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TELEF.ON: 

M8t)_.._ ... ._ 

o 
S ON P O S TA Halkın gö:r:iidür: Halk bununla görür. 
SON POSTA Halkın kulatıdın ~-!lıı: bununla işitir. 
SON POSTA Halkın d il i d i r: t1a1k bununla sö ler. 

MERKEZİ AN Prog~amı Yarın 
Neşredilecektir 
Şimdiki Hc. 11; 
7 Azası Vaıdır. 

: eni Fırkanın Teşekkülü Etrafında Söylenen Sözler: ' Piyanko ij Bugünün Meselelerinden J 
lzmir Mutemedi alih Beyin y!r:;~;:;:~~~e;/~!: Rüsumat Motörleriniıı 
fikirleri Tashih Edilmelid.ir.. ~~;s~n 2 ;:;:ar;~;7;. ,Bir Senelik Masra ·ı 

Cümhuriget 
Evvelinden Malum 

• "' _m_ızd_adı_r. ---Yavuz'unki Kadardır •. 
Fırkasının Doğacağı iki Başvekil 

Olabilir, Fakat Bir 
Serbest 
Ay Rüswnabn Avrupadan aldığı motörler meselesinde hazinenin 

ne derece ziyan ettiğini anJatmışhk. Bir kari buna dair bazı 
esaal_ı maLüma~ veriyor. Bu malfımahn dün bir k18mını yazdık. 
Bugija de gen kalanını neşrediyoruz: 

Bu Sabah 
Pendiğe Vardı Gölgeden İbaret Kalacağı Nasıl İddia Edilir? 

* 
Ya/ovada: Hararetli Münakaşalara Sahne Olan Yerlerden 

( Dünkü kumın sonu 1 
İsmet Paşa bu sabah An- 3 - Motö~leri~ e~elce planlan yapılmadığı ve Üzerlerine. 

kara ekspresi ile Pendiğe var- ko~aca~ ~. m_akinelı t~feklenn ataş "kuvvei zindeleri,. hesap 

b Yeni fırkanın teşekkülü ba
etini alan Yeni Asır gaze· 

~ta~, lzmir Fırka mutemidi 
llıh beyin fikrini sormuş. Bu 

~t. şu garip malumatı veriyor: 

- Evet, bu meseleye · iki 
i~anberi vukufumuz: vardı. 

Ut\in fırka teşkilatına gelen 

~riratta bundan bahsedilmiş 
\tc ihdası tasavvur edilen 
~\J.halefet hareketi hakkmda 
1kitlerimiı sorulmuştu. iki cere· 
~n \'ardı: 

Birincisine göre muhalefet 
., eketi Meclis haricinden, 
1~er noktai nazara göre de 
~clisten çıkmalı idi. Biz, ma
:~ki Meclis nıilleli temsil 
t 'YQr, muhalefet fırkasının da 
eclisten doğması lazımgeldiği 
~~ai n~rmı serdettik. Ve 
./

1
Ulüyor ki bu şekil kabul 

\{l d· 
ı. 

....... Şu bale göre, yeni fırka 
~st bir teşekkül olacaktır 1 
. - Dost olmasa bile sami-
1 bir muhalefet yapacaktır. 
~ - Tabii, halk fırkasından 
tkl.acak meb'uslar tarafından 

ıl edilecektir? 
....... tvet, biz bazı azaları· 
ıı f 'k eda etmege karar ver· 
k; Ontar yeni fırkaya gire-
~dir. 

- Yeni intihabat esna- K Al G 1. ara i e ıyor 
sında mücadele olacak de· 

mektir? Koşulara 

· mıştır. Başvekilimiz bu defaki edılmedıgı cı~e!le, seyır esnasında ateı edildiği zaman mermi
seyahati esnasında hemşiresini ler mabre~lerını kaybetmekte, ve gemilerin süratlerine halel 
ziyaret edecek ve Yalovada gelmektedır. _ 
1punca bir nüddet kalacak~ır. Çünkü; gemi" er küçük ve makineli tüfekler büyüktür. Bundan 
ismet Pş. Ankara' dan başka tüfeklerin mesafeleri ile gemilerin. süratlel'i aralarındaki 

nisbet hesap edilmemiştir. 
Ay r 1 l ırk en Binaenaleyh motörlerin harp . kabiliyetleri yoktur. Hele 

