen Cafer, Hasan ve Alinin 
haklı olan sözlerini dinlemeyip 
beni bugüne kadar yaşatbğın 

için, belki arkad~ık namına 

çok iyi, fakat vazife namına 

pek fena bir iş yaptın. 
Sonra Hasana döndü: 
- Hasan, gösterdiğin bü

yüklüğü Araplar içinde değil, 
bütün cihan içinde pek az 
kimse yapabilir. 

Fakat bu vazife size bugün 
değil tam on gün evvel veril
mişti.Nasıl oluyor da vazifenizi 
ihmal ediyorsunuz?On gün evvel 
yapmanız lazım gelen bir şeyi 
bugün yapıyorsunuz? 

Cafer önüne bakb. Hasan 
ise doğruldu, Serdarın önüne 
geldi: 

- Bizi dinlediğine memnun 
olduk ! Bu suretle ellerimizi 
kardeş kanile boyanmaktan 
kurtarabilirsin. 

Seni on gün evvel öldürme
miz doğru olmazdı. Çünkü bir 
defa olsun seni davet etmiye 
mecburduk. 

Arkadaşlığımızın da bunda 
tesiri olduğunu inkar etmiye 
lfizum yoktur. 

- Şimdi? 
- Şimdi, işte hançer, ken-

dini öldürmek büyüklüğünü 
göster ... 

Y akup acı, acı güldü: 
- Lüzumu yok dedi. Ben 

öldürülmesi lizım gelen şeyi 

öldürdüm! 
Üç arkadaş kan lekesi gör

mek ümidile Yakub'un üstüne, 
başına dehşet ve hayret içinde 
bakarak bekleşiyorlardı. Ve 
zannediyorlardı ki, Y akup, 
Evdoksiya'yı öldürmüştür. 

Fakat, o, yüzünde hala ayni 
acı ifade olduğu halde devam 
etti: 

- Ya kendimi, ya kalbim
deki hisleri öldürmek lazımdı. 
Siz nasıl beni öldürmek için 
on gün nefsinizle mücadele 
ettinizse ben de kalbimdeki 
hisleri öldürmek için on gün 
mücadele etilin. 

İşte saraydan çaldığım elbi
seler, işte Rum ateşi mucidinin 
saraya davet edildiğine dair 
lmperatorun emri. 

Bu elbiseleri giyer, bu emir
name ile, Kalinikos'u kaçı
rırsınız! 

Bana gelince ....• 
Serdar Yakubun gözleri dol

muştu; çok azap çektiği yü
zünden belli oluyordu. 

iki kere daha öksürdü. 
-Bana gelince, ben kalbim

deki hisleri öldürdükten 
sonra yaşıyamıyacağımı anlıyo
rum, çektiğim azap bir insanın 
dayanabileceği şeylerden de -
ğildir. Şimdi kararınızı tatbik 
edin, beni öldürün; beni öldü
rün ki bu azaptan kurtulayım. 

Serdar bu sözleri söyler
ken göğsünde tuttuğu elini 
çekti, göğsü açıldı. 

Cafer çok müteessir olmuş
tu. Kardeşinin çektiği azap 
ve eziyet yüreğini sızlatıyordu. 

Fakat birşey söyliyemiyordu. 
Hasan, biraz evvelki şiddet 

ve asabiyetin aksine hürmet 
ve muhabbetle atıldı. Serdar 
Y akubun boynuna sarıldı. 

Gözleri yaşarmıştı: 
- Sen bizim Serdarımızsın .. 

Sana kalkan el kurusun .•• 
Diye haykırdı. 

* On günlük fırtınadan sonra 
heyecanı nisbeten dinen Bi
zans havasında yeniden ka
sırgalar esiyordu. 

Dört arkadaş kafa kafaya 
vermiş, bu gece yapacakları 

işin planım çiziyorlardı. 

Serdar Y alrup anlabyordu: 
- İmperator Kostantinin 

muhafızları olan V arenglere 
ait üç elbise ile bir de zabit 
göğüslüğü ve miğferi ele ge
çirdim. 

Ne zamandan beri gözledi
ğim emirname de işte: 

Serdar Y akup koynundan 
çıkardığı emirnameyi gösterdi. 

Bunun üstünde ve altında 

" Vasiles " Kostantinle ait 
yaldızlı arma, elinde salipli 
küre tutan taçlı bir adam 
vardı. 

Cafer hayret ve dehşetle 

haykırdı: 

- Fakat, bu hakiki bir 
emirname! 

Serdar cevap verdi : 
- Hiç şüphen olmasın 1 

Bizzat lmperator vermiştir. 
- İmperator mu verdi? O 

halde tanışıyorsunuz? 

- Hayır, daha henüz o 
şerefe nail olmadım, bunu, 
"Evdoksiya,, nın masa gözün
den bu sabah aldım. 

- Böyle yazılı olarak mı? 
- Hayır yazılar tarafımdan 

yazıldı. 

- Mühürlü kağıt onun gö
zünde ne arıyor ? 

- Çünkü o imperatorun 
kızıdır 1 

Cafer, Hasan ve Ali hay
retle yerlerinden sıçradılar. 

- İmperatorun kızı ha! 

ille olarak kendine gelen 
Hasan oldu. 

Serdann gözlerinin içine 
bakarak: 

- Pek büyük bir tehlike 
atlatmışız!... 

Şimdi anlıyorum: 
Y aşamaklığımıEi, senin gil· 

len gözlerinin sihrine borçluyuz. 
İstemiş olsa, bizi öldürtürdü. 
- Fakat herşey bitmiştir. 

