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Halkın Sesi DABILI BABBRLBR Günün Tarih 
.'( 

Y e n i F 1 r k a Ankara da Günün -Serbest Cümhuriyet Fırkasında- Fethi B. in Yerine Fethi B. İn Tenkit-
Halk Arasında M 1 · · M .. · B G·d k lerini Başvekil 

e s e e s ı . . . Program Hazırlıyanlar 4 Uillf • ı ece 1 
Nasıl Karşılandı? Nasıl Karşılıyor 

Ankara. 11 (H.M) - An- K 1 d ? Ankara, 11 (H. M.) - Paria 
Ihsan Kaya B. ( Rumelihisa

nnda Mollafenari sokağında 
No. 15 ) 

- Memleketimize tek fırka 
kifi olmadığı için dij'er fırka
ya olan ihtiyaç ve zaruret 
aşikardır. 

- Serbest Cümhuriyet fırka
ımın halen tasavvur edilen pro
gramı hakkile tatbik edilirse 
aziz vatanımız için çok iyi neti
ce!~ ve semereler elde edile
cektir. lnhisarlann kaldınl-
ması; s6z, fikir, vicdan hürri
yetlerinin temini; tesir ve keyfi 
nüfuzJann Adliye'de yer bula-

mıyacağı hakkındaki teminat; 
hallan kazancını emen vergi
lerin azalhlması V .S. Türkiye' -
Din bugtln içinde bulunduğu 
ıilteme 1röre yeni ve matlup 
esulardır. 

Kalbimizde hararetle yaşat-
biımn lıiuiyabmwn tatbikatta 
yer bulacağı fikrini htirmetle 
karşılarız. 

* Zeynep H. (Edime kız mu-
allim mektebi mezunu) 

- Bu giizel fikirlerin yal
mz arzu halinde kalmıyarak 
bilhassa hüsnü niyetle tatbik 
edilmesi yeni fırkayı kuvvet-
lendirecektir. 

* Fatin B. (Şehremini hastane 
caddesinde) 

- Serbest Cümhuriyet Fır-

kaaı'nın programının esas hat
larını okudum. 

Fırka, karakteri itibarile bir 
merkez fırkasıdır. Cemiyetin 
tutunan ve yaşıyan şart ve 
kıymetlerinin ifadesi olan bir 
fırka tabii ve sevimli bir fır-
kadır. Yeni fırka ne sağ, ne de 
aol bir fırkadır. O, Türkiye'nin 
bugün için istihdaf etmek iste
diği merhalelerin bir timsalidir. 

Halle fırkasına nazaran yeni 
fırka daha soldur. Çünkü: 

1 - Hürriyetçidir. 
2 - Halkın vergi ylklhıtl 

azaltmak ve inhisarları kaldır
mak itibarile halkçıdır. 

3 - Adliyeye serbesti te
min etmek memeai dolayuile 
ac:laletçidir. 

4 - T ahit ettiği diier 
ewlara nazaraa mlbbet, yani 
ilmi liyuetçidir. 

Hualı : Bu fırka •i deift 
muhakkak ki, llisbeten ıoldur. 

kara'da Serbest Cnmhuriyet 1• m e r 1• r • F ırkaanm teşkili günden glııe bftyük elçiliğimizden ayrılan 
artan bir allka ile takip edil- Fethi beyin yerine, geçen pn 

Memleketin siyasi hayabDd•' 
yeni bir fırka doğdu ve dald 
tetekidlli rami bir tekil al
madan hükümeti tenkide bar 
ladı. 

mektedir. Maamafih burada Yalova, 11 (H. M.) - Fethi kak olan meb'uslardan bazıla-
d ismi Lildirilen {Vasıf) beyden 

bu mesele hakkında yeni hiç Beyin tqkil ettiği Serbest n şunlar ır: 
bir haber yoktur. Bütibı ma- Cimburiyet Fırkası'mn prog- Ağaoğlu Ahmet (Kars), Sa- başka bir namzet daha vardır. 
itimat (Yalova) dan gelmekte ramı bu ~m, yahut yarın lih (Bozok), Kılıç Ali (Gazi- Bu namzet te Bem sefiri Münir 
bütün nazarlar (Yalova) ya Anadolu aJ· ansı vaaıtasile gaze- ayintap ) ' YllDUS Nadi ( Muğ- beydir. Bu dakikaya kadar her 

Hnkumet ~azeteleri badi'" 
ıeyi, hadise olarak yazdıl.r, 

Fakat hakkında kat'i ceph• 
alarak mtltalea beyan etmedi
ler. Vaziyetin inkifafım bekle
meyi muvafık buldular. 

initaf etmektedir. la ) , Hakkı Tarık ( Gire-
Denilebilir ki Ankara ehem- lelere verilecektir. son), Mehmet Asım (Ardıhan) iki namzetten biri tercih edil-

miyetini kaybetmiştir. Programı Hazırlıyanlar Necmettin Sadık (Sivas) Ha- miş değildir. 

Garip Şey 
Yolsuzluğu Haber 
Vermek Kabahat Mi? 

Şehremaneti İstinye ile Mas
lak arasında bir yol yaptırı
yor. Biz bu yola ait bir yol
suzluğu Emanet müfettişlerinin 
tahkik ettiğini yazmııtık. 

Bu tahkikat derinleştirilmiş 
ve bir katibin amele yevmiye
lerini fazla göstererek bir 
miktar para ihtilas ettiği tes
bit olunmuştur. 

Kitip efendi bu işi yapmak 
için sahte mühürler kullan
mıştır. 

Bundan başka yola döşenen 
(380) metre mik' abı taş hak
kında datahkikat yapılmaktadır. 

Şurası gariptir ki bu yolsuz
luğu Emanete haber veren 
yevmiyeli bir memura şimdi 
iş verilmemektedir. 

Bir Karar Ve Bir 
Müracaat . 

Ticaret odası "4,, üncü sınıf 
tüccar olarak kaydedilen esna
fın cemiyetlere kaydedilmeleri 
icap edeceğine dair bir karar 
vermiştir. Oda ile alakadar 
cemiyetlerden bazıları bu karar 
üzerine lktısat V ekiletine mü
racaat ve oda kararına itiraz 
etmişlerdir. 

Radyo Mukavelesi 
Radyo firketile F"ılips rad

yo ıirketi arasında yapılan 6 
senelik mukavele klikômetin 
tasdiki için Ankaraya gönde
rilmiştir. Tasdikten sonra yeni 
mukavelenin tatbikine başla
nacak ve Radyo idare ve neş
riyatında baza deiişildik ola
cakbr. 

EKMEK ve FRANCALA 
FIATLARI 

şehrema.etindea ı Afustoıun 12 IDcl 
..ı. gla&nd- itibaren ekmek on Ud n 
fraacala oa Mim buçuk kuruıtur. 

san Canip (Rize) Recep Zühtü ---
Yeni fırkanın programını 

hazırlamak için aktedilen içti
malara iştirak edenler şunlar
dır: 

Ağaoğlu Ahmet (Kars) Sa
lih Bey ( Bozok ), Nuri Bey 
(Kütahya), Tahsin Bey ( Arda
han ), İbrahim Bey ( Bilecik ) 
ve diğer bazı meb'uslardır. 

Fırkanın ilk müessis azaları 
bunlar sayılabilir. 

Fırkaya girmeleri muhak-

(Sinop) Nuri (Kütahya) Akço
raoğlu Yusuf, Nuri (Muğla) 
Osman zade Hamdi, İbrahim 
( Bilecik ) Nafi Atuf ( Erzu
rum ) Aziz ( Erzurum ) Ali 
Münif ( Adana ) Kadri (A
dana) Celil (İ:r:mir) Haydar 
(İstanbul) Edip Servet (İstan
bul) Cemil (Tekirdağı) Fuat 
(R:.ze) Ali (Afyon) Mazhar 
Müfit (Denizli) Necip Ali 
(Denizli). 

il 

Yeni Fırka Hakkında Fikirler 
[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

bazı devlet adamlarına fikir
lerini sorduk, aldığımız cevap
lan neşre başlıyoruz: 

HÜSNÜ BEY ( KONYA ) 

ancak sevindirebilir. Yalnız, 
ili teşekküllerin, memleketin 
muhtelif köşelerinde anlayışlı 
bir fikir mücadelesi yerine, 
şuursuz ve tahsi meı:f aatler 
üzerine kurulmuş bir intikam 

Konya meb'usu HUsnii 'Bey ve muhasame doğurmamasını 
diyor ki : göz önünde bulundurmak, 

- Ben Halk fırkasının meb'- listüne titr_,enecek bir noktadır. 
usuyum. Fırkamı değiştirmiye Lİ ALİ ty 
hiç niyetim yoktur. Bu, herşey- GA p KEM B. NE D OR? 
den evvel bir kanaat mesele- Sabık sefirlerden Galip Ke-
sidir. ma}i B. şu fildrdedir: 

OSMAN ZADE HAMDI B. .:tYeni bir fırka teşkili hak-

i ı kında Fethi Beyin taaavvurunu 
( Z M R ) gazetelerde büyük bir mem-

Osman zade Hamdi B. nunt yetle okudum. Şüphesizdir 
diyor ki: r k~ Fethi Bey bu tasavvurunun 

- Hiçbir şeyden haberim r meYkii file koymadan evel 
yok. Kendi ismimi ben de si- Reisicümhur Hz. ile istişare 
zin gibi gazetelerde gördüm. etmiş ve bu fırkanın tam.amile 
Demek öyle münasip gör- cu.w.huriyet prensiplerine sadık 
müşler, fakat, programını gör- oltnak şartı esasisile mecliste 
meden yeni fırka hakkında si- lüzumu kat'i olan kontrolün 
ze birşey söyliyemem. (Hamdi B. teessüsüne ç.al'f"C&iı tebeyyün 
neş'eli görünüyor, bol kabka;t etmiştir. $61-asını da kaydede-
halar atıyordu. ) • rim ki, valdile Romanya dev-

MAHMUT BEY (SÜRT) leti, intizam ve tealisini sırf 
Sürt meb'usu Mahmut Bey müteveffa .. kır!'1 Şarl'~n ~em-

esuh bir cevap vermedi : lekette b.~rı lıberal, oteki ~~ 
- Avrupa hadiseleri hak- konservator olmak lizre iki 

kında başmakale yazıyorum, fıı:ka tesisine meydan ver
isterseniz size de okuyayım mı.ş olmasına medyundur. Kı-
dedi ve güldü. •• ral Şarl'in hemen yarım asır 

CELAL SAH t R B. t:am eden mü~deti sa.l-

( ZONGULDAK) • abnda Ramanya da hiç 
bır fırka dart seneden 

ZonS?Uldak meb 'usu C. Sahir ziyade mevkii iktidarda kalma-
B. dedi .ki : mış ve bir hadisei siyasiye kü-

- Milli. ~urakabeyi . ciddi kumeti iskat etmediği takdirde 
ve kuvv.etlı ~ır ba}e getir~ce~ ~al ~ör~ sene nihayetinde hü
her nevı vazıyet millet hakımı- kumeti ıstifaya davet etmeyi 

yetinin candan tara ftarlarını itiyat edinmişti. 