Ankara, 12 (Telefon) dalgalı havalarda. (tecrübesi meydandadır.) 
Başvekil Pş. lstanbu'la ha.reket 4 - Motörler, ( şel) marka ( + 44) derece benzin yakarlar. 
etmekte iken istasyona Kay· 

1 
Bu benzinlerin kilosu (75) kunıştur. Adi seyir zamanında yani 

seri ekspresi dahil oluyordu. I (8 - 10)~ mil üı:erinde saatte (60 - 7~) kilo benzin sarfederler. 
Trenin düdüğünü işitenlerden . Fevkalade a?valde saatte ( 100) kilo yakarlar. Bu motörler 
kefik B. (Konya), ismet Pa- ~y~ıca .v~satı . olarak günde (\25) liralık )Sğ da yakarlar. 

a dedi :ki: lkı makınıst, hır ka.p.ta.n (4)tayfa, (~~ .~ilihendaz ki bunların mas-
py l . d'f . rafları da hesap edılırse ayda nıotorun umumi masrafı _ günde 

" ıte paşam, şımen ı er sı- b 1 ki f · 
. . b t eşer saat ça ışh arı arzedilerek • asgari olmak üıere(tamir de 

yueti 20 gün sonra, u re- dahil) (100,000) liradır. 
! nin sesi ile müsbet cevabını On motöre bir senede ( J 200 {)()() ) lira uıasraf Jizımdu· ki 
' \'"~ecektir . .,Bu sırada, Başyekil i aşağı yukan Yavuzun hazard~ bi; senelik masrafıdır. 
1 h&zır bulunanlarla musafaha 1 ~-; Gümr?k vukuat istati~Lıklerine naıaran bir senede Ak v.e 

etti. Tevfik Rüştn Bey de ~ara. deım:de (1,~,000) lirahk kaçak bulundu~ oai>it d"'git .. 
eğilip Paşanın elini öptü. dır kı ( 1,200,000) hralık masraf yapılsın. 

Adana'da 
Bir Komünist 

5 - Bu motörler gümrüğün işine yaramadığı gibi bahriye
nin de işine yaramaz. Çünkü konsomasyonu fazladır. Tekneleri 
adi mavzer kurşununa bile mukavim değildir. 

( Devanu 7 inci uyf ada J 

Tevkif Edildi 1 ] HarareiH Bir Boks Maçı Adana, 11 (Hususi) - Bu- 1 
rada komünistlikle maznun o- ~-----------------------, 
lan bir kişi tevkif edildi. - Hayır, mücadele olmı- Girecktir 

yacaktır. " Biıim müsaademiz- . iskan Edilen Aşiret 
le " yeni· fırka da intihabata l Kara Ali 1 Tire, 9 (Hususi) - Tire 

, 

karışacaktır.,. ----------· - dahilinde bulunan seyyar Se-
Mutemet Salih Beyin bu - litin aşiretine (4) bin dönüm 

beyanatı oldukça tuhaftır. l 1••~-~':':7"• · İ arazi verilmesi karar altına 
Bu şekle göre, " Serbest cüm· ' alınmıştır. 

huriyet ,. fırkası Halk fırkası· ,.~_.-.,iiiiiiiiıııiıiiiiiııııiı...iııii-.....---....._ 

mn elinde oyuncak gibi bir Müller Raporu 
şey halinde gösteriliyor. Bir ' Alman mütehassısının yazdı· 
muhalefet fırkasının emirle ğı rapor "7,, inci sayfamız-

·ı h k tt dadır. Okuyunuz. ve "müsaade ı e,. are e e 

bulunması gülünç birşey olur. 

Fethi Bey gibi mümtaz bir 
devlet adamının riyaset ede· ] 
ceği bir fırkanın ancak samimi 
prensipler mahsulü olacağa 
aşikardır. 

Bu itibarla mütalaasında 

yanıldığı anlaşılan Salih beye 
ait fikirlerin tashih edilmesi 
lazımdır. 