Bizi ele verecektir. Durun da 
size kağıdı okuyayım. Kağıt 
Kalinikos'a verilecektir: 

" Büyük sarayda toplanan 
harp meclisine iştirak etmek 
üzere derhal askerlerimizi ta
kip etmeniz lüzumu bildirilir!,, 

Serdar, arkadaşlarına bakb: 
- Nasıl? 
- Güzel. Fakat yutarsa! 
- Yutmazsa işini bitiririz! 
- O zaman da yakalanırız! 
- Vazifeniz yakalanma-

mak değil, Rum ateşi işini 
bitirmektir. 

Serdar Y akup ayağa kalktı: 
- Şimdi evvela şu Dutun

yadis denilen maskaranın işini 
bitirelim 1 

Cafer hayretle gözünil açb: 
- Anlıyamadım. Dutunya-

disi öldürecek miyiz ? 
Hasan da itiraz etti: 
- Onu öldüremeyiz. 
Serdarın gözleri dalgındı. 
- Öldüreceğiz! diye birşey 

söylemedik, çağınn buraya, 
kıs kıvrak bağhyalım. Yoksa, 
buradan çıktığımızı hanımına 
haber verir. Hem, geç kalıyo
ruz, çabuk olalım. 

Cafer kapıyı açb: 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J l 

Soldan Sağa, Yukardan 
Aşağı: 

1 - Mavnamn arkada,1 (4), 
kalbur (4) 

2 - Puslu (5), süslü (5) 

3 - Ekmek yapılan (2), bir 
hece (2) 

4 - Şu (2), yakınlık (5), metre 
cinsinden bir ölçü (2) 

5 - İnsanda bulunur (4) ır· 
mak (4) 

6 - işçi (5) 

7 - Ezilmiş (4), para (4) 

8 - Nota (2), Et (5), azamız· 
dan biri (2) 

9 - Erkek (2), kaba evet (2) 

10 - Centilmen (5), teminat (5) 

11 - Sıçan (4), fırlatan (4) 

Irak' ta 
İngiliz Nüfuzu 

Kuluçka 

Horoz dedi: - "Pek acıktım 
Tünemekten arbk bıkbm. 
Gel gezelim tarlalarda 
İnsan boyu çavdarlarda .• 
Kancığım ne başaklar 
Ne kanatlı böcekler var •• 
Karnımızı seninle gel 
Doyuralım güzel güzel!,, 

Kuluçkaya yatan tavauk. 
Cevap verdi:" Olma çocuk 
Bilirsin ki çok işim var, 
Altımdaki yumurtalar 
Durmalıdır hergün sıcak. 
Ben kalkarsam soğuyacak. 
Lok, lok, lok, lok, 
Kocacığım işim pek çok. 
Beyhude mi bu emekler, 
Civcivlerim beni bekler. 
Bilirsin ki duyguluyum 
Beni affet çok meşgulüm" 
Merak oldu hu herkese 
Yirmi bir gün bir kümese 
Sığarak durdu, durdu, 
Albndaki sıcak, sıcak 
Yumurtalar çatlıyarak, 
Civcivlerin sesi geldi. 
"Gıt gıt gıdak, gıt ilt gıdak,, 

Civcivlerim ne hoştur bak, 
İçim yandı kaç gün benim. 
Şimdi bunlar bütün benim .• 
Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak. 
Kimi siyah, kimi de ak. 
Ötüyorlar, koşuyorlar. 
Hepsinin de sevinci var. 
Bana cennet her dikenlik 
Tam vaktidir yapsam şenlik. 
Sizlersidiz bütün vanm 
Gelin minik yavrularım •• 
Gezinelim hep birlikte 

1 Nasıl ineyim ? J 

. ...,, . 

Yahu aşağı insene l 
- Nasıl ineyim ? 
- Nasıl bindinse öyle in. 
- Başım yukarda çıkbm, 
- Öyleyse b~aşağı in. 

Şu karşıki çimenlikte. 
Horoz görüp dedi: Ooo .. Ooo, 
Kokoriko, kokoriko 
Artık mes'ut ya.şanz biz: 
Y avrulanm ho~ geldiniz. 

Emin Recep 

- Dutunyadis! diye haykır
dı. 

Başına gelecekten haberi 
olmıyan Dutunyadis koştu, 

Azalıyor Mu? 1 : · · J Bağdat,S(Hususi) -Irak. CiCi, BiCİ, KUKU 
ile k~~re uamndr~ptlan ~==::::::::===::::::::::::::::::::::=::::::::========::::=::::::======::==~ 

odadan içeri girdi. 
Dört arkadaşın korkunç sü

kiitlan ve garip bir şekilde 
kendisini süzmeleri Dutunya
disi hayrete düşürdü. 

- Ne istiyorsunuz? diye 
kekeledi. 

( Arkası var ) 

itilafnameye göre Irak üzerin
deki İngiliz mandası (1932) de 
hitam bulacaktır. 

Fakat manda kalktıktan son
ra bazı ecnebi devletlerin 
lrak'ta mali nüfuz kazanmaları, 

1 
ihtimali şimdiden İngilizleri 
telaşa düşürmektedir. 

Piyango Kuponlarımızın 
Sonuna Az Kaldı 

TALiinizi DlUTLAHA OEftEYinill Süt Almıya 
MÜSABAKAMJZIN ŞARTI.ARI ''1000,, 1 - Heıy(in ıuetemW.n ilk aahlfe- Bir gün Ayı Hala çocukla-

ainde ıördüjiinüz kupoou lutfeıı kesip 
aaklayıDD:. nn eline bir bakraç verdi : 

2 - Bu kuponlanu adedi 30 tane LiRA NASIL VERİLECEK?., - Haydi .. :A.likten bana 
olacaktır. Bin lira, kazananlar arasında \'" u 

3 - Bu otu.x kuponu toplachtuıız şu ıuretle taksim edilecektir: süt getirin, size güzel bir süt 
xamaıı IOtfen matbaamıza getiriniz veya u·RA 1 d di 
rönderlnix, mukabilinde numaralı bir - tatlısı yapayım e . 
bilet alacaluum, bu biletin, aynl numa- t:Jirinciyo 250 Çocuklar da bakracı aldı-
rayı taşıyan ild kıımı vardır, birinci ikinciye 150 1 if ı· v • ·1 D·· k 
kısmını ıenet olarak aaklıyacak, lldnci Üçüncüye 50 ar, ç t ıge gıtti er. oner en 
kuımuu da kltibiadil tarafından mühür- Dördüncüye 25 tam yan yola gelince Kuku 
lenmiş olan bir kutuya bizzat atacakaı- b d l ık d nız. Betinciye 10 ce in en zıpzıp arı ç ar ı. 