Fırtına 
Gece Şiddetli Yağmur 

Ve Dolu Yağdı 

Bugün vaziyet kısmen te
nevvür etmİf, gazetelerde d• 
mütalealar haşlamıştır. Bu nıil'" 
taleaların en canlısa ve sarihi 
MiLLiYET refikimizdedir ve 
Siirt meb'uau Mahmut Beyio 

İstanbul ve civan dün gece imzasını taşımaktadır. Mahmut 
oldukça şiddetli bir fırbna Bey Ankaradan telefonla dikti 
geçirmiştir. ettirdiği yansında diyorki: 

Hava akşamdan çok berrak " Fethi Beyefendinin teıı-
ve serindi. kitlerine cevap vermek miiıll'" 

Fakat gece tam saat üç bu- kündür. Ancak bu noktad• 
çukta rUzgirm istikameti an- Inzumundan fazla isticale d• 
sızın değişti. Ortalığı siyah 
bir yağmur bulutu kapladı. lftzum yoktur. Şilphesi.z ki sr 
Bu sırada birbiri arkasına de- rası gelince btiJdbnet ıerek 
vamh şemşekler çakıyordu. matbuatta, gerek media kür' 

Birdenbire çok siddetli bir süsünde bu tenkitlere cevaP 
yağmur boşandı, biraz sonra da verecek ve bugüne kadat 
ceviz büyüklüğünde dolu dii§- takip ettiği politikasına mi
miye başladı ve yanın saat dafaa etmesini bilecekiir. 
kadar korkunç bir şekilde Buglhı, Başvekil Paşanıı• 
devam etti. Ankaraya avdetleri üzerint 

Dolu, dün gece birçok cam- kendilerini gördüm. Yeni fırka 
ların kırılmasına da sebep oldu. hakkında düşündüklerini sof" 

Fırtına bilhassa şehrin çukur 
ve yokuş etekleıine tesadüf du111. Mutat tebessüm 1ff 
eden kısımlarını feci bir hale neşcsile 'u sözleri söyledi : 
getirmiştir. - Fethi Beyin, müstakil 

Selin önünden sürüklenen bir fırka teşkil etmesi, siyasi 
taş ve topraklar yokuşların hayatımızda büyük bir tekaınnl 
altında aşılmaz birer yığın safhasıdır. 
teşkil etmişlerdir. Fındıklı ve intişar eden mektubuna go'" 
Ortal ö ıde tramvay yolunu böy-
le yığı:::ılar kaplamış, bu yüzden re "Serbest Cümhuriyet,, -fır 
bu sabah kısmen tramvaylar kası daha ilk anda, hükfımtl' 
iş!iyememiş, halk işine kısmen tin siyasetini ve icraabw tal" 
yayan gitmiş, kısmen de oto- vip etmiyen bir istikamette 
mobillere müracaat etmiştir. olduğunu göstermektedir. Ani,.. 

Bebek - Eminönü; Orta1<öy - şılıyor ki, eski arkadaşımla bil'" 
Aksaray ve Beşiktaş - Fatih yük meseleler iizerinde ciddi 
tramvayları saat ona kadar münakaşalar yapacağız. 
hiçbir sefer yapamamış bulu- Siyasetini inanarak takil' 
nuyorlardı. eden fırkamızın ve hükômetiDİ' 

Yolun öğleye doğru açıla-
vereceği cevapların efkarı 11' 

cağı ümit ediliyor. 
Fırtına, Ayn~a, birçok kire- mumiyeyi tamamen tenvir •' 

bihakkm ikna edeceğine asil mitlerin uçmasına, tahta per-
d I d il d 

şüphem yoktur. 
e erin evr mesine e sebep Bugün, derhal b6yle bil 

olmuştur. 
münakapya girifmeyi lüzuıo' 

iki Amelenin Kavgası ıuz bulurum. ÇünkO münakat' 
Y orgi ile Mustafa isminde · mevzuları, umumi ve ana bat' 

iki amele • kavga etmiş, Mus- 1arile anlaşılıyorsa da SerbeS1 

tafa tornavida ile Y orgi'yi Cümburiyet fırkası lideri~ 
daha sarih ve mufassal olarJ başından yaralamıştır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. ve Fethi B. 

1 - I"- B. - Ey ••• Fethi Bey, sen 2 - Fethi B. - Evveli memleketi şu in- 3 - Fethi B. - ikincisi, millete tam bir 
fırkanda neler yapacakun 1 Boa birer birer hisar belisından kurtaracağım ve her türlü hilrriyet vereceğim. Millet istediğini ıöyliyecek, 
anlat bakayım da f6yle ldillbıau latlme iğip 

4 - Fethi B. - VerıiJeri azaltacağı..,. 
Hacan B. - Bunların hepsi iyi, hoş aııt; 

çok rica ederim, ıöylediklerin llkırdıda k 
masınl bir ~? ticarete tam bir ıerbestlik temin edeceğim. istediğini yazacak, istediğini yapacak. 

~----~~~--~~-----~------~--~~------~~__::____.~ __ ~------~------~---~--_. 



~2 Ağustos 

Her gün 
!smet Paşadvn 
lzalıat 
Bekliyoruz --F . M . Zekeriya 

g .. Jlhi B. Paris'ten Gazi'ye 
p on er~ği.. mektupta İsmet 
1 Clfa

1 
kukuınetini şu maddecr e ·1-ı. __ 1

1.UilUl etmektedir: 
1 - Adli · anI ıararh h' kıyemız Y l.J ve 
~~a m kanunlar çı-

2 - Şr"ın elif · • f dal en er sıyaseti ay-
tir. 1 olarak inkişaf etmemiş-

3- Han· .. d hili"' • cı ve a sıyaset 

~eınlekeiin hakiki menfaatle
rıne uygun d .. 'fd" 4 egı ır. 

- Kalem fi'-!- - &- • Jetle . , KIT, soz urn--
h> nııe serbest cereyan veril
.. 4elt1İştir. 

5- v ,....:ı ... dı er~uer agır r. 
6 - h .~ di . • h 

Jatta _ u:nsa ve tican a-
tafl hükumet lüzumsuz mas-

7ar Yapmıştır. 
tin . - Memlekette hükiime
teşe1k~tını kontrol edebilecek 
sin .küllerin meydana gclme-

e 1-L~ :l_ . , 
~ ver.wuemııtir. 

B .. t.. * tn.. u uıı gazetelerde neşrine 
ru~~aade edilen Müller rapo-
heıı · a İsnıet Paşa hükfımeti 
td'lı haşlı şu kusurlarla itham 

1 rtıektedir: 
t - BMt d 'd -nı u çe e van ata gore 

asraf l • -~ 
~.. yapı acagma masra.ra 
e>Ote l' "d b Yük an at aranmış, ve u 
kö 1.~sıl müstahsil unsur olan 

y Uye yu-kJ til . ti• 
2 

e mış r. 
Ilı - Şimendifer siyaseti 
'ınlek~t için muzır olmuştur. 

ltı 3 - Yaşaması mümkün ol
iı-~J'aıı bazı sanayii hi_maye 
;ı-ltı l" . af 
ed·ı .u.z1lmsuz yere para ısr 
tn 

1 lllıştır. ( Şeker fabrikalari 
eselesinde olduğu gibi ) 

aa/ - Memleketin asil istih
Of<ftı~enı b aı olan ziraata layık 
..... ıtı ehemmiyet verilme
~ıştir, 

~ . * &o eısiconıbur, Fethi Beye 
ı kllderdilderi cevapta "mem-
h:Jt idaresi hakkındaki müşa
~d ~ ve mütalaalar1DW1 iştirak 

trun., diyorlar. 

I~~ l<u"'1etini t&tan almak 
ith ltn.gelen bir hükômetin bu 
~a;nılar karşısında lakayt 

~<ı.:_ına imkan yoktur. 
halk u~ bu rivayetleri işiden 
d~rı 1? ismet Pa~a hükômetin
'tt>r~alıat beklemekte hakkı 
ttın • Zaten İsmet Paşa bü
ku\1\>~telere " yaptığım işleri 
~~b·ı~e izalı ve müdafaa e-

ı ırun eli ı t.ci·~,. yor ar. 
içi;~ umumiyeyi tatmin 
\tet"ttı bu izahatı bir an evvel 
trı elerini rica edebilir miyiz 1 . ~\rıur= . 
ihti}r arnu teşrih etmesıne 