-------------.~ · -· Yunanistan'da yapılan aürat 
Yeni rl.rka Hakkında koşulannda daima birinci gelen 

Kara Ali bugünlerde tehrimiz• 
Gelen Haberler 3üncü de beklenmektedir. Kara Ali 

Sayfadadır 
lstanbul kultlplerinden birine 
girerek atletiım hayabmıza ka· 
rıpcakbr. 

Şark Müfettişi 
Urfaya Vardı 

Urfa, 11 (H. M.) - Umumi 
müfettiş lbrahim Tali Bey 
refakatinde müşavir Kadri Pş. 
olduğu halde buraya geldi. 
İstasyonda merasimle karşılan· 
dı. Halk istikbaline gelmişti . 
Şiddetle alkışlandı. 

'-Kuron: 1e-
" SON POSTA ., NIN "ı 000,. 

LİRALIK KUR'ASI 
C. H. F. ve S. C. F. karşı krfıya .. 

GINA GI• RDl•K Tafsilatı ~· Jnc.i 
.Sayfada 
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.................................................................................. 
DABILI Günün Tarihi 

-t"----------------1-
Yeni Fırkadan 
Ne İstersiniz? 
Yeni F ırkadaa neler isti

yorsunuz? Dün de karileri
mize tevcih etfği:ıü sualin 
n;ıevıuu ba idi. Verilen cevap-
lar, bakınız nelerdir: 

Nibat B. (Kadık6y.de Yoğur
çu'da No. 18) 

- Yeni Fırkadan ue!er mi 
bekliyonmı ? 

Serbest Cümhuriyet Fırkası
mn samımi bir cümHriyetçi 
o&acağı, yani memlekette bnr
riyeti, adaJeti, halkçılığı naüm
kiin olduğu kadar, takrir ve 
tesi8 edeceji .ayleaİJor. 

Bundan evvelki fırkalar 
programlannda tesbit ve ilin 
ettikleri esaslan tama.en tat
hik etmediler. Bu yeni fırka
mn hu vaziyete düşmemesini 
bekliyorum. 
~ ~tlıi Beyin kıymetli şal:a- l 

yetinin ve lekes~ muisinin, 
muvaffakiyetinde imil olacatı 
fikrindeyim. 

• Dr. Mustafa 8.. ( Oıldidar, 
Selimi Ali mahallesi No. 27 ) 

- Fethi B. in, memlekette, 
bümil töhreti vardır. Fab 
tqkil edeceğini ifittijim za
man memaan oJd.m. 

Fırkaundan fQD1an beldi-
7orum: 

1 - Ea. bqta dftcileri 
kuvvetli birer müatamil lai.liae 
ıetirehilmek i~ ~ olmana 
birkaç aene verıi)erin ~ 
letiJmesin.i. 

2 - Memlekette adli ua
yişin kat'i surette teminini. 

3 - Varidat menbalanmız
da suiistimallere meydan veril
memesini. 

4 - Siyasi muhalefette il
mi usullerle mücadele edilme
lini. 

5 - Mealeki cemiyet ve te
tekkillerin kuvvederini ez. 
mele değil, kullanmak yolunun 
takip olunmasını hararetle 
bekliyor ve istiyorum. .. 

Halit B. (Lise edebiyat mu
allimi) 

- Memlekettekt iktısacli 
maJi Ye İçtimai buhran ~ 
ahenbizlite mOessir çareler 
bulunmasmı iatiyorum. Bunlar
dan bqka: 

1 - Millete karp açık ve 
umiml bir idare ft aiyatet 
Iİltemi. 

2 - varidat bulmak için 
11m'I ikbsadt teşekk&llerden 
bçnnlmapnı, 

3 - Büyilk n ldlçlk me
amlarin maqlaruım teabitini 
elzem gar&yoram. 

"9 .,uncu Tayyare Pigankosunun Birinci Keşi desi Gazi Hz.nin Eseri 

B ı P. k B .. s•tt• Hazırlanıyor. Dün aş ıyan ıyan 0 ugun } } Reüicihnhar Hz. Türk 
tarih hakkında yazmakta ol• 

Çekilen Numaraları Aşağıdaki Sütunlarda Takip Ediniz. duldan eswıe meşguldürJc:-. 
ı._..ı... Eserin bblettarib zamanl•a 

Dün öiledea ._.. -..,an 50 Lı·ra 50 Lı·ra 30 Lı·ra ait kısnwan tetkiki 1aituı t.1-
( 9 ) uncu tertip tayyare piyan- muştur. 