4 - Numaralı biletleri ihtiva edeu Yetmiş karie 5 şer _ Oh, hurda ne güzel 
kutu kitibiadil tarafından açılacak ve Yetmiş karie 2~5 b 1 H al 
k.IUbiadll tarafından kur'a çekilecektir, Bu ikramiyelerin yekunu olan İ ya oynanır. aydi oynıy ım 

Ku,' amıza dahil olmayı (1000) lira lstanbul'da Tüı:kiye iş dedi. Cici ile Bici de bakracı 
ihmal etmeyiniz, hiçbi.ı bankasına yatırılmıştır. Ikrami- yere bırakhlar, oynamıya baş· 
zahmete girmeden mühimce yeler Cümhuriyet altını olarak ladılar. 
b . k b ·ı · • • verilecektir. 1 ır pa'a azana ı ırsınız. Atmak sırası Cici'ye ge in-

ş · d · K d K u p 0 n ce ayaklannın süt içinde 01-
1 m 1 Y e a a r duğunu gördü. Başını çevirince ne 

T o p l a m ad ı san ı z E k si k 1 e r i görsün, bakraç devrilmiş sütler 

athaadan T amamlayahilirsiniz. akıb':ı.ar koşup bakracı kal-

------------------------- dırıncıya kadar içinde bir 

Giderken 
damla bile kalmadı. 

Süt tatlısını da elbette yiye
mediler. 

SON POSTA 
evmt, Siyasi, Havadll ve Halk gueteti -idare : latanbul, Nuruoamanlyo 

Şeref sokağı 35 - 37 -Telefon : lstanbul - 203 

Poıta kutusu : lstanbul ~ 741 

Telıraf: latanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 kr. 
750 " 
400 ,. 
150 ,, 

1 Sene 
6 Ay 
3 il 

1 " 

2700 kr. 
1400 ,, 
800 ,, 
300 ,, 

Gelen evrak ıerl verilmez. 
ilanlardan meaullyet alınmaz. 



e: t 1 AJUstos 
• 
ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar •• 

Karadeniz Tecavüzünü Yapan 
Bizler İdik. 

' 

Ruslar Değildi. 
Çünkü, Malımut Paşa Böyle Anlattı .. 

1
Çiltiiksulu Mahmut paşa 

an atmıya devam ediyordu: 
d :- Her gün muharebeye 

ogru biraz 'daha ıürilklen
lllekte olduğumuzu görlince 
~alil beye miiracaat etıbiye 

Zamanın ihtiyar 
Padişahı 

1 madılar. Bir hayli intizardan 
sonra kendiliğimden gittim. 

Babıalinin kapısını geçerken 
Bulgar Esefareü, ercümanı ile 
ka,şıl~ ~anında Gnaili
yefin kardeşi vardı. O sırada 

POSTA !Sayıfa 7 

._( _v_AP_UR_l!.A_R_..) Müller Raporu Devam Ediyor 
• 

Seyrisefain 
Merkez acentesi Galata köp

rü başında Beyoğlu 2362 
Şube acentesi Mahmudiye 

bam altında İstanbul 2740 

Trabzon Birinci 
Postası 

( Reşitpaşa ) vapuru 1 
Ağustos Pazartesi 12 de 
.Calata Rıhhmın an kalka-

lktısadi Mücadeİede 
Ricat Etmek Devletin 
Kutretini Azaltır: 

Bir defa, ayni zamanda kar
şılığı tamamen temin edilme
dikçe, tahsisat verilmemesi 
prensibi Büyük illet MeCli
since kabul edı melidir. Ma-

aşladun. Halil beyin @"ka
~şlan ü:r:erinde l>üy k li bir 
~1. Yardı, aöziinü dialete

J Bulgarlarla ~,ij1zakere ereyan 
~ e ekte ol ~tll için atılrın~,_" ....... 

liye Vekaleti kısa kısa fasılalarla 
hiç olmazsa iki ayda bir dafa, 
yaridatm masarif e derecei te
kabülünü tetkik etmelidir. B~ 
ademi tevazün sabit olduğu oı ırd' ı. 

End~el~imden liabeıdar ol
du~ man: 

- Donanma kumandanı En
~r ~~ eıpir fiilafüıfl har~et 
t etueı, tiedi. _F. t l)e .hu 
erninah kafi bulmıyarak has
bıhale gıriştim : 

- Gemilerden Almanlan 

Babıalide bulunuşlarını bu mü
.. ~ zakere ile alakadar zannettim. 
1 ~ükela odasında Cavit, Halil, 

1 

ahim ve T a1at öey l Ce. 
~ paşa vardı. Fak ı;:lt\'er 
~şanın bulunup bulunmadığını 
ı.tırlıyamıyorum. 

Arkadaşlara dikka~ ettim. 
Bir kism akatt, bir lösnu ise 
endişeli görünüyorlardı .. 