irı aç Vardır. 
~~~ ~e söylemeliyiz ki1 bu 
\takti ıçin kendisiııin henüz () t olmamışbr. 
~~if !d~ Lagün biD! düşen 
~ e, bin tenkit edaı bir 
~~ :n ıühunma k.arşr enm,e 
l)t\q ~ çehre göstermek değil, 
Atıa~~el yüzle karşılamaktır. 
\>\! 8~1tnız~ hoşgeldiıı, deriz 
ltı~qJa&etinıizi nasıl iman ile 
~U~8 ka edeceğimizi görerek 
dllya~ .. P(}litikacı sıf atı1e zevk 

v aRlnı t · d • }lı 1 ~ • emın e erız... ,, 
~Şa ı fırka mevzuuna İsmet 

-tık ı. nin çok samimi ve 
b~~a ~Yaııabna bugünlük 
liq~(!~ırşey ilave etmiyorum. 
~~ Paşa, Y alovamD bava
'~llt~s.i çok istifade etmiş, 
'Q~ Ve ruı.a • t b' ill at İf d ~-'"'iesı am ır 
~ e eder bir mana 

dalls-, tı: GAfi> PLAKA 
1\ tı~ı_C&ııYoııet 

ll'ıtıli ~ıuıı kaybolduğun-
Yokt\lt', 

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: ~ Hangisi Kazanır? * 

1 - Aş~ alay eden erke
ğin kalbini lmmıya ehemmiyet 

venniyen kadın mı? 

2 - Sevgilisini para i~ ' 3 - Müsrif., dÜŞÜDcesiz ve 
seven ve öldüğü gün erkeğiiı idrak.siz olduğu için erkeğini 

ağzındaki altın dİJİ bile söküp sefalete siiriikliycn kadm mı?. 
alacak olan kadın mı?. 

•• •• 

4 - Yok.sa, aşkında samimi 
olan, ve evlenip iyi bir yuva 
kurmaktan başka birşey dü
tünmiyen kız mı? 

Elbette ki sonuncu. 

• 
BUGUNUN TELGRAF ~ERLERI 

Bulgaristan'la Şark ·a Vaziyet 
Ticari Aliş Veriş • C 

ezaketini Kaybetti Türkçe Mua lim

Bulgar vapur kumpanyaS?, ran fi eva en 
Tiirkiye ve Bulgaristan arasm- F k A b :: ı:::"v=: artır- a t n aş a . 

Bu hafta içinde Türlciyeden 
Bulgarista'na teneke, otomobil 
aletleri, palamut, ~ çuval 
gönderilmiştir. 

Bulgaristan' dan ise Türkiye
ye limonata şişeleri, oksijen ve 
pamuk ipliği gelmiştir. 

Et Fiatlan Düştü 
Havalann sıcak gitmesi, 

Erzmum ve Haymanadan fazla 
koyun gelmesi dolayısile et 
fiatlan ( 4 - 5 ) kuruş düş
müştür. 

Galata Gümrü
ğündeki Vak'a 
iki gün evvel, Perapalas 

komisyoncusunun bir gümrük 
sahtekirlığını yazmıştık. Güm
rük idaresinin verdiği malu-
mata göre mesele bizzat güm
riik başkatibi tarafından, 
beyanname gözden geçirilir
ken meydana çıkarılmış ve 
bu münasebetle bu komis
yoncımun bundan evelki mua
melelerinde de sahtekarlık 
yapıp yapmadığı anlaşılmak 
için kendisine ait bütün eski 
beyaımamelerin tetkikine baş-
lanmıştır. 

Bir Kaza 
Dün akşam, Kadıköy' de, 

Albyol ağzuıd.a bir kaza 
olmuştur. 

( 3438) numaralı otobüs ile 
1951 numaralı otomobil karşı
hklı gelirlerken çarpışmamak 
için manevra vapmıya kalk
mışlardır. 

Fakat yer dar olduğunda;n 
telgraf c!lı'e~ne . çarpmış, dı
reği devırmışlerdır. Bu sırada 
Muhiddin zade Haydar Beye 
ait mağcuanm kepengi :ı.ede
lenmiş, camlan kırılmışbr. Ka-
zadan mes'ul addedilen şoför 
lsmail Ef. yakalanmıştır. 

Bir Çocuk Boğııl:du 
Beyazıt'ta oturan İranlı 

Zeynelab;din efendinin t 1 ya
tındaki oğlu Feridun Y enika
pı' da denize girmiş. fakat 
yüzme bilmediğinden boğul-

muştur. 

Kırılan Rekorlar 
Dün taksim' de senenin ikinci 

atletizm teşvik müsabakası 
yapılmış, eski gülle ve disk 
reko!ları kınlınışbr. Yeni gülle 
atma rekoru l 2,0375, Diak 
atma 37,25 tir. İkiai de lstan
bul Spordan Veysi Beyindir· 

İrana Yeni Bir Nota Veriyoruz 
Ankara 11, ( H. M. ) - İranın ce\Tabı, ilk gündenberi söyle

diğim veçhile menfidir. Fakat çok mutedil bir lisanla yazılmışbr. 
Tahran kabinesi vakıa ordumuzun İran toprağına geçmesine 
razı değildir. Hudut tashihine de yanaşmamaktadır. Fakat 
kardeşçe teşriki mesaiye .hazıdır ve garp vilayetlerinde nüfuzu
nun kafi olmaması hasebile mazur görülmesini ı:ca etmektedir. 
Binaenaleyh vaziyetin nezaketi kaybolmuştur. Hükumetimiz 
Tahrana ikinci bir nota göndererek isteni!en teşriki mesainin 
şeklini anlatacak ve hbiıdan sonra mi.ıkaleme hudut memurları 
ile sefaretler arasında ya pılaoak. 

( Oramar) a T aarn& edenler de Kaçtılar 
. Ankara, 11 ( H. M. ) - Oramar mınlak;:tsma tecavüz eden 

(Barzan) şeyhi de kaçmıştır: Fransızların { Haco) ile Cemil 
paşa zadeJeri tuttukları gibi hunları cla tufmalarına intizar 
edilmektedir. 

İster İnan, İster İnanma! 

' Bu adam bir Fransızdır. 
Bap nzerinde ( 350) okka 
ytik taşıyarak hayli me· 
safe or. 

leri Kongresi 
Ankara, it ( H. M.) -

Türlıçe muallimlerinin konf e
raw devam etmektedir. Ko
nuşulan şey Türkçe tedrisabnın 
ısla.hı ve tezyididir. 

Dil encümeninin kararBız· 

lığı ile imlada i. t krarsızlık 
şiddetle tenkit edilmiştir. 

Bir Teşebbüs 
Şehrimizde Bir Elektrik 

Teli Fabrikası Açıldı 
Haber aldığımıza göre bir 

Türk müteşebbis şehrimizde 
yeni bir fabrika kurmuş ve 
istihsale de başlamıştır. Bu 
yeni fabrika F mdıklıdadır ve 
kauçuk!u, kurşunlu elektrik 
teli yapmaktadır. 

Burada aynca istenilen şe
kilde lastik te imil edilmekte
dir. Fabrikada yapılan elektrik 
kablolarile lastik livha ve bo
rular ecnebi mütehassıslar 
tarafından tetkik olunmuş, Av
rupa mallarına rekabet edebile
celderi muhakkak görülmüştür. 

Bunlar piy:u;ada da Avrupa 
mallarına tercih olunmıya baş-
lanmıştır. 

Fabrikada imal olunan mal
zeme yerli mallar sergisinde 
teşhir edilecektir. 

Hırsızlık 
Cihangir' de Lale aparbma

ııında oturan Dr. Bahattin B. 
evinde bulunmadığı bir sırada 
daire kapısı bir demir parça
sile açılmıştır. 

Hırsız (400) lira kıymetinde 
bir manto, 120 lira kıymetin
de bir fotoğraf makinesi 
(25) lira kıymetinde bir taban
ca, (4) kat elbise (2) tane 
gömlek aşırmıştır. Apartıman 
kapıcısı Ahmet'ten şüphe 
edilmektedir. 

Yerli Mallar Sergisi 
İkinci yerli mallar sergisi 

bugün öğleden sonra açılacak· 
tır. Açılma resmini Meclis 
reisi Kazım Paşa yapaca.kbr. 

Tayyare Piyankosu 
Bugün {9) uncu tertip 

tayyare piyankosıınun ilk ke
şi.desi yapılacaktır. 

Bir Tavzih 
9 Ağustos tarihli nüshada 

Anadolu oteli müsteciri Ahmet 
efendinin müvezzi Hasan efen-
diyi yaraladığı yazıhdır. Ahmet 
efendi Anadolu - Şumnu oteli 
müsteciridir. Tavzihini rica 
ederim. 

Anadolu oteli müsteciri 
u u~· - .. 

"'"~ 

Sayıla 3 

Dedikodu 
Fır kala;;;. 
Prograıncnda 
Hürriyet 

..... 
Yeni fırkanrn progr=mmda 

şöyle bir madde ol uğu ı:.ö,
leniyor: 

"Fikir hürriyetine t~•Lyct e
dilecektir.,, 

Demek yeni f1rka ~eınle
kette hakiki bir hün iyct ilJ.ı 
edecek. Zaten ismi!e de va<!
dettiği şey bu. Sevine!i~n, h.ıtt:ı 
bir bayram daha yapalım; 
bayramlar biraz fazlaca kaçı
yor ama, doğrusu buna değer!! 

1908 denberi kaç defa 
hürriyet ilan ettiğimizi düşü
nüyorum. Sayısını bulmak 
zorcadır. Adeta her yeni fırka. 
her yeni kabine iktidar me,·ki
ine gelirken programında hür
riyet vadeder ve böylece, 
1908 inkılabının sudan birşcy 
olduğunu itiraftan çekinmez. 

Hangi fırka, programında bıı 
cazip maddeyi bulundurmak 
istemez? Hangi fırka, beyan
namesinde, bunun aksini iddia 
edebilir ve meseia: 

" Ey ahali... Ben biraz 
istibdat yapacağım, memleke
tin vahdeti ve asayişi namına 
şimdilik böyle lazım. Liitfen 
çenelerinizi tutun, iktidar mev
kiine gelirsem, fa:ıla söze ta
hammül edemem, içeriye tıka
rım ha!.,, diyebilir?. 

Yeni fırka için birşey diyemem; 
vakıa hepsi, bildiğimiz adam
lar ama, onları iş başında 
görmeden ötekilerden farksız 
bulmakta acele etmem. 

Tabiat bu ya.. Ben herşeye 
kolay kolay inanmıyanlardanım. 
lianlara, kataloklara, tarifelere 
programlara ve beyannamelere 
çokluk inanmam. Yedi derde 
deva olduğunu ilin eden öyle 
ilaçlar vardır ki, insanı üstelik 
yedi derde daha uğrabrlar. 

Fethi Beyin bu sefer bize 
sunduğu ilicm fişesindeki 
etiket parlak. Fakat iki yudum 
alalım da ondan sonra fikrimizi 
söyliyelim. Zira iyi düşünmek 
istiyen bir kafa için şüpheden 
ala yastık yoktur. Yeni fırka· 
nın münevver lideri bu hakikati 
bilir, sanının. ---N i ş a n 1 a n m a· 

Millet çiftliği müdürü Ne- · 
cati Beyle, ziraat ve makine 