kaamwa birinci k~siv .!- Kazananlar U,.azananlar Kazananlar ,,. Umam Jantlcırma Ku.· 
•t.ah deftm edalmıt , ögle lftl ıu:l 
lizeri bitirilmiştir. Numaraları 5551 2.1574 3441 28862 ~7 4 3-1988 2043 ~ a9452 621 28896 3.1993 ma anr - Khım Pqa hu· 

39122 46652 31306 48936 49'l18 15871 53503 38497 32862 3765 488.S 17664 gün Ankaraya vararak vazife-

iiiLllZll 
48300 

2000 Lira 
Kazananlar 

56660 46371 

tOOOOLira 
Kazanan 

23804 
1000 Lira 

Kazananlar 
20182 39547 11561 
40129 31188 14219 
18601 6721 11875 

300 Lira 
Kazananlar 

53243 28238 24844 22944 
8490 26075 8526 

31201 5.1250 26588 8770 
28308 51458 42341 

100 Lira 
Kazananlar 

12190 
2709 

46603 
3804 

57593 
24124 
36413 
36368 
44693 
39583 
40151 
10644 
5783.1 ... 
7811 .. 

24682 
21568 
10962 
12197 

32646 
36654 
50286 
15572 
37217 
8295 

24501 
Jôl05 
28825 
46138 
52408 
13005 
46735 
5633 

13720 
38231 
14293 
6-1948 
12576 
37946 

31020 
2508 

29814 
13492 

239 

13854 
5M29 
5215 

54179 
26743 
34089 
10766 
45986 

2003 
40012 
14431 
30452 
54524 
22952 
12380 

37662 
2759'l 

1300 
41541 

8128 

10764 
00992 
3620 

21690 
21109 
230N 
M09I 
4505 
8110 

l4a28 
5562 

13021 
51839 
51278 

!Mm 6130 29282 2.ro80 48387 17513 .f0748 3579 39955 33318 7277 39266 sine başlamıştır. 
8438 SO'ı57 15688 8251 30014 159G3 24360 la'lll 48413 33899 8723 24137 1f. A.kara .. Js:m.-ı -

49373 45159 6846 11312 19940 41905 20467 31001 8725 38588 3177 2746 Telrraf ve telefonlan dihı ze-
29897 29599 18415 47106 22& 20619 5)394 43235 45827 26558 13116 55430 delendiiindan bir aralık i&ıkı-
47518 47998 17807 22482 30 ( 24783 8389 ~7M 4950 taa uğr&mlŞbr. 
15441 8398 35972 13773 .İra 54405 54925 38115 578 * Anıdolu'da Sıcaklllr -

556 OOfi6 39121 38757 Kazan!.4ıılar 4157 51448 51180 39085 Dün hararet derecesi Malat-
5669 45694 5ı279'l ti076 u. 7190 49797 19721 24149 ya'da 40. cenubu şarki Ana-
8328 859 14879 51655 59555 8698 10591 8471 55957 16114 53488 3577 dola'da37, Erzn ;:anhavalisinde-

58525 32589 44274 54882 20444 79SO 27296 22960 56613 57696 5863 434S8 32, şarki Anado u'da 21, orta 
23800 49S7 39437 50019 25176 57823 51039 35965 9927 20488 24094 40956 "'•adcW ile Trakya'da 27 idi. 
37335 32574 49718 32500 330S6 23018 51634 52321 J6Y,4 55810 16265 5497 * Darülbedagi - Atina 
1414.1 28186 192.14 2382-4 16365 43

t
47 1~~ =: ~ 27615 332fi8 17860 ae,wti kat'iMf ·iıtir. 3 eyliil-

12330 19133 15014 3831 59684 25935 
4mmt ~5 21862. 1416 11094 189.15 1 de yapılacaktır . 

4186 58569 16504 28556 ~9:i = 52548 33165. l~ 36854 2191 Stl>19 .. Tigatre Mektebi - için 
21667 58045 33466 57943 28510 59660 5t44l Klöl4 '113 ~ ~ ~l~ Maarif vekaleti (JOj bin lira 
7860 214 24693 249'l4 58g-ıs 47545 219'l 34039 34006 14502 37558 42286 tahsisat verecekt r . 