çıkaracakbk, yerlerine kendi , 
llf' 
d uı:tt:ebabmızı koyacaktık, t MHI~ 
t :dını, ecnebilere karşı yap-

1 Söz açıldı ve ancak ltalyan-
lann Avlonyaya asker çıkar
dıkları haberi etrafında konu
tuldu. ıgınıız vadi tutmadık. 

. 
1 
Bu hasbıhali müteakip te 

ış er değişmedi. 
. Bununla beraber ben de ye- • 
rınıden ayrılmadım. 
le - Niçin? diyebilirsiniz. Fa- • 
at bu sualin cevabı pek ba

~~ir. Efendiler çekildiğim tak
"1l'de yerime müfrit bir nazı
rın gelmesinden ve binnetice 
harbe bir gün evel girilmesin
den korkuyordum. Maamafih 
tnırivaki nihayet hadis oldu. 
o zaman da ben çekildim. 

Şimdi muharebeye nasıl 
~rdiğimizi anlatacağım. Fakat 
ilk söz olarak kaydedelim: 
l<aradcniz tecavüzü iddia edil
diği gibi Ruslar tarafından 
"ald olmuş değildir. Tecavüzü 
Yapan bizleriz, hem de müret

pıldığı hakkında malUınatııın. 
var mı? 

Çürüksulu Mahmut Paşa : 
-O sıralarda ben hastalanml§, 
on gün kadar yatmışhm. İyleş
tiğim zaman umumi vaziyet 
hakkında malumat almak üzre 
Sadrazamı görmek istedim 
telefonla aradım. 

Gelmemişti. Fakat biraz sonra 
Enver ve Talat Pa alann Babı
aliye giderek mutlaka gelmesi 
icap ettiği .hakkında sadrazama 
haber gönderdiklerini öğren
dim. Demek ki mühim bir 

tep olarak. •. 
Reis sordu: 

vak'a cereyan etmişti. Neza
rette oturup beni de çağırma

- Bu tecavüzün nasıl ya- larını bekledim. Fakat çağır-

Müzakereye hitam vererek 
dışarıya çıkarken Adliye nazın 
lbrahim Beyin çok düşünceli 
bir vaziyette bulunduğuna dik
kat ettim. O, bir tarafa sapb. 
Ben öbür tarafa .• 

Yaya olarak Eminönüne 
indim. Köprüyü geçiyordum. 
Karşıma tanıdığım birkaç er
kim harp zabiti çıktı. Önüm-
de durarak benden Karadeniz 

muharebesi hakkımda tafsilat 
istediler. 

- Hangi Karadeniz mufia-
rebesi? dedim. c 

Anlattılar. Karadeniz de Tük 
donanması ile Rus donanması 
karşılaşmış, galebe Tlik donan
masında kalmış, dediler. 

Şaşırdım: • 
- Haberim yok decliı:n.JJ 

[Arkası yat 

Çürüksulu Mahmut Paşa Yarın, Bu Tari i 
Günde Gördüklerini Tafsilatile Anlatacaktır. 
~~------------------------~::::::::::::::::::::::::::::::--~----------------------- == ~AZ ----

eksper kursu Kastamonuda j Tütün 
Vukuat Fazla 

D_ l<astamonu, 8 (Hususi)-: Tütün inhisan U. Müdürlüğünden: 
...,.ada bir merkez hastaneaa 
~dır. Evelce (50) yataklı idi, Ortakiy'de Fen,edeld ntün Eksper konuna kabul 
~di ( 35) yatağa indirdiler. edilmek için : 

Urada son gönlerde yarala- ı - Türk olmak ve ( 1112 - 1905) ( 1328 - 1321 ) do
~ o kadar çoğaldı ki bu ğwnlu buluamak ; 

) yatağın (32) ıinde mec- 2 _ En az orta tahsili eksiksiz bitirmiş olmak ; 
!'\ıhlar yatıyor. 

Kaçak R-akı-E-abrikalan 
İzmir - Son günlerde, bu

;ada beş tane kaçak rakı 
abrikası meydana çıkarılmıştır. 
Vazifeşinas Memur 

'-- lııntr - Buca' dan gelen bir 
q~ • -
llini 'e1!:.~ştet. memun.nıun yege-

j c.ıul ır. 

. htiyar memur makasta va-
tife b d - . . b f~ .. ~ında ol ugu ıçın u 

, 0 liirne mani olamamıştır· 

14 Ağustos 
Bu tarihi unutmayın 

•erı·~üsabakah, mükafatlı hikaye 
•ıne · i'iinh aıt cevaplar •14,, ağustos 

lec ~akşamına kadar kabul edi
Ce)~ r. Erte.si gün, doğru neti
i'ele neşredileceği için sonra 
alın cek cevaplar nazarı itibara 
lc~r·~ı~acaktır. Dışarda bulunan 
. ı crınıj ... : d • t' ki . t . 'Çindir , ... n e ış ıra nı cmıu 
bira lu cevap knbul müddeti 

ı uzunca tutulmuştur. 

3 - Tam sıhhatli ve bünyesi tütünle iştigale müsait bulun 
mak ve ajır cezalaia müatelzim ürümlerden ve muhilli haysiyet 
kabahatlardan dolayı mahkum olmam lazımc:Lt 

istekli olanlar bir istida ile Galata' da 

müdürlü~ne müracaat ve; 

ı - Nüfus cüzdanı veya te~keresi; 

2 - Mektep şahadetiıamesi: 
3 _ Nihayet bir senelik çiçek aşısı şahadetnamesi; 

4 ....:.. Mahalle veya köyü ihtiyar heyetinden, polis veya jan

darma dairelerinden müsaddak hüsnühal varakası. 

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

saireyi (23 ağustos 1930) saat on yediye kadar tevdi edenler 

adedi mtlrettepten fazla talip ıuhurunda yapılacak olan mü

sabaka imtihanına girebilirler. 