mühendisi İktısat Vekaleti 
müfettişi Daniş Beyin kızı 
Fazilet Hanımın nişanları ya
pılmışbr. Saadet dileriz. 

Komünistler 
Poliste mevkuf komünistkT 

serbest bırakılmışlardır. 3 kadırı, 
3 erkek mevkuftur. 

Yavuz Mükemmel 
Yavuz zırhlınuzın dün :ı.tı~ 

tecrübeleri yapılmış ve yeni 
abş manzumesin'n çok mt
kcmmel olduğu anlaşıimıştır. 

Ecnebi Vapurcular 
Rekabette 

lstanbul'la Akdenizdeki •. ı.:
nebi limanlar arasında yolcu 
nakleden kumpanyalar ai'ı:ı.t.ın 
da rekabet şiddetlenruişC . 
Güverte için dört kump""' a-'--... . , 
nm Y3:Ptığı tröst te bomJ.znu.ş
tur. Bıletler (%50) kadr.t kırıl
maktadır. 

Bir Memur Yaralandı 
Gece saat (21) e doğru b

tiklal caddesinden geç~n 17 4 <J 

numaralı otomQhil bele'"' } ~ 
zabıta memuru Natık Eic•ıc ye 
çarpmış, ayağmaan y.:' .. w 

mışhr. 



MEMLEKET 

SAYFASI 

Mersin Mektubu 

Şehir Mamur, 
Fakat Buhranlı. 
Halk Ta Kumarcı, 

Mersin çok karakteristik 
bir şehir. Caddelerde durmı
yan bir gidip gelme var. Şe
hir mamur. Halk ve kadinlar 
kumara müptela. İnsan, bütnn 
bağlan, portakal bahçeleri ve 
yeni taş binalarile karşılqtığı 
zaman vasati Anadolunun bll
tün kasvetini unutuyor. 

Mersin kısmen de kozmopo
lit bir şehirdir. Son iktısadf 
buhranın buradaki fena tesir
lerine rağmen ahali sefih ha· 
yalım terketmemiştir. Adeta 
her ev bir kumar salonudur 
denebilir. 

Halk ve münevverler bu 
vaziyetten çok şikiyet-idirler. 
Kadınların da en büyük iptilası 
kumardır. Türk ocağı gibi mü
esseseler ise burada da Anado
lunun her yerinde olduğu gibi 
durgun ve faaliyetsizdir. 

İkbsadi buhran buranın 
bilhassa küçük tücarlannı fena 
halde sarsmışbr. Esasen tam • 
bir ticaret bilgisine malik ol
m.·adıkları için günden güne 
kötü bir vaziyet, çirkin bir 
bal nazarı dikkati celbediyor: 

1 - Adana : Seyhan, Taşköprü. 
2 - Mersin'de İtalya Konsolosanesi. 
3 - Niğde ve Bor futbolculan. 
4 - Niğde ve Bor sporcuları. 
S - Seyhan ve civarı. 
6 - Mersin: Alman iskelesi. 

-' : Mezarlıklar üstüne fellahlar 
ıspanak ve pırasa ekmektedir
ler. Şayanı dikkat bir hal da
ha: Caddelerde sık sık bir 
polisle mal dairesine haczedilmiş 

7 - Bursa ha an ser isinde Menuk. 

-!==:::::::~~======~========:=..---'~-====~=--==-====-=--~===-----=----=-'-• 

eşya taşıyan tahsildarlara 
rastlanıyor. Haciz kağıdı 

gelmemiş hiçbir müessese yok 
gibidir. Bazen kanunen hac-
2edilemiyecek olan eşyanın da 
haczedildiği görülüyor. 

Çanakkale'de Fırtına 
Çanakkale, 6 Ağustos 

Şehrimiz bugün dehşetli bir 
boraya maruz kalmışbr. 32 
derece olan hararet birdenbire 
düşmüş, hava kararmış, şid
detli bir rüzgar esmiye baş-

lamıştır. Şehir toz bulutları 

arasında görünmez olmuştur. 

Boranın köylerde daha şid

detli olduğu söylenmektedir. 
Hasarat mühim değildir. 

M. Bahattin 

Bursa' da 
En Kısa Yol 

Bursa - Gemlik - Orhangazi 
arasında ilk defa olarak müte
kabil yevmi posta ihale edil
miştir. 

Münakasaya konan Yalova -
Orhangazi arasındaki posta 
nakliyab yakında ihale edilecek 
ve nakliyata başlanacaktır. Bu 
yol Bursa ile İstanbul arasında 
en kısa yol olacakbr. Kışın 

vapur Mudanyaya gelemediği 

günlerde postaların bu yoldan 
sevki düşünülmektedir. 

Bu münasebetle Bursa - Ya
lova arasında sıkı bir rabıta 
teessüs etmiş olacaktır. 

Esasen haftanın muayyen 
günlerinde otobüs seferi icra 
edilmektedir. 

Niğdede 

Halka 
Eziyet 

Niçin 
Ediliyor 
Niğde: 1 - 8 - 930 

Dün öğleden sonra bir işimi 
takip için nüfus müdüriyetine 
gitmiştim. Çıkarken vezne ka
pısında birkaç esnafın maliye 
memurlarına yalvararak istir-

hamatta bulunduklarını gör
düm. Kulak verdim. Esnaftan 
bir ihtiyar: 

- Aman efendim, daha sa
at üç; niçin paramı almıyorsu-

nuz?. Bana yazık değil mi?. 

Yarın gelirsem benden ceza 

alacaksınız. Ben ceza verece

ğim para ile ailemin birkaç 
gün maişetini temin ederim. 

Bir diğeri - Borç alarak 

paranızı getirdim. Daha pay

dosa bir buçuk saat var. Ne

den paramı almıyorsunuz ? 

diye şikayet ediyordu. 

Karşılarında bulunan bir 
maliye memur.: ise lakayt : 

" - Artık defter kapandı. 

Yarın cezasile birlikte getirİT

siniz,, diye mukabele ediyor

du. 

Meğer kazanç vergisinin 

bugün son gunu imiş, şayet 

bugün sandığa yatırılmıyacak 

olursa, yarın cezasile beraber 

vermek mecburiyeti varmış. 

Bu, beş on kuruş kazanan za

vallılara acıdım. 

Diyanbekir 
• • • • 

IZMIR OCAK IŞI Su Ve Havasızlık
tan Kurtuluyor * * 

İzmir, 8 (Hususi) - İzmir 

Türk ocağı meselesi, nihayet 
ocakların umumi vaziyetinin 

halli ve ocaklara müspet ve 

muayyen bir veçhe verilmesi 

halini almıştır. Bu suretle geçen 
mektupta yazdığım nazar 

noktası ve tesbit ettiğim düşün
celer teeyyüt etmiştir. 

Türk ocakları merkezi he

yeti reisi Hamdullah Suphi B. le 

ocak müfettişi Burhan B. : 
11

- Ocaklarla bahçelerinde 

içki kullanılamaz.,, 

Nazariyelerini kabul etti
rebilmek için iki gündenberi 

cc; kta, heyeti idare odasında 

<.lakadarlarla saatlerce müna
kaşa yapıyorlar. iki güıilük 

münakaşa ve fikir müdavele
sinin neticesini söylersem gü
lersiniz: 

Hiç!. 

Haber aldığıma göre Ham· 

dullah Suphi Bey; kendisine 
yapılan tarizlerle adeta muba
fazakirlık tevcih edildiği ka-

naatini besliyormuş ve bundan 

fazla hassasiyet gösteriyormuş. 
Üstadın nazar noktası: 

" - Ocaklarda içki kullam
lamaz. Hatta senenin muayyen 

* 

da verilemez.,, Mihverinin etra
fında rengini, şeklini ve esasım 
değiştirmeden dönüp gidiyor
muş.. Diğer taraf ta kendi id
diasında musır: 

u-Bugünkü ocak, eski ocak 
değildir. Bugünkü ocak, ilmi 

i~timai, asri esaslara istinat 
etmiş bir kulüp olmaktan baş-

ka bir şey değildir. Şayet 

aksini iddia eden varsa mese
le, kurultayda halledilmelidir.,, 

Diyor.. Öyle zannediyorum 
ki ; bütün bu münakaşalar

dan hiçbir şey doğmıyacak ve 

Asırlardanberi Diyarıbekirin 

müzmin ve mühim bir derdi 

vardı: Su derdi .... 

Bu su, Diyarıbekire kırk 

kilometre mesafede bulunan 

( Karaca dağ ) ın en saf ve en 

büyük bir menbamdan geldiği 

halde maalesef su yollarının 

bozukluğu yüzünden her gün 
içine saman, paçavra gibi bir 

takım muzır mevat kabştın

lır ve berbat bir hale getiri
lirdi. 

Diyanbekirin bozulmuş olan 

ıu ve havası Diyarıbekiri ya
vaş yavaş kemiren iki korkunç 
beli olmuştur. 

mesele olduğu gibi kalacaktır. Fakat şimdi, çok şükür Diya
İlk müzakereye gazeteciler de nbekir bu iki beladan kurtul-

iştirak etmişlerdir. Hizmet mıya yüz tuttu. Şehri mahpese 
başmuharriri Zeynel Besim çeviren etrafındaki surlar ya

Beyle Hamdullah Supbi Bey vaş yavaş yıkllmıya başlandı 
arasında bu hususta uzun ve ve şimdiye kadar da muhtelif 
samimi münakaşalar olmuştur. cephelerde iki yüz metrelik 

Her iki taraf ta bllyllk bir yer yıkıldı .• 
nezahetle kendi tezlerini mü- [ Suya gelince; bu suyun de
dafaa etmişler ve fikirlerinden mir borularla tehre getirilmesi 
zerre kadar fedakarlık gös- valimiz Nizamettin Beye nasip 
terememiılerdir. oldu. 

Mesele, evelce de yazdığım Bundan bir hafta evvel 

gibi, İzmir ocağı bahçesinde demir su borularının vaz'ı esas 
işret istimali meselesinden çık- resmi yapıldı. Demir boru 
mıştır. Mamdullah Suphi B. in ferşiyatı elyevm hararetle 
buradaki muarizları ortaya devam ediyor, bu sene inşa

ocağın hakiki vaziyetini hayat atın ikmal edileceği tahmin 

ve mukadderabnı atmıılardır. edilmektedir. 
F. Cahit 

HAFTADA 

BİR DEFA 

Sinop Mektubu 

Köylünün İki 
Şikayeti: Şebi 
Ve Dağ Şakile · 

Sinop ilk mektep mualliııt 
)erinden Ekrem isminde b' 
genç yazıyor: 

" Tatil münasebetile köyle 
gezmiye çıktım. 15 sene e'/ 
bqlanmış,fakat hili bitiriletn 
mi; olan Karasu yolundayı 
Alqa~ saat yedi. . Fakat y 
itçileri bili çalışıyor. Aldık 
lan gündelik 65 kuruş. Y 