23172 13415 ~ 3C6C3 458\2 \9496 ı \261 58478 2uı& 33384 ~1 2323 * Oktruva Tarifesi- ScD 
18SM 1 1788 23800 58518 defa olank tetkik edilmiştır. 

Küçük Ağrı Al lulcag ı Alındı 

Şaki Haco,. Derzor' da 
Mevkuftur 

Hariciye, KırınıJ Kitap Çıkanacak 
Ankara, 12 (Telefon)- Ve- ı kett! taraftar oldujmm WldiP

killer heyetinin fevkalade top- mesi &zerine Vekiller heyeti, 
Luutmdan aoma değişea haya ı ~u notaya tehi• bir cnap 
neticesi olarak lraıı'm muva- ı vermif, Kolordu lmmaw' 
fakat cevaba abwmış. askerleri- .sali~ ~~ '!- .Mnbte ~ 
miz harekete geçerek Ağri 1 meiı bildirilmiştir. 
dağını İran tarafmdan ihata Telaizle lran'a ftl'İlen 
etmişlerdir. cevapta, Ağn mmtabaaam 

Küçük Ağn dağının batak- eıI?r temizliji yapılmak üzere 

1 k tarafı daki ı _ _ı __ _. • iş~aq edileceği kaydolunuyor. 
ı n yo WIKCl"len· 114,. • . 

miz tarafmdan tutulmuştur ıran ıçm de l8zum hasıl 
A-!L. b ol -A.--:• ___ ,: olursa bizW arazide hareklt 
~r, a y ftlllABUC Cl"AIUL ak . L bul 

3'1101 14244 36788 46291 BaıWescle fCÜ' meclisinck 
aoao ~ 46834 495.11 mimakere edilecektir. 
1039 868'J 205-1 14981 * Meltll_.n - Şimdiye 

51914 S8I) 51125 20458 bd.r pua al•lann adedi 
lllD mo44 48842 ltaM (40) br. 
&m 47813 5Q8a) * Ba Ali• Bcttı - c .. 
1621 51374 43504 36486 ft ile Sl tn --·-· Amk 

517&1 18324 7951 34029 1 aclllU tapyaa ada bir yaw 
MTl 37491 9469 '3'nm l daim inciif~ üzerine batmışbr. 

40480 4'1Q88 25250 12117 lf. llwl/ VH:ılı - Yana 
G419 St98 55888 40338 A.bn'du Yalova'ya gidecek, 
38222 21134 5284 ~ ~ doint ~e tele
ti640 33081 42011 aaı cektir. 

11881 11018 OB1 39584 lf. Mlige V.iili - Kır-
llM «W92 23800 11582 şeltin &i!"'ittir· Oria Anado-

47818 6243 Ml9 1536 lada tetlbbtta balımacaktır. 
48931 4105 7209 44998 Jf. Kar- Kom;•istler -

Şey Hz-+.ı...n kom&-
7511 ı889t mıs SOıa ~-

llistlen ait taWôbt denllt 5lla1 Si798 41426 22&) 
300a2 12005 MfJ91 38.118 etmektedir. Bet s·elui p-
19578 17704 41201 23088 zıp dağıttıran ve "Kızıl fstaa-
56388 13205 22855 1255 bul " pzel•iai. ı...znı.yan 
38849 H..... All 'ft Cevdet İlmindeki 

cephe ah,......_ yapm esasa pepnen aa 

"H ;; 'ela bal ak- edilerek mOsaadesi istenmiştir. Köfteci Dükkanında 
tadır:°' Şam~&ıderil=ktir. Abluka hareketi bu ıvetle Cinavct 

e• 1-talana kaçtığı ala# 
mlıfbr .. 