Müsabaka imtihanı ( 25 ağustos l 93o ) da başlıyacak ve orta 
tahsil derecesinde türkçe, hesap, hendese, fizik, kimya ve 

tabiiyattan yapılacak ve üç dört gün devam edecektir. 

Talebenin sıhhi vaziyeti idare hekimleri tarafından tesbit edilir. 
Kabul edilen talebe nazari ders günlerinden maada olan 

günlerde muhtelif imalathaneler ve depolar ve fabrikada 
amele ğibi çalışır, 

Talebeye hiç bir ücret verilmez. 

rak Salı sabahı İzmire varır. 
Ve Çarşamba 14,30 da İz
mirden kalkarak Perşembe 

Sabahı gelir. 
Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

Mersin sürat postası 
(Mahmut Şevket paşa) va

puru 13 ağustos çarşamba 

1 1 de Galata Rıhtımından 
ı kalkarak Çanakkale, İzmir, 

Küllük, Fethiye, Finike, 
Antalya, Alaiye, Mersin' e 
gidecek ve dönüşte T aşucu, 

takdirde vekalet ya varidatın 
artması sarelerine tevessül et
meli, yaliut ta masraflarını kıs
mak imkanlarını aramalıdır. 

TEBLİGAT YAPMALI 

Devletin varidat ve masa
rifinin vaziyeti hakkında kısa 
fasılalarla tebliğler neşredilme
lidir. Devletin bu tarzdaki teb
liğleri itimat telkin eder. Tür
kiye de bütün diğer muasır 
devletler gibi, mali vaziyetini 
bildiren neşriyatta bulun
malıdır. 

Alman hükumetinin devlet 
maliyesi vaziyetine mütedair 
olan aylık tebliğleri muntaza-
man matbuatta intişar eder. 

Hükumet, varidatın masarife 
tamamen tekabül etmediği za
manlarda istimal edilmek üzere 
bir ihtiyat teşkil etmelidir. 

Hazinenin bütün mevcudile 
zaman zaman teraküm eden 
vesaiti merkezi bir elden idare 
edilmelidir. 

Devlete ait teşebbüsntın ve 
işletmelerin vesaiti, maliye ve
kaletinin ve divanı muhaseba
tın murakabesi ile müstakil 
surette ve ticari esaslara mu-

Anamor, Afaiye, Antalya, 
Finike, Fethiye, Küllük, İz. 
mire uğrayarak gelecektir. • vafık olarak tedvir edilmelidir. 

Çanakkale' de yalnız yol
cu verilir yolcu alınır. 

- - --·· 
Ayvalık Sürat Postası 

(Mersin) vapuru 12 ağus
tos salı 17 de Sirkeci :rıhtı
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, Ayvalığa 

gidecek ve dönüşte mezkür 
iskelelerle birlikte Albnoluğa 
uğrıyarak gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

9 -1 OAğustos 9.10 Kadınlara 
11 ,, Erkeklere 

Tnrkiye Seyrisefain ida
resi mütekaidin, eytam ve 
eramilinin Temmuz 930 ma
aşları balida muharrer giin· 
lerde verilecektir. · 

Elhamra - Aşk geceleri 
Etuval - Çıplak aşıklar 

ı&'emisi 

Ekler - Beyaz kartal 
Alkazar - Çelik pençe 

ve kara süvarisi 
Opera - Buhranlı geceler 
Şık - Kanlı denizler 
Fransız - Yedi günahkirlar 
Taksim bahçesi - Barbet. 

Vatandaş! 

Paramızın yükselmesini, 
Hayalın ucuzlamasını, 
Memleketin zengin olmasım 

istersen: 

YERLİ MALI KULLAN! 

Milli lldısat ve Tasarruf 
CemiyeU 

Bu işletmelerden normal 
şerait tahtında kabiliyeti istis-
mariyeleri mahdut olanların 

( mesela ima1atı harbiye hesa
batı) ait oldukfarı vekilet büt-
çesinin çerçevesi dahiline gir
melidir. Diğer işletmeler, husu-
sile şimendiferler müstakillen 
çalışabilmek mevkiine gelme
lidirler. Vaziyetleri buna mü
sait değilse esbabı taharri 
ve temin edilmelidir. 

İKTİSADI ISLAHAT 

Şimdiye kadar serdolunan 
mütalialar, ilk sırada devlet 
bfitceıinde azami tasarruf te
mımne müteallıktı. Ancak 
yalnız tasarruf da kili değil
dir. Devlet ınenafiinin istilzam 
ve emrettiği büyük müstahsil 
masraflar vardır ki, tenkıs edi
lemez ve tenkıs ec:lilmemt-k 
lazım gelir. 

Bu nevi sarfiyatı kararlamak 
için muntazam varidata ihtiyaç 
vardır. Bu varidat hariçten 
gelmelidir. Bu gayeye vasıta da 
ancak ikbsadi hayattır. 

İLK ŞART 

Sağlam bir nakit nizamının 
ük şarb memleket iktısadiya
bnın inkişafıdır. Nakit nizamı-
nın devamh surette masuniyeti 
ancak memleketin iktısadi bi
linçoıunun tevazünü halinde 
mümkündür. Bir memleketi 
cihan iktısadiyatının umumi 
terakkilerinden hissement ede
bilmek için iktisadi bilançoyu 
tevazfinden de fpz}a olarak 
aktifleştirmek liumdır. Bu o 
demektir ki , bir memleket 
daima istihlak ve sarfettiğin
den fazla istihsal etmeli, yahut 
hariçten kıymet ithal etmelıdir. 