dikleri teY ekmek ve soğan. 
· T arialar susuzluktan yanını 
Mahsul kısmen kuruyup ka 
rulmuş. 

Nihayet köye vardık. 
köylünün biri. evine mis 
etti. Köylüler hoş'geldine ge 
diler. Dertleştik. 

Buraya sıhhiye memuru b 
uğramazmış. Binde bir aşı içi 
şehre davet eder, gitmiye 
olursa 5 lira ceza alırmış. BuJJ 
verecek parası olmıyanlar 

kuruş gündelikle yolda çalı 
mıya mecbur edilirmiş. 

Köylü tütününü terhin e 
mek şartile yüzde elli fB 

vererek para bulabiliyor. f 
kat tütünün parasını alab 

. mek için hiç olmazsa 15 d 
şehre inmiye mecbur. 

Bulunduğum köye bir a 
tam tütün muhamminleri g 
di. Her ev misafirlerini ağ 
lamak için ne mümkünse ya 
tı. Yemekten sonra iki ka 
merdivenleri çıkarak sessjı 

yanımızdaki odaya girdiler. 
Birden ortalığı derin 

sükfıt kapladı. Suratlar endi 
ile doldu. Meğer aylardanb 
köy civarında dolaşan iki sers 
yanlarında taşıdıkları kadın! 

içeri göndermiş, giyecek, 
yecek, vesaire istiyor! 
Kendileri dışarda ağcın dib 
de bekliyorlar. 

Bir saat kadar ev sabibİ 
işkence yapıldı. Kadınlar 
tediklerini aldılar, şakiler 
yapbklannı kafi görerek 
kilip gittiler. Belkı de ya 
başka bir köyü izaç edecei<l 

Ekreffl 

Bursa' da 
Damızlık Hayvanl9 

Yarış ve ıslah enciiJJJ 
Tesatetile F ransadan sab11 . 
nan İngiliz aygırlarından ~. 
yetimize ait olan dört IJ1f 
ab gelmiştir. • 

Aygırlar, asri ve feJJJJ1 

kilde yeni tesis edilen ıY 
deposuna yerleştirilmiştir. 13 
lardan üçü üç, birisi aitı r'ş 
dadır. 

Bu ıene damızlık i~ ~f# 
altı yaşındaki aygırdan ıstı 
edilecektir. 

Islahı hayvanat yolund~ 0 • lif 
racabey harasının yetiŞ 110 
kımyetli dam~ardaJJ ~f 
mübayc....-.... rıa vilayetçe l> 
ehl- - . crilmektedit· . 

'bl 
h~. !>ene olduğu ~~tgf 

sene de külliyetli JJJI e~ 
köylere boğa tevzi edile~11 l 

Ômer ce 



12 Ağustos 

Kari Gözile 
Gördük/erimiz 

SON POSTA 

Yer Üstünde Nasıl Şehirler 
* * * * 

Doğru Değil! Varsa Yer Altında Da Vardır. 
• 
iki Musevi 
Ve Bir İş .. 

Geçen cuma gtlnü, tramvayda ıayet 
çb-kln bir nk'aya 9ahlt oldum. O ,Un 
fakir mektepliler için berkeabı biletin
den, bir kW'Uf fazla bilet farla alıruyor
du. 

Mevc:ut yolcular kAmllen verdller. 
Fakat Od Muaevl vatandq, "paramız 
JOk 1 n diyerek rozeti Ud parmak aruı
•• aıkıftırdılar. Geri verdlle:r. Biletçi 
afttlkten SOllJ'& da ı 

- Zorla ••daka aluur iDi ? 
Diye ll57lendiler, 
Bu bal beni ıt0ndereM slnlrlenclircli. 

O kadar m&teculr oW- ki ıece ı&
aUme uyku airmlyor. 

Bu ad.amllll' da bu ntanda ohırm"• 
yor mu? Bizimle •JJÜ hakkın •ahlbl 
detti midirler? 

Niçin IMSyle yapar, bwuıda fena hl• 
dohrurlar ? .. 

lımlr, Bayram yeri P. 9ubetılnden ı 
Salt -Konyanın Dertleri [T.<OBIK BiR BiNA 1 

Rus mimarlanndan biri ı 
J 1 yepyeni, aklühayale ge~:niyen 1 SlRÇADAN SARA\ 

birşey düşünmüş. Y craJh 

Sayıfa 5 

Kadın Ve • 
Kalp işleri 

Kadınlar Birbirlerine Benzerler 

Hepsinde 
Mevc t 
Niçin Benzerler? 

Kadınlar birbirlerine benzer
ler. Hepsinde ayni zaafları, 
ayni hususiyetleri bulursunuz. 

Bu, kadımn zahiri tarafıdır. 
Hakikatte kadın bir muamma
dır. Şimdi güler görürsünüz, 
biraz sonra göz yaşlan içinde 
boğulur. Niçin gillüyordu. Şiın
di niçin ağlıyor, izah edemez
siniz. Neden memnun olur, neye 
küser, niçin kızar bilmeuiniz. 
Kadın hassas bir barometre 
gibidir. En tabii görülen hal
lerden ilersini sezer ve ortada 

A • 

•• 
1 Sonbahar Elbisesi 1 

....... 

DEKOViL HATTI NiÇiN YAPll .. M ŞTJR 

(300) Ul (500) bbı liraya malolduğu 
rivayet edilen Konya - Sille dekovil 
hath ne için inşa edilmiştir ? 

.· 1 
, }ehirleri yapmak. 

bir sebep yok gibi göründüğü 
lrnlde onun değiştiğini görür
! finüz. Bunun gibi kadının sev
Jasını da anlıyamazsıru%. Niçin 

'r. sever, kimi sever, ne vakit , 

Zahlren memlekefa iman için bf 
tqıyacak ve ucuu maledecek olan 
bu teşebblla hakikatte maddi btlfadeler 
temininden başka blrşey için yapılma-

dığını gösteriyor. Çünkü dekovil hattı 
lnşa edildi edileli hiçbir acfcr yapmamış, 
yani Konya'ya bir tek tq gelmiş değil-
dir. Erdoğdu 

SON POST A'Y A BİR iL TIF AT 
Türkiye'de hakiki gazeteciliği ilk 

defa olarak SON POSTA'da sıördüm. 

B~lığırızdaki olarlannıı.la ve yazılan
nızla hakikaten hnlkm dllf, göz.il ve 
kulağı oldunuz. 

Gazetenizin bir aayf uı bir ıWı içinde 
insanlığa en büyük biz.meli yapan "Gü
tenberg,.in evlitlan olan (Mürettip)lerln 
dili olmuım ne kadar arı.u ederdim. 

Hunların cemiyeti be9eriyeye yap
tıkları hb.metlerl, beşeriyete anlatmak 
va:z.lfe11I, halkın dili, sıözil ve kulaiı olan 
SON POSTA'ya düşer zannediyorum. 
Bunu yalnız bir anu ve bir ric:a tellldd 
etmenizi temenni ederim muhterem 
efendim. 

SON POSTA"ya candan muvaffakl-
)'etler. Karilerinizdeıı 

Zekai 

KIRKLARELi MAHKUMLARI 
Hükumet Kırklareli hapiaaneıinde 

bulunan ağır cezalı mahkQmlan baıka 
mahallere aevketti. Bu tamamen haklı 
bir muameledir ve kanuna muvafıkhr. 

:Fakat 51 10 vel5 •eneye mabkQm olanlar 
dW"urken cezası bitmek Ü.Zere olanla
rın ıevkedilınclcrlne ne diyelim ? 

Bilirsiniz ki bundan sonra 
yapılacak harplerde en mnhim 
rolü tayyareler ve zehirli gaz
lar oynıyacaktır. Bir gece bir 
düşman filosu ansızın şehir 

üzerinde görünecek ve şehir 
derin bir uykuya dalmış bu
lunduğu bir anda havadan 
bırakacağı boğucu gaz homba-
larile bütün bir şehri bir anda 
mahvedebilecektir. 

' Bu, korkunç ve müthiş bir 
tehlike. Fakat bugiln bütün 
dünya ordularının bu şekilde 

hazırlanmakta olduğıt'ıra filphe 
yoktur. Cemiyeti Akvam da 

boğucu gaz kullanılmasının 
önüne geçememiştir. 

Şu halde bu te vllilere 
karşı tedbir almak lizim. Müs-

takbel harp en ziyade kapita

list Avrupa ile Sovyet Rusya 
arasında cereyan 'eceğine 
göre bu tehlikeye en ok ma
ruz kalan memleket te şüphe
siz Rusyadır. 

-
BÖYLE MI TAKILIR? 

İşte Rus mimarlarından biri 
bu tehlikeye karşı bir yeraltı 

Son zamanlarda Avrupa · ·ehri yapılmasını teklif etmek- ( 

Çengelköyün'de karilerimizden Fehmi 
8. bize glinderdiğl bir mektupta 
rozet tev:z.ii işinde baz.en ıörülen tuhafça 
hallerden bahsetmekte, bu arada da 
fU hadiseyi zikretmektedir: 

Amerika' da Kübik d !diklc . .edir. Bu projenin yukarda 

Kariimiz Milli Hakimiyet günll 
Karaköyden geçiyormuş. Orada rozet 
dağıtan bir genç, erkeklere biç rozet 

• takmıyormuş, fakat gelip ıeçen renç 
kızlan da hiç ihmal etmiyormuş. Ve 
bunlann da gliğUılerinin en hassa• nok· 
talanru seçerek rozeti oraya, tıpkı okıar 
Eibl takıyormuş. 

Kariiml:z. bu hareketten çok mllteeı· 
alr olmuştur. Biz. de keza. 

yeni mimari tarzında birçok 
binalar yapılıyor. 

Bu yeni mimari tarzının 
hususiyeti sade olması keskin 
ve düz hatlardan ibaret bulun
masıdır. 

Bu tarz en ziyade Rusyada, 
Almanya ve Amerikada revaç 
bulmuştur. 

İşte size bu binalardan bir 
nümune. 
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İNGİLİZ CASUSLARI 
• 
iLE KARŞI KARŞIYA 

Ali Şakir, kuşkulanarak, 
merdivenleri süratle çıktı ve 
kendi dairesine girinçe orta
lığın bir bakışta anlaşılacak 

tarzda kanşbğını gördü, anladı 
ki eve girmişler ve her tarafı 
iyice aramışlardı. 

Ali Şakir evvela buna bi
raz. kızdı, fakat sonra hiç e-

hemmiyet vermedi. Zira ev
rakı aefaretaneye teslim et
tikten sonra, apartımanda, 
~erhangi bir ehemmiyeti ha
ıı kağıt parçası bile yoktu. 

k tir saat kadar apartımanda 
daldı ve yanma cep feneri, 

üdük, bazı anahtarlar alarak 

aokağa çıktı. 
Takip edilip edilmediğini 

anlamak için cebinden bir ki
ğıt çıkardı, kaldınmda dura
rak bunu ehemmiyetle okudu 
sonra yırtarak yere atb. 

Beş dakika dönüp dolaştık
tan sonra ayni yere geldi ve 
yere atbğı . kağıtların toplan
mış olduğunu gördü. 

Süratle giden bir tramvaya 
atlıyarak izini kaybettirdi. 

Romayı birdenbire kuvvetli 