Komünistler merkezleri!ll 
A.. ihata edilmesi Blileri başlamlfhr. 'J 

grmm K Ki Samatya' da, köfteci. Alieclr-
çok mllfkül hir ftZiyete Hk· ırmızı tap din'in dükkanına Enver isminde 
muştur. Harekata geçme b- Ankara. 12 (Telefon) - birisi ıelmiş. Arilarında kavra 
ran fU ametle veıilıniftir: Harid,e Yekileti, Şark iayam- 1 çıkmış. Aiaeddin tabanca ile 

lran hnkGmeti, kendi top- na İç yi\ziiDI bildiren, Yaika- Enveri elinden ve dizinden 
raimda askeri harekita mUsa- ya alıdait b- bir kitap vurmuştur. 
ade etmemekle beraber aeae çıkaracakm. Kitap Framazca Kayga_. ıebeW anlaşllama-
ayBi llOlrtada lııeraberce hare- ve Türkçe olacaktır. Dllfhr"' Alaeclclia ,akalannnş br-. 

son günlerde Samatyada Na"' 
dide isminde bir kaduım e-"' 
ne nakletmişlerdir. Firar edelr 
ler aranıyor .. ---Odada intihap 

Tiant edası müıdıal ~ 
azal+lllD intilaabt ~ 
yapılacakhr. 

Son Posta'nın Resimli I-likagesi: Pr-~ar Ola Hasan B. Ve Maluller 

1 - Hma B. - Yalaa... Ba al•bahk 2 - HMaa B. - Allah Allah... Sizi böy- 3 - Hasan B. - Belki pek çoksunuz da 4 - Hasan B. - Heyi... Hükümet i 
medlr? Da bpmm lnlbade • IMkll7wwww? le• Mkletlp d~? Para• Jok? -Llllw .. e •nz bibaemittir. şı ... Glaahtır. 11r wnanl• düşman 

Maltllerclen biri - Huaa B. ae anan- M••üller - J.ma H.. 1. - tapı topu memleketi mndafaa edm ve•• yünle. 
clanberi bancla IDUf ~ ......... •,wter - Pan JOk olur ._ HMan B.? lllti J1s kiPJb. bll.ki - ı mz im 1.çuk nü, •olunu, baapu veren ..ı l.er ili' 
haber yok. Ne zamandanberi laamr duruyor. ayda verilecek. 1 hayat kavguında ım malGI düpnnler? 

-------~~--~__:_~-==~~~~-==-====-~J 
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Her gün 
Hüsnü Niyet 
Ve 
Menfaati Memleket ,,--- M. Zekeriya 
Fethi Beyin Serbest Cum

hburiyet fa.kası tetkiline teşeb-'* etmesi Halk fırkası ve 
lcabüıe erkAıunca da iyi karşı-
~~ 8Q tqebb&aten bahseden 
~ fubai erkim: 

~ Biz hllmtl niyetle ve mem-
leket menfaatleri g&etilerek 
~c:ak. bir muhalefetten 

dedi~" 
~ .. 
~ ~ ... basa Mahmut Bey 
...... MDliyet ~deki 
aalreleaincle Fetld Beyin yeni 
~tetebbWndea bal.ederek 
... :tor .ki: 

.. Matbuat .ataalanada laer 
t&rl6 kirli ve gizli ihtirulardan 
•tlnezielı af ve aamhni bir 
•abılefetin faideai varclar. 

"Bizim nba•ım•• ve llwa· 
liyetimiz alım. bagtlallll rejimi 
• llDclaa y T111'acak, milb birliji 
Jıkacak hareketlere kup 
llJaıuktır. Yoksa vaziyeti ~ 
-..ıeket menafii ceplıe8inclea 
&Grecek Ye tenkit eclecek, 
~ hakikatin ~esini 
!&tiYecek bir mubaWet bagGn 
iktidar mevkünde buluunlarm 
Selcineceii bir kuvvet olmaL ,. .. 

Halbuki fimcliye kadar •· 
IDİnüyetlerinden flphe edllme
IDeai IAzamgelen fırka gazete
leri memleket meufaab aok· 
ta&ındaa yapbklan ~ 
için mBclcli umumilik tanfanclD 
birçok defalar mahkftlMJe 
Yerildiler. 
Bu danlana hepsinden beraet 
ettiler, fakat bu umiml ve 
hafif tenkit ylldnden mahke
me malıkeme dolqmaktan kur
tulamadılar. 

* Re.i..U Ay PÇeDlerde Wr 
Amerikaa mecmUUllldaa ~ 
cibne ettiği bir makale içbı 
ağır hapis suçu ile mahkemeye 
verildi ft mes'ul mtldilrl iki 
ay hapiste blc:h. 