Haddizatinde iptidai olan 
bu hakikatler 920 senesinde 
Brüksel' de akti içtima eden 
beynelmilel kongrenin mukar
reratı arasında şu isabetli şe
kilde ifade olunmuştur: 

" Maliye, iktısadi hayabn 

1 
Böyle bir iktısadiinkişaf mev

cut olmadık~,ı!!ll~tel olmuş bir 
nakıt nizamının islahına müte
ailik şanlar mefkuttur. 8u 
takdirde milletin \iayaH se•i-
yesinin diğer milletlere kıya
sen tereddisi ve ikbsadi vazi
yetinin za'fa uğraması da tabii 
neticelerdendir. Bir milletin 
iktısadi mücadelesindeki her 
ricati de devletin kudretinin 
azalmasına müncer olur. 

İstiklilini kendi kuvetile ve 
en şerefli bir surette kazan-
mış ve kurtulmuş olan Türkiye 
biliteehbur ikbsadi inkişaf ve 
terakkisini sür' atlendirecek esa
sın husul bulmasına çalışmalı
dır. Ancak iktısadi kudrettir ki 
memleketin siyasi satvetini 
takviye ve temin için lazımge
len vesaiti ihzar eder. ( İstihsal 
ve ihraç etmek ) inkişafa muh
taç memleketlerin en yüksek 
iktısat şıarı budur. 

ALINACAK TETBİRLER 

Hariçte (matlup) temin eden 
kıymetli ve mütezayit ihracat
hr ki nakıt nizamının selame
tini ve ikbsadi sıhhati kafildir. 

İstihsalin ve ihracatın inki
şafına matuf tedbirler bilhassa 
büyük ve yakın muvaffakıyetler 
vadeden ve ayni zamanda da 
nakıt ve uman aaifımn heder 
olması tehlikesinin en az 
mevcut olduğu sahalarda 
alınmalıdır. 

( Macaristamn mali ihyasi ) 
imkinlanm arqtıran Cemiyeti 

Aham mali komisyonu, bu bap
taki raponında çok isabetli hü
kümlere vasıl olmuştur. Türk 
iktisadiyabmn tabii şartlan ile 
Macaristan iktısadiyabnın şe
raiti tabüyesi arasında bfiyük 
müş~ behetler mevcut olması.'la 
binaen, komisyonun noktai na
zarım Türkiye için de aynen 
varit görerek raporun bu kısmını 
( Macaristan ) yerine ( Türki
ye ) kelimesini koymak sure
tile ~ağıya dercediyorum : 

BiR MUKAYESE 

"Türkiye için tabii istidat
larına ve şartlarina göre olan 
istihsalahn mümkün olduğu 

görülen azami de!'ecede tahak
kuku 'Ve mahsulabn sürümü 
için harici piyasalar lemini 
Hayati bir ehemmiyeti haizdir. 

( Arkası var ) 

An karada 
Son Posta'nın eksik 
Kuponları İkmal 

Edilebilir 
Ankara' da Bankalar cadde

sinde gazeteler bayii Faruk 
Efendinin sergisine müracaat 
edilm"!lidir. 
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BURSA PA.ZABJ Müessesabnın Paranız KaYJ>oltlıı ma? -
Hakimiyeti Milliye bayramı 

günü Gülbane parkında bir 

miktar para bulunmuttur. Sa-
Bursa' da irgandi' deki LALE KREP DÖŞ İN fabrikası mamıilib 

Milli Sanayi sergisinde teşhir ediliyor 
hibinin Caıaloilua' da Sllley-

1 l Ağustos 930 da Sanayi Birliği tarafından Galatasaray aalo· 
_ nunda açılacak olan MİLLi SANA YI sergisinde teflıir edilmek mu Fehmi paşa aparbma .. 

kere sureti ma.hsusada im.al edilen ipekli kumaşlar mevkü füruhta vazedilerek yabm sergi amda mullim Faruk Ului 
miiddctince gayet ucuz fiatlarla sablacaktır. Muhterem halkımızın sergiyi zivaretleri ve bu 
münuebetle istifade etmeleri tavsiye olunur. 1 Beye milracaab. 

Emniyet Sandığı 
Müdürlii.ğünden: 
..,.... •ulaa.me- Merbunabn cina 
...a ikna No. ve nevi ismi 
lnlll 1 çift roza küpe Mehmet Sadık B. 
~IOCI 1 parlantalı gül yüzük 1 incili yüzük ı pır· 

111150 
IMlOI 
ıw 

f89'l84 
189719 

176 
2274 
283t 
3200 
4339 

lata tektaf aku pantantif 2375 dirhem 
...... Fatma H. 
1 çift roza ldlpe Zlihtti B. 
1 elmula uat. Ahmet Mithat B. 
1 çift roza küpe 1 pırlantalı iğne (bir tq 
noksan) t roza tokalı iğne 2 roıa tek tq 
ytızük 1 roza menekşe ipe l albn saat 
maa köstek Fatma H. 
1 albn saat 1 albn kordon 12,5 birhem ~şe H. 
1075 dirhem giimüş Faik B. 
1 çift roza tek taş küpe 1 altm hurda saat Y orgi Ef. 
l çift roza küp~ Şekure H. 
l çift roza küpe Abdülhadi B. 
Bir buçuk miskal inci Mehmet Tahir B. 
1 pırlantalı gerdanlık 1 pırlantalı akar 
pandantif 1 çift pırlanta kiıpe 1 pırlanta 
kuavat iğnesi Sabiha H. 

4763 1 roza pandantif Seher H. 
4820 1 Yakut ylizük kolu elması. İhsan B. 
5437 1 ı oza menekşe iğne orta taşı pırlanta 1 

elmaslı saat Fatma Zehra H. 
5732 2 adet beşibirlik zinet altını Hatice Hürmüz H. 
6 2 27 1 çift roza küpe Ayşe H. 
6630 1 elmaslı ,aat l altın kordon 8 dirhcni Halim B. 
831 ~ 1 çift pırlanta tektaş küpe 1 pırlantalı bilezik 

1 altın bilezik 
8579 1 roza gül yüzük 

Fevzi B. 
Sıdıka H. 