bir sis bastırdı. Şehrin bütün 
lambaları, kalın örtülere sanl
mış gibi ışık veremez oldular 
ve karanlıklar arttı. 

Bu sis, Ali Şakirin hoşuna 

resmını neşrediyoruz. Resme 
dikkat ediniz. Bu yeraltı şehri 
hertürlü fenni vasıtalara malik 
olacaktır. Suyu elektriği, havası 
bulunacak, ve etrafı gülle ve 
bombaların tahrip edemiyeceği 
kalın zırhlı duvarlarla çevrile
cektir. 

Allah bize o günleri gös-
termesin. 

gitmişti; o gece tasavvur ettiği 
işleri başarabilmek için bundan 
epey istifade edecekti. 

Tramvayın penceresinden 
dışarı baktı. Caddelerdeki 
büyük elektrik limbalan bile 
bulanık bir göl suyunun için-

den görünüyormuş gibi fersiz, 
sararmış, aolmuş bir halde 
idiler. Elektrikli ilinların ya
zıları bile zor okunuyordu. 

Bütün bu duman ve rutubet 
halitası içinde bir takım belir
aiz şekiller kımıldanıyordu ki, 
bunlar şehir halkından başkr 
birşey değildi. 

Herkes koıuyor Ye aanki 
ıehrin havasında dolqaıı pli 
bir fellketten kaçıyordu. 

Ali Şakir tramvaydan indi. 
Başmda yumuşak bir ppka 
ve üsttlnde, aiyah geniş etel :i 
bir pelerin vardı. Bu kıyafeti- 1 

Vaktile masallarda padi 
şahların, sevgililerine ve sultan
lara sırçadan saraylar yapbr
dıklarım işitirdik. 

İşte size yepyeni ve asri bir 
sırçadan saray. 

Bu bina Nevyork'ta bir ev 
olarak yapılmıştır. Bütün bina 
çelik ve sırçadan yapılmıştır. 
Köşeleri ve tepesi elektriklerle 
tenvir edilince hakikaten bir 
peri sarayını andırmakta imiş. 

le, cinai romanlardaki meçhul 
şahıslara benziyordu-

Kolunun albnda bir paket 
taşıyordu. Takip edilip edil
mediğini anlamak için bir kere 
daha arkasına baktı ve emni
yetle yürüdü. Zaten böyle bir 
havada takip etmek hiç te 
kolay birıey değildi. 

Ve aisler arasmda kayboldu. 
Evveli zelzeleden harap 

olmuş eski bir mahalleye girdi 
ve kimseye görünmeden yıkık 
bir evin anasına daldı. 

Bir duvar kötesine büzüldü. 
Koltuğunun altındaki paketi 
açtı ve içinden eski bir 
bardesll, yün bir boyun atkısı 
kullanıhnıf bir kasket çıkardı. 
Bntün bunları giyindi ve o.-
tünden çıkardıklarını paket 
yaparak duvarın köşesine 
bırakb. 

Sonra cebinden fenerini ve 

sever ? Bütün bunlar sizin için 
ilelebet muamma kalır. 

Kadının bir hususiyeti de 
kendisine kar~ı olan gururudur. 
Kadını asker gibi ayni ünifor
ma içinde asker disiplini alhn
da çalıştıramazsınız. O elbise
sinde gösterdiği hususiyeti 
herşeyde göstermek ister. 

Onun için kadını tanımak 
isterseniz onun zaaflarıni tet
kik ediniz. Nelerden hoşlandı
ğım, nelerden kaçtığını tetkik 
ediniz.Bu zaaflarını keşfettikten 
sonra daha kolaylıkla muvaf- Gayel zarif kloş fistanlı bir 
fa~iy~te doğru ilerliyebilirsiniz. kazak elbise. Bilhassa genç 
Hıçbır kadın zaaflarının ~at-

1 
min edilmesine karşı mukave- ve zayıf kızlara tavsiye 
met edemez. -Hanım Teyze- ecteriz. 

Burhaniye De Biri 
Felaket Atlattı 

Geçen pazartesi Burhaniye
de şiddetli bir fırtına çıkmış, 
epey hasarat yapmışbr. Sonra 
gayet büyük dolu düşmüştür. 
Dolu1 çok büyük olup insan
lardan bazılarının başlarını 

yarmış, tavuk, kaz gibi hay
vanları öldürmüştür. ( 50 - 60) 
bin zeytin ağacının taneleri 
kamilen dökülmüştür. 

Amerika'da Sıcaklar 
Amerika' da şimdiye kadar 

görülmemiş sıcaklar hüküm 
ıürmektedir. Yalnız Şikago'da, 
bir günde güneş çarpmasından 
( 60) kişi ölmüştür. Sıcaklar 
yüzünden ( 500,000,000) dolar 
kıymetinde mahsul mahvolmuş
tur. 

bir de kağıda sarılı küçük 
bir paket çıkardı. Bu paketin 
içinde i'krepe" denilen ve 
aktörlerin takma sakal ve 
bıyık yapmak için kullandık
lan kıllar vardı. 

Bununla kendisine bir bıyık 
yaptı, sonra kılların üstüne 
beyaz boya sürdü, biraz da 
kaşlarına, şakaklarına ve kir
piklerine beyaz podra ... 

Gözlerine bir mavı camb 
gözlük taktı. 

Bu kıyafetile , biraz da 
adımlarım sarsaklıyarak ihti
yar bir işçiye mükemmel ben
zemişti. 

Nihayet, İhsanın beklediği 
mahalleye girdi. Hava karar
mış olduğu ıçın , İhsan kutu
sunu şarapçı dükkanına bırak
mış, köşede dolaşıyor, Ali 
Şakiri bekliyordu. 

Fakat, yanı başına kadar 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Evinize veya işinize giderken, sokak
ta ıe:z.erken veya birisilc sıörüşUrkcn 
her hangi bir vaka karşısında kalabi
lirsbılı. ••• 

Havadis nedir billyorsanız o vakayı 
derhal glirebilirsinl:ı. Bir yangın, bir 
katil, bir kaza birer havadistir. Ras· 
i'eldiğiniz vakalardan ertesi günü ga· 
%etelerde görmek istcdiğiz biri olunca 
derhal telefonuım:u açınır. ve havadisi 
gazetemize haber veriniı., isim ve ad
resinizi de bırakımı.. Verdiğiniz hava

disin ehemmiyetine gfüe gazetemiz 
mOkAfatını vermeyi vazife bilir. 

Telefon numaramız: lııtanbul " 203 ,, 
tOr. 

= TAKViM = 
GUn 31 11-Ağustos - 1930 Hızır 9t 

Arabi Rumi 
16-Reblülevel • 1348 29-Temmuz -1346 

Vakıt-Ezani-V asatt 

Güneş 9.50 5. 6 

Öile 5. 4 12.19 
ikindi 8.50 16.11 

Vakıt·Ezant-Vasati 

Akşam 112.- 19.15 
Yatsı 1.4S ıo 59 
imsak 7.54 3. O 

gelen Ali Şak.iri Ihsan tanıya
madı, ancak sesını işittikten 
sonra, hayret içinde fısıldadı: 

- Sen misin, yahu? Amma 
tanınmaz bir bale gelmişsin, 
aşk olsun! 

Ali Şakir, etrafına dikkatli 
bir göz attıktan sonra: 

- Ne haber? Diye sordu. 
- Hepsi ev.den çıkıp gitti-

ler; zannederım ki içerde 
cinler top oynuyor. 

- İçerden kaç kişi çıktı? 
- Evvela o iriyarı herif 

çıkmıştı, sen de burada idin. 
Sonra, iki İngiliz çıktı, o sırada 
ıen kahvede oturuyordun. En 
•onunda kadın çıktı. 

- İçerde kimse kalmadığını 
nereden anladın? 

- Sonra bir adam geldi, 
kapıyı uzun uzun çaldı, açtıra
madı. Hava karardıktan som·a 
da içerde hiç ışık yanm~ıc ı. 

JArkası \ nr1 
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-EYİP SULTAN KlllDIB__...... 
• 

11: ~lk 
ikincisini 

Efendime Higanet Edince 
Tabii Olur/ De Aldatmam 

Gözleri, hepsini dolaşb, en 
nihayet Serdarda karar kıldı. Dııtunyadis 'i Tuzağa Düşüreceklerdi 

Serdar Yakup kapıya arka· 
sını dayamış kollarını kavuş
turmuştu. 

-Seninle biraz konuşacağız 
dostum! Onun için çagırdık. 

- Buyurunuz! 
- Hanımını, daha doğrusu 

Vasilisa Evdoksiyayı sever mi
s;in. Şuna dikkat et ; çok sev
mekten ve mesela uğrunda 

ölecek kadar sevmekten. 
- Anlıyamadım? 
- Nasıl ? Yani sevmiyor 

musun? 
- Kendilerine karşı böyle 

bir his beslediğimin farkında 
değilim! 

- O halde, sana para versek l 

V asilisaya söylemeden bize oğlunun tahammül edeceği 
yardım eder misin? dereceyi aşmıştır. 

- Yadım mı? O da ne Fakat sevenler için bu acı-
demek?. 1 ların da büyük bir zevki var. 

- "Yani bizim hesabımıza Seni görmeden evvel kavga 
ona ihanet eder misin? etmek, kan dökmekten başka 

- Asla! hiçbirşeyden zevk duymuyor-
- Para vereceğiz, bu pa- dum. Sen bana aşkın yüksek-

ralarla zengin olup istediğin liğini, doyulmaz heyecanlarını 
şeyi yapabileceksin. öğrettin. 

- Paraya ihtiyacım yoktur. Ben bu hareketimle a.şkı-
Ben, hadım edilmiş bir günah- mıza hiyanet etmiş olmuyo
kirım. rum. Belki onu daha fazla 

Vasilisa hiyanet edersem, yükseltmiş oluyorum. 
sonra ikinci efendime de iba- Bn bu hayali alarak gidiyo-
net etmiyeceğimi nereden rum, vazifemı bitirip geleceğim. 
biliyorsunuz? Beni o zaman kabul edip te 

Dünyadan alınacak hiçbir ayaklarımn dibinde bir yer 
zevkim, paramı yedirmek iste- verirsen ne mutln, buna müsa
diğim hiçbir sevgilim yoktur. ade etmezsen bile ben aramız

Hasan derin, derin içini daki "VAZİFE,, denilen büyük 

---
divenlerden aşağı indi, düşün

düklerini, yaşlı gözlerinden 
arkadaşları belki anlar diye, 
onların yüzüne bile bakmaya 
cesaret edemiyordu. 

- Haydi f Hazır mısınız, gi
delim 1 Allah büyüktür l 

Dedi, kapıdan fırladı. 
Arkadaşları arkasından an

cak koşarak yetişebiliyorlardı. 