8736 2 roza menekşe iğne 1 altm saat Aliye H. 
8811 1 altın saat Fatma Zehra H. 
8848 1 roza dal iğnt! Hatçe Saadet H. 

12 dirhem 9102 1 altın çalar saat 1 altın köstek 

9681 

9775 

9825 

Yasef Y ako Ef. 
pırlantah gerdanlık ( üç taşı noksan ) l 

roza !ektaş yüzük 1 çift pırlantalı küpe 1 
pırlanta tektaş yüzük 
1 çift roza küpe 1 roza maşallöh 
yüzük 1 albn gerdanlık 1 altın 

95,5 dirhem 

1 roza 
yüzük 

l pırlantah gerdanlık ( 2 taşı noksan ) 1 
çift roza küpe 1 roza menekşe iğne l roza 
tarak iğne 1 roza karavaua iğne 1 altm 
kordo~t ?35 dirhem 
1 çift pırlantalı ok küpe 1 pırlantah yüzük 
( l taıı ııoksan) 1 pırlantalı kol düğmesi 

Hasan B. 

Mediha H. 

Kadri 8. 

takımı 1 roza yüzük Saadet H. 
1 çift roza ay küpe Hatçe H. 
l altın çalar saat 2 adet gümüş zarf F ehime H. 
l roza gül yüzük Tevfik B. 
( roza hurda bilezik Fatma Şazimet H. 
l pırlantalı ıaaşallah Fatma H. 

Dünyanın en 

bile elinizin 

uzak köşesi 

alhndadır 

markoni 

Telsiz makineleri bunu site 

temin ediyor 

yakında şehrimize 

külliyetli miktarda 

gelecektir 

İstanbul Mahkemei Asliye birio.qi ticaret dairesinden: 
izzet B. tarafından Madam Mari Levi aleyhine ikame olunan mat

lubat davasının cari muhakemesinde Emin önünde Meydancıkta Emin 
B. hanında No: 8. de bulunan iki bin kilo kozanın satılmasına mahke .. 
mece karar verilmiı olduğuudan talip olanların satıı gGnG olan 1318/930 
Çarşamba gunü saat 10,30 da mahalli meıı:kQrdef hazır bulunmaları 

ilan olunur. 

Kılıç Ali paıa askerlik şu .. 
besinden: 

alacaktır. 
..... B - Herkes malOI vesi .. 

lil&nna, senedi reamilerini, 
nifq cOzdanlannı nüfua tez
kerelerini ikişer kıt'a fotoğ
raflarını beraberlerinde geti
recektir. 

Profesör Doktor 

M. Lutfi 
Giüluııne ve cerrahpaıa haataneleri 

Maraıı:i tepih muallimi 

Dahili ve intani haatalannı 
cuma ve pazardan mada her 
gün ikiden sonra Divanyolu 
Şekerci sokak No. 1 de 

kabul etmektenir. 

D~:~~~::~yi ~ -
BAZIMBEYİN 

Asri monologlarını 

COLUMBİA 
A 

PLAKLARINDA DiNLEYiNiZ 

Balıkesir vilayeti 
encümeni daimisinden: 

Balıkesir .. Biıadiç yolunun 500x17 ili 570x24 üncü kilo· 
metrel.eri arasındaki kısım tarikin ikmal . amaliyab iç.in kefil· 
nameıınde muharrer oldutu üzere amelei mükellefe tarafın
dan yapılacak kısım bedeli baddettenzil 14496 lira 4 kunıt· 
luk ameliyatın icrası 25 ağustos .9~ tarihine miısadif pazartesi 
günü saat on beşte kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere 
yirmi gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. 

Talip olanların kapalı zarf usu!ine tevfikan tevdi edecekleri 
teminat ve teklif mektuplarım ve evrak sairesini yevmi mezkrurda 
ve vakti muayyeninde encümeni vilayete tevdi eylemeleri ve daha 
ziyade tafsilat almak isteyenlerin daha evvel Balıkesir Nafıa 
dairesine müracaat eylemeleri ilin olunur. · 

Karaköy caddesinde eski Borsa hanı altında 

M A L Ü .L G A Z 1 G 1 Ş E S 
h•b• Hukuktan mezun ve sahra top .. G • Ş k a ı 1 çu ihtiyat zabitliğinden mütekait azı ev e 

muamelatının doğruluğu ile ve büyük ikramiyeleri müşteri .. 
lerine daima kazandırmakla tanınmış bulunan gişemiz; talili 
numaralarının satışına devam ediyor. Keşidelerde ikramiye 
çıkı ta imha edilen biletlerin yerine farkı fiat alınmadan 

diğer bir bilet verir. 

Büyük Tayyare Piyangosu 

9 uncu Tertip 1 inci keşide 11 

Ağustos.- 1930 dadır •• 
Kcşideler, Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, it. 

Ziraat ve Osmanlı bankaları murakıpleti 

ve halk huzurunda yapılır. 

BÜYÜK iKRAMİYE · 30000 LIRAOIR 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz 

10225 
10422 
10673 
10750 
11473 
11842 
11908 

1 pırlantalı kaavat iğnesı ı~at. ••••• -· Adil 8. 
l çift roza küpe 2 roza boroı sekiz yüz 
altmıı dirhem gümüş Gül Vahit H. 

Üsküdar askerlik dairesine 
mensup ve Beyoğlu kazası da
hilinde bulunan Rumeli Boğa .. 
ziçi, Beşiktaş, T eşvikiye, Ci
hangir, Kıhç Ali, Hasköy 
şubelerinde kayıtlı bilumum 
malul zabıtan ve efrat, şehit 

yetimleri, malul yetimleri aşa
ğıdaki maddelerde muharrer 
vesaikle birlikte Ağustosun 
on birinci pazartesi gününden 

1 
itibaren, pazartesi, çarşamba 
ve perşembe günleri saat 9 
dan itibaren saat 13 e kadar 
Beyoğlu kazası kaymakamlığın

da müteşekkil komisyona mü
racaatları ilin olunur efendim. 

•• !!!!!!!!!!!!!!!Te!!!lef!!on!!: !!ı.t.!!22!!!36!! Den izli 
Doium ve kadın hastalıkları vilayeti 

meni daimisinden: 
encu-

13339 
16434 
19833 

19956 
. ·19974 
• 19996 

20006 

20017 
: 30044 
20057 
200.58 
20085 

20146 

20155 

20180 
20244 
20261 
20301 
20382 

l çift roza çember küpe Servet B. 
1 alhn .saat maa kordon 13,5 dirhem Esma H. 
1 çift roza kol düğmeıi 4 albn aut 1 
altın köstek parçası Nigir H. 
2 roza yüzük 1 albn yüzük (tqları 11rça) Nuriye H. 
1 roza ağraf blwı Hakkı B . 
1 roza yüzük ( iki taı noksan ) 1 pmüt 
tabaka Mehpare H. 
2 roza yüzük 1 alna Mat 1 altın yüzük 4 
nazarlık altını AYte H. 

On miskal inci Zehra H. 
l roza bHezik iffet H. 
2 altm saat Ali B. 
1 roza tek taş yüzük Fatma H. 
4 pırlanta iğne 1 çift pırlantah kfipe l pırlan .. 
talı pantantif 1 roza madalyon 2 altın saat MedihaH. 
1 roza yüzük (kolu kmk) 2 altın saat (birinin . 
kapağı kırık) 2 altın köstek 22 dirhem Servet H. 
1 pırlantalı gerdanlık 1 çift pırlanta tektaş 

•küpe 2 pırlanta çıplak taı l pırlanta ay iğne 
( l taş noksan) 3 pırlanta yüzük 1 roza 
tektaş yüzük 1 zümrüt yüzük Hüseyin Avni B. 
l roza madalyon maakolye 70 dirhem gümüş Melek H. 
l albn bilezfü Münire H. 
Bir pırlantalı yüzük bir roza kıravat ijnesi Saniye H. 
Bir roza tektq yüzük kolu elması. Faika H. 
iki yüz yirmi beş dirhem ıümllı Ülfet H. 

A - Komisyondan para 
almaia hakkı olanlar Beya
zıtta Sabık Harbiye nezareti" 
arkasındaki binada bulunan 
Hesaplan ayırma komiıyonun .. 
dan gerek malul ıaziler cemi- . 
yetine ve gerek tufiye edilen . 
Maliil raıiler pazarına borc\ı 
olmadıjına dair birer vesaik 

mütehassısı 

Doktor 
;.Hüseyin Naşit 
Türbe, eaki Hililiahmer binası 

No. 1 O Telefon lst. 2622 

f \ Feyzi Ahmet 
ZÜhrevt hastalıklar mütehauısı 
Cumadan maada her fiin An· 
ka~a caddesi N. 43 

20400 Bir roza resimlik (bir ~arça noksan) bir 
elmaslı saat Cemile H. 

20412 Bir altın kolye bir altın kınk yüzük Mebrure H. 
20524 Bir çift ·roza köpe bir roza yıldız iğne Aliye H. 
Yukarı<la isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat muka

bilinde Emniyet sandığından istikraz eylemiş oldukları meba
liği vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul 
ihbarname tebliğ edildiği halde gene tesviyei deyin eylememiş 
olduklarından ecnası yukarıda gösterilen merhunattan deyne 
kifayet edecek miktarı sandık , sa!ış ami"'i ve icra memuru 
huzurile 25 ağustos 930 pazartesi günü saat 14 te Şehremaneti 
Sandal bedcateninde müzayede •ile satılacağından talip olan
ların satış günü mahalli müzaye,d.çye ve tediyei deyin veya 
tecdidi muamele etmek isteyen medyunlarm hitamı müzayede
den evvel Sandık idaresine ~üracaat eylemeleri lüzumu 
ilin olunur, 

13592 lira 82 kuruı bedeli keş!fli Acıpayan kazasında yapı
lacak ilk mektep 2fi...8..930 Perwcmbe gtinü saat 15 ıe kadar 
kapalı zarf uaulile münakasaya konmuştur. 

Teminat milli banka mektubu ve yahut maha!li muhasebe5i 
vezlleaine nakit ola,...ak verilmit 011.caktır. inşaat kudre-ti mah
yesi11e ve bu iti yapabileceğine itimat edilenlerden en mutedil 
fiat verene ihale edilecektir. 

Teklif mektupları yevmi meıkfırda 1&at 14 te encümen• 
verilmit bulunacakbr. K~ıifnameyi ye ıeraiti intaiyesini ıörmei 
isteyenlerin encümen kalemine müracaat etmeleri ilin olunur. 
------------ __ ...;._ _____ ~--·--------
. Mübadil ve gayrı mü
badillerin nazan dikkatine: 

Yunanistanda iııleri olup bunlar hakkında malumat almak 
ve yahut intaç etmek ve evrakı tasarruflye ve saire getirtmek 
isteyenlerin itle:ri deruhde olunur. 

Müracaat yerleri : Üsküdarda Yeni çeşmede 235 numarad~ 
Giritli Ali Ali ve lzmirde Bfiyük Salepçi hanında Mi*at Kadri· 

Mes'ul mlld&r : S.lim Raıı /1 

.. 