Cafer başını salladı, hafif 

bir sesle Hasan ve Aliye eğil

di: 
- Aşk onu bitirmişi Dedi. 

Çok büyük azap çekiyor. Bu-
na tahammül adebilmesi hay
ret edilecek bir şeydir. 

Kalinikos Çuvalda. 
Artık Helyopolisli Kaliniko

sun evinin yolunu bulmuşlar
·dı. çekti: uçurumu doldurmuş olacağım-

- Çok fena, dostum! dedi; dan, senin güzel gözlerini te- Yoldan geçen halk ve asker-
çok fena, senin böyle hadım miz bir kalple seyredebilece- ler, onlardan hiç şüplie etini
olup para mukabilinde bi- ğim. yor, hürmetle selam veriyor-
zimle bkirlfeşme1k istememekli- Beni affetmekliğini de sen- lardı. 
ğin ço ena 

Caf , k den rica ederim. ,, Rum ateşi mucidinin evi 
er İn aşlan çatılmıştı, Mektubun tam burasında, d Y ku 

hançerile oynuyordu. gözükünce Ser ar a p geri 
Caferin sesi aşağıdan geldi : kaldı 

Ali ise, hala hançerile diş- : 
- Serdar hala gı'yı.niyor mu? Dikkat dedı' Hı·ç tela~ş 

!erini ara.sıra temizliyordu: - · 
k Serdar Y akup yaşlı gözlerile yok, herifitenha bir yere 

- Maalesef yüreğimiz an- mektuba ve odanın ı·çı'ne hır' fi 
1 kl b b d çekeceğiz, heri · n ağzını ve 

ag- ama a era er seni öl ür- kere daha bakb. . 
gözlerini bağlayıp torbaya 

mek mecburiyetindeyiz! Başka birşey yazamaı:dı, koyacağız. 
Dutunyadis sapsarı kesildi. aşağıda arkadaşlar sabırsız- Ben işaret vermeden adamı 

Boğuk bir sesle kekeledi: lanıyorlardı. k kul d ak h' b. h 
- Fakat niçin beni öldür- uş an ırac ıç ır are-

T olgasmı başına geçirdi. kette bulunmayınız' mek ihtiyacını hissediyorsunuz? · 
Bir deli gibi koşa, koşa mer- [Arkası var] 

-Ç~~bi~~~~cr~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~ hareket ebnek istemiyorsun, ve A 

susmuyorsun. 
- Niçin susacağım? 
- Çünkü lazım. Biz gidi-

yoruz. Ve Hasan ilave etti: 
- Bir daha gelmemek üzre! 
Şimdi ise ayrıldığı bu ha

tıralar için bir çocuk gibi 
a]'lıyordu. 

Yüzlerce insanın arasına 

girip kafa, kol, bacak keser
ken, şimdi aşk karşısında 
ağlıyordu. 

Sadefli, yaldızlı taşlarla süs
lü masanın başına oturdu. 

Göz yaşlan arasında tu sa
brlan yazdı; 

Vasilisal 
"Bugün senden ayrılıyorum, 

bunu artık seni unuttuğum 
için yazıyorum sanma! 

Ben, emin ol ki seni şimdi 
asıl senden ayrıldıktan sonra 
daha fazla seveceğim. Sen ya
nımda iken, güzel gözlerin, 
sehirli sözlerinle beni kendine 
bağlıyordun. Senin yanında 
başka hiçbirşey, düşünemi
yordun. 

Şimdi ise hayalinle 
karşıyayım, yüıeğimde 

karşı 
duy-

Piyango Kuponlarımızın 
Sonuna Az Kaldı 

JAliinizi mUTLAKA OEHEYiniz 1 
llÜSABAK.AlılIZl.N ŞARTLARI 
1 - Hergün gazetemizin ilk sahife

ılnde gördüğünüz kuponu lGtfen kesip 
ıaklaynm. 

2 - Bu kuponların adedi .SO tane 
olacaktır. 

3 - Bu otuz kuponu topladığım.z 
uman Uitfen matbaamı.za retiriniz veya 
gönderiniz, mukabilinde numaralı bir 
bilet alacaksınız, bu biletin, ayni numa
rayı tqıyan iki kısmı vardır, biriacl 
kısmını ~enet olarak aaklıyacak, ikinci 
kısmını da katibiadil tarafından mühür
lenmiş olan bir kutuya bizzat atacaksı-
nız. 

4 - Numaralı biletleri Dıtiva eden 
kutu kAübiadil tarafından açılacak ve 
kAtibiadil tarafından kur'a çekilecektir. 

Kar'amıza dahil olmayı 
ihmal etmeyiniz, lıiçbi.1 
zahmete girmeden mühimce 
bir para kazanabilirsiniz. 

"1000,, 
LiRA NASIL VERİLECEK?., 
Bin lira, kazananlar arasında 

fU auretle taksim edilecektir. 
URA 

Birinciye 250 
\!cinciye 150 
Uçüncüye 50 
Dördüncüye 25 
Beşinciye 10 
Yetmiş karie 5 ıer 
Yetmiş karie 2,S 

Bu ikramiyelerin yekunu olan 
(1000) lira latanbul'da Tüı;kiye fş 
bankaama yatırılmıştır. ikrami
yeler Cümhuriyet altını olarak 
verilecektir. 

Kadar Şimdiye 
Toplamadısanız 

Kupon 
Eksikleri 

atbaadan Tamamlayabilirsiniz. 
duğum sızılar bir a dam·~ ................................................ . 

Dilnkil bilmecemiziD halle
dilmiş şekli şudur: 

ı 2 3 4 5 6 7 8 g 101 ı 

Soldan Sağa, 

Aşağı: 

1 - İplik (4) peygamber (4) 
2 - Fena (3) sokakta çok bu

lunur (3) 
3 - Sayı (3) çocuk alan (3) 

orta (3) 
4 - Nota (2) ölümden sonra 

(3) kırmızı (2) 
5 - Arzu (4) kumaş böceği (4) 
6 - Müjde (7) 
7 - Yanan (4) eski eser depo~ 

"' BU (4) 
8 - Nota (2) yular (3) bir dört 

ayaklı (2) 
9 - fefa (3) dümdüz yapan 

(3) ben (3) 
10-Sevmekten emir (3) şüphe(3) 

11 - Bir çiçek (3) elbisenin bir 
kısmı (4) 

Namusa Taarruz 
Erzip, 6 (Hususi) Ay-

dınlı aşiretinden olup San 
Mazı köyüne yerleştirilen Hü
seyin, ayni köyden bir kızı 

r gözüne kestirmiş. 
Geçen gün ktz, Ceyhanını 

Çiflikat köyüne giderken önü
ne çıkmış, taarruz etmiştir. 
Fakat kızın kardeşi yetişip 
Hüseyini yaralamış ve jandar
maya teslim etmiştir. 

Hakkı 

F ort Çalışıyor 

1 
Çocuk Sütunu 

Köpeğe Dair Güzel Bir Şiir 

Aka Gündüz'ün Bir 
Yazısını Ezberleyin 

Marifet Gösteriyorlar 

---~ -... 
1 - Kuşlar: Bak bizim kanatlarımıza, sen bizim gibi' 

uçamazsın ya. 

2 - Kirpi: Ben size bir marifet yapayım da görün. Bakalım 
siz bunu yapabiliyor musunuz? 

BiLiR MİSİNİZ? 
Bir okka paır:u't mu daha 

ağırdır, yoksa bir okka demir 
mi? -
NİÇİN ANNESİNi SEVİYOR? 

Babası Orhana soruyordu: 
- Oğlum anneni mi daha 

çok seversin, beni mi? 
- Annemi. 

- Haniya dün heni daha 

çok sevdiğini söylüyordun? 
- Evet ama annem şimdi 

perili bir hayvana benziyor. 

KÖPEK 

Köpeğimin adı Cicı 
Dişleri var sanki inci 
Gözleri de boncuk boncuk 

* Papara yer şapır şapır 
Süt te içer lıkır lıkır 
Etrafına havlar hav hav 
Sanki arar şimdiden av 

* Köpek sadık bir hayvandır 
Hem ush.,dur, hem yamandır 
Güzel Cicim, benim Cicim 
Gel gezelim beyaz incim 

Detroit'ten blidiriliyor: F ort belediye med isine aza oluyor. Aka Gündüz 
fabrikası aldığı mühim sipariş -===.==~=====~=-==========-=====-== 

üzerine ( 100,000 ) den fazla t 
amele tutmuştur. Fort fabrika- Sinemalarda 
ları şimdi günde ( 7000 ) oto-
mobil yapmaktadır. -
idama Mahkum Edilir
ken Omzunu Silkmiş 

Diyarıbekir. 1 ( Hususi ) -
Diyarıbekir'in Ergani Osmani
ye kazasına bağlı Rezkai Ali
yan köyünde kanlı bir cinayet 
olnıuştur. Havva namında bir 
kadın sevgilisi Hasanla birle
şip yatakta uyuyan kocasını 
feci surette öldürmüştür. Son
ra cesedi kuyuya atmışlar ve 
adamın birdenbire kayboldu
ğunu yaymıya başlamışlardır. 

Fakat zabıta hakikati mey
dana çıkarmış, katiller mah
kemeye verilmiştir. 

Mallkeme her ikisinin de 
idamma hükmetmiştir. Karar 
teliğ edilirken, kadın omuzla
rını silkerek: 

- Umurumda bile değil. 
demiştir. 

r. Calıit 

Elhamra - Aşk geceleri 

Etuval - Çıplak işıklar 

gemisi 

Ekler - Beyaz kartal 

Alkazar - Çelik pençe 

ve kara süvarisi 

Opera - Buhranlı geceler 

Şık - Kanlı denizler 

Fransız - Yedi günahkarlar 

Taksim bahçesi - Barbet. 

Trenden Atladı 
Erzin 6, (Hususi) - Mersin 

jandarma mektebinden firar 
eden bir asker, köyünde yaka
lanarak Cebelibereket jandar
ma taburu tarafından bir 
jandarma ile ve trenle Mersine 
gönderilirken aptesane pence
resini açıp ( 60) kilometre 

Hayatınızı 
Bize Anlatınız 

Karilerimiz, bize başlanndan 

geçen mühim bir vak'ayı yaza
caklar, biz de bunu hikaye haline 
koyarak neşredeceğiz. Fakat, 
bazı karilerimiz bu ilinımızı yan· 
1ı, anlamışlardır. Gönderdikleri 
yazılar, hakiki hayattan alınmış 
vak'a1ardan ziyade hirer hiı, 
birer intiba mahiyetindedir ve 
kuvvetli bir hakiki hayat vak'aıı 
addedilemez. Binaenaleyh, kari· 
lerimize tasrih edelim: 

1 - Başlarından geçen MÜHiM 
VE MÜSTESNA vak'a1an bize 
hikaye halinde değil, not halinde 
göndersinler. Bunu hikaye haline 
biz koyacağız. · Onlar kuıaca 
vak'a yazsınlar. 

2 - Bu vak'alar, HARP, 
ÖLÜM, HAST ALIKt AŞK, İZDi· 
VAÇ, büyük bir KORKU, HAY· 
RET, KİN ... gibi, kuvvetli unıur· 
Jan ihtiva eden MÜESSİR badi· 
ıeler olmalıdır. 

süratle giden trenden atlauııf, 
hiçbir kazaya uğramadan 
kaçmıştır. 

Hakkı 

1 
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Milli Sanayii ve mamulibmızı muhterem halka tanıtmıik için : 

GALATASARAY LISESl~DE BUGON AÇILAN BOYOK SATIŞ SERGiSiNDE 
Türkiye ·su.yi ve Maadin Bankasına alt bu m~etia ea ~ .W olclup kadar en mükemmel Fabrikalannın . mahsulatı · · ... 

BAHÇEDE . SURETi. MAHSUSAD'A . YAPILAN VASi P 'AVIYONDA 
ipekliler, yünlüler, ba~ ·81fMİ18, 

15 gün .. ddetJe eD UCllZ fiat -..-.-........ 

Bak_ırköy; beykoz, 

VAPURLAR 

.............. Galata ldip
rl ........ BeJOlhl 2362 
ş.M ---- ....... ..,. 

hw alba• l.taııHt 27• 

Menin aürat postası 
(Mahmut Şemt ,..., va-

pura 13 ai-to. çarpmba 
1 L de GÜda Rıhbmmdan 
kalkarak Çwkkale, lzmir, 
Killik, Fethiye, Finike, 
Antalya, Alliye, Menin' e 
ıiclecek Ye cllnlfte T qucu, 
Aaamor, Alliye, Antalya, 
Finike, Fethiye, Klll&k, iz. 
mire ainya:rak ıelecektir. 

Çanakble'de yalnız yol
cu verilir yolcu alınır. 

Ayvabk Sürat P,estası 

#t 

; İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci clvarıada 
En rahat Ye ea 
Temiz 1 okantadır. 
Alaturka ve ~· 
Her yemek ve her 
İçki balaaur • 
Servi• mllkemmel 
Fiatla-r mutedildir. 

Ô~LE VE 
AKSAM 
YEM~KLERINlzl 

1 balıkesir vi ayeti da
imi encümeninden: 

Gl•e•-Baadırma ,ola biriac:I kuma ltibu- edilea 80h10 
ili 364ıd8 ldlometrolan ..... nct.M ••ada 8358 8ra 38 
lmruPak w ikiDci ıa- itibs ..... Jlıkte Dl IOOd9 
idi ................ w ka .. da .............. tamirab 
,....,.. keşifnameleri ................. ,.,. .... ~ 
18 ..... "10 taıillllle lıilladlf jMI 1111 ..... aut ti bi 
kapalı zarf unlh ..... ..... .... ,..... ... .. •••• 
mllnab•J• wuedilwlplr. 

Talip olanlana kapah zarf ....... tıemba dipaito, .-. 
ba Ye te '•t " teklif me~ ~ emala ....... ,_.. 
nü muldirda Ye aaati muayyeaincle ı•clnıeal ..,... wrme
lerl ve ba 1ıusmta malftmat •lmalr leıtlyeal.ta ..&a clainı.t
ne mOracaat etmeleri ilin ohm•. 

N!. Feyziati lişeleri 'ıl 
Amavutköyündô r:;.r~; 

Aaa llDlfa ile ilk ima ve a,n tetkltt dtıh&ı .. im 
Ye erkek uma• ...tlan ........... ~ I 

Kayıt muameleline batleem•fhr. Tw .,.._... mektep 

MALLAR PAZARI 

"Egof8:Q,. El .. Sabun 
Şaiırtıcı eurette çabuk 

yağla elleri temizler r 
T ecrilbe Nlaaaneleri Beclad 

Y almz "GRAFiK.. mı---
. Mtimle .,ablıır. 

,.. .. : Anlmla: -···· ... _ (Veılat.-ıtelll J Ti fıt · 

Samsun viliyeti daimı 
• 

encümeninden: 
ldarel HUIUiye devalri ile ilk ve ana mektepıen 

....ıent ve Zlhreviye hutaneleri ve S-'at J'IYUIU mıuld:A .... 

441 cl&t yl& kirk yedi bia kilo oclua Enclmea kaltıaaill~ 

meftUt prtaameliae tevfilraa ........... OD Hkİrinci --~ 

- ... t - albcla .... edilmek ibre kap-it wf 
... abUJA koaalmat oldufandan talip olaaluut Ye prtma• 

(llenia) ftpanl 12 .... 
tos uh 17 de Sirbci nhb
mındaa kalkarak Geh"bolu 
Çanakkale, Klçlkkuya, Ed
remit, Barlaal,e. A)'fthta 
tidecek •• cllalfte aaezklr 
iakeWsle birlikte Altmolata 
*9...U reJecektir. 

f.tıugon Lolcantaıntla 
Yiyiniz. Em P-... 
b•a.-dadır. · 

CENUB 

tarifmaell ....... Tllı'!1l~:281rl 

meşhur balçık ~anayın _::_~_ •. _, ... _aatte_ ..... ____ •• _._
17

b_· _mlracaat_:::::: 
SARAY KAZASI B~EN: 

Geliltolu İçİD yalmz yolcu 
alımr ,ek •h•ma•. 

lskenderiye sürat 
postası 

(CI •.n,.t) npana 15 A
juatos cuma ıa te Galata 
nhb!Nadan kalkarak cu
maıt.i 1abilla lzmir'e ve 

alqajm lzmir' den kalkarak 
paZartai İlkenderiye'ı:e_ va
racak ye çaqandta laken-
deriJe'deft kalkard lzmir'e 
uirifantk lataabura ıel• 
cektir. 

AMERİKAYA 
Mlreffehea ptmek iatiyea 

1-_0lculu. her laalde 

INGILIZ 
• 

ROYAL MAiL LAYIN 

Trakya Saraymcla .._ wae Atr .. ıı .it iMi - lm-
mhne- ..tat ( Metlmr Balçık '-J8'1 l IMa ... de bn'=-
cakbr. ı . 

Oç ıtta haynnat .. aç ~ .._ •Sf'f4rtwa " ımteai 
lain ......... olmak ..... .atı ........... eebr. 

Ôtecl•beri tlccaraa mda pek ltlılk ratbete •""ar 
olu .,..,....... plecek .... .. tlccanmD edaeri cllaet 
memnu• blacaklan illa ohmar. KamrlıntiEŞın MUAZZAM 

ve EM vapurlarile 
seyahat etmelidirler. 1 

TÜRKiYE acentem 1 ŞEHREMANETi .tLANATI 1 N. A Kostantinidia _ 
Efendiye mllracaat olmama- Kadıkly belediye daire.U.- 1 Kaclakıy belediye clairelin-hcbr. 
TeL B. 3126. Galata Kala- d•: Şartnamesine tnfikaa oa denr Şartnam.-..brlfika bet 
tım caddem No. 27-29 bia adet puke tat- bpM wf Jls •ta;» mik'ap kum kapalı 
DONY ANIN laer t.n&aa ..ıne 11 apw pawte11 iarf ...Ue t ı •t-t• ,....... 
V AP~il: !1::'°1FER ....-. 1tiMNn J1nai ila teli......_ itibanla ,.._... ... 

--------• •--------• mlcldetle mln•b1aya konul- mldCletle mDnika1aya batal-Yelkenci Vapurlan muttar. baaıe aı at-to• pazar .. ...-. ~ aı ajaltOI pazar 

Karadeniz Postası 3 u··ncu·· Mı·ııAı pi -t OD bette icra kıh- ,w ... Oll bette icra kah---·-L.- c:........... . ,•--k ucakbr. Şartnameyi ı&'mek s vapura na~. ~ uaameyı ·ıvnuc berei daire heyeti f....,..... 
amsun 13A;u.tos Türk Tıp Kongresi Owe clain ~yeti feam1-.. mtSacaAt ecliJmeei " teklif 

Çarşamba Zabıtlari: mlracaat edilme.t Ye teklif wflaraun tarilai ilaaled• evvel 
zarflarau tariW Weden ene& daire eaclmellİne teTclii ~ 

Günll akşamı 8 da Sirkeci dain eaclwelline tenlii .._ aa ilAn oluuar. 
rıhbmmdan hareketle clojru Türkiye Tıp Eneü- •a illa olmnw. ----~-----
(ZonıuJdak, İneboia, Sam- meninden: * 11· ·on& 
8UD, Ordu, Gire.on, Trabzon, Oç1nc1 Milb Ttırk Tıp Koa- Kadıkly belediye dairelİDdea: 
Sürmene ve Rize)ye tide- ıreai zabatlan kitap halinde Bedeli ketft 373 lira 37 kunt-
ce~t için Sirkecide b1:idald azama maldı tan ibaret olu Kadıklylbıde 

k han da La:_ kitabı her -. JU.leclen IODra Ruimpqa mahalleaİDİD Nala 
Yel~ m 1UW1 acea- •- .._. Bey soka~nda aclt kalclınm 

lllylk ..... , teniba
lle8İne ojramaclu 
meyiniz. 

tesine müracaat. Babıili Lüldbnet konatı kar- a• 
Tel l.tanbu1 1515 ...... 15 numarada endlmea İDfUl Ap.tosun on birinci --lılllı 

katibi amamili Dr. Fabrettia Pazaı:tui pilnelen itibaren 
Kerim Beyin muayenelwıaia- yirmi p mtlddet1e ve b.,atl 

P•ranız Kq6olfl• llıı?....... dea .alclınnalan rica olunur. arf uallle mlnaka•ya kODial· 
Hakimiyeti Milliye ~yrama t ---------· ...... ıw. aı Ap.tOI pazar 
..r. ... n Glilhaae --..1..J- bir D .... ve kadua ~ alal mt OD \ette icra kda-
•- .... ~ .......... kbt c;:. • .....__--: 1 lr 
miktar para balualllUflar. S.- uca • rr-·-,• ... 
.... ca.a-•~-·· ctaı-- Doktor 6zere daire heyeti fenaiyeaine 

3,000 adet kiriş 
ve 1000 adet direk mübayaası 
Tütün inhisarı umumi müdür

lüğünden: 
ldaremis lola 4 X 5 X 15 eb'aclmda 3,000 adet klrif 114 

4 X il X 12 elt'aclmda 1,000 adet direk ambanama hllİlll 

prtile puarlılda alnw:apaclaa talipleria ykde ,. b .... 

teminab mavakbteleri ile 18 - 8 - 930 cmnarteli pü saat 
10,30 .. GaW-cla tlllbayut komilJoaaacla Wunmakn. 

Hililiahmer lstanbu 
merkezinden: 
· Hil••ahmoria yubk W.... 21 ...._ tJO p111embe .,., 
•kp•ı mat 21 4e Adalar ....... tlnfda ..,.._ Yıl. 
lmllbGDcle Yerilecektir. 

BILi'n.ERı 
HillU.hmer Adalar .......... 
...... cilaedncle: 

HiWialuBs l.taabul •erkezi, 
Terkiye it bawlram, 
Ziraat baakau, 
Ertutnd mağuua, 
Mehmet Kizım eczaaul lfE-Wmln... . 

Beyoilu cihetinde: ., 
Bejojla Hillli+=er ...... •letild'I cad•ı.._ 
Geletwra1 Milli w,t ...-
BeJOila TekatlaJa alel. 
Blylkd .. Tokatbpa .U. 

. 8e1otla Perapala• oteü•~ nhnh• .. 
r .. d.: Bii c1t • ._ 

T• h 1 • ...... , -
7

- H•;··yı·n N•mt .....-.ı ec111-.- Ye teklif 
mu ,.._ ,... .,...... ~ -r ......._ tartW•akclfz enel 
amcla ...._ ,.... Uhat ......., elild ll'dıhrar t.hı• Mft •c' ı , ı ._... .__ 
leye llillracaab. Ne. il Tıdıf• Aıııt. - lla ıl nw. 

{ T ................ tlM Tek.., 1 • • ..., .... ._ -m--..~------.. -u-•~~-.-.~.-c-li_i_r.·-ı-ifP 