Temyiz mahkemesi ba iddi
ayı varit görmedi ve karan 
nakzetti. Fakat mllddei uma
miliğin yanlq bir içtihadına 
kurban olan Resimli Ay mes'-
ul m&dlril hapiste yatmaktan 
kurtulamadı. 

* D8nyanm hiç bir tanfmda 
matbuat b&yle ltlmmla 16-
aumauz tefler için mahkemeye 
verilmez. 

Matbuabn mk ilk mabke
melP.re sevkedilmesi tenkide 
ahşmamamn aeticesidir. Hlldl
met fimdiye kadar tenkide 
mtltehammil değildi. lcrubnm 
tenkit edilmesine mham•h• 
slzlyle bakamıyorclu. 

Fakat buna sebep olarak ta 
tenkitlerin umimiyetine iaaml
amıyacapu, memleket menfaati 
noım..-n yapilmadıpu Deri 
llrlyordu. 

Tenkide tah•••ll etmlj_. 
ler icraatlarmm •11-••mt.n 
emia olmıyanlanhr. Yapbil 
iti inaDarak ve bilerek ,.,_.. 
lar tenkitten korlnnazl••. 

Memleketin her evlldı ..._ 
kametin icraatmı tenkit ve 
kontrol etmek bıkkın• malik
tir. Çllnktl dlm)ıuriyet ve de
mokrui tenkit ve kontrol lm
kAıu olduğu mllddetçe yapı. 

Tenkide tabımmGI edCPleria 
bqkalarmm umimiyet ve 
hüsn& niyetinden fllphe etmete 
~·klan yoktur. 

Kaybettim - mı lllllDU8lı 
8lllatlr fOf&' ftlibm• zayi 
ettim. y misini alacalunclan 
hllanu olmachji Din ohmar. 

Sdla 

• 
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Son Posta'nın Resimli Makalesi: 

1 - Hayatta b6yle sinirle
rine mağl6p birisinin tecavü
dne uğnnamz ve sizi tehdide 

l'brlana. 

2 - Y apaaimaz ,ey ayni 
..biJetle cevap ftrlllemek, 
tatlı dille onun ainirlerini .,... 
bfbrmakbr. 

3 - Sizin ba ,.....
muameleniz. ba tatla dilim 
ODU te.Hn ederek yola 
getirir. 

Tatlı Dı1 * 

~ - y oba akıbetiail b6y
le olabilir. 

Tatlı clilin balledemiyeceği 
et... yoktur. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Halk Fırkası Fethi B. Söylüyor: Endişeye Hiç Mahal Yoktur 

Meb'uslar B. Vekil Arkadaşlanna Hükô.metin 
Yeni Fırkaya Temi t V • Hataları 

G. b·ı· M. na enyor N d d. ? 
ıre 1 ır 1 Tenkit Vak'a Gösterilerek . ere e ır 

yeni fubya fllD. diden 64 ya ı /m a /ı dır Serbest Ctımlıuriyet fırkuı 
meb'U8Ull iltihak ettiji haberi lideri Fethi Be1:et.aı.; Jaalıt çıkb. Ankara 11 ( H. M. )-:... Anka- motif dOdGjtl tezahllrab en lrat'I clDn ele kalMıl ttUi. c...n.. 

Yeni fırkaımı ba dakibcla ...... M\ne• meb'ualar a,ui ceyap olur. ~~ girmek ~ 
ftdll19'i &.peldlla •imadan 6a- Her saman laaYVetliJb. Dlt6- EetlU~ Be •---

yalım 8 meb'ma varcbr. .._. .____.. lclllu L . nerek ve inanarak cahtıJonaz. 1 - -...!ı 
W·'erhA1dm meb'- R.tit · umeı Pfo Yqıyona Ye ~,on& F.D mtlf- ~ .. L.ı-..J! 1 9WUW-

b' T.-L-=- ... do.lal Meclia lokaatuma kGI zamanlarda. - çetia ~ auu -ııow. 
Galip, Enurum me um ....;.. .tlaftl ederek istedllderl fınab lerde dahil.a- bari..._ lkbaaclt, Guetecileria atraldan Dil t.t.iblll meb'UR Haydar, -......!.! ._, .,..... _ı 

Ywnue içtimai bltila wilde ......... olma•11b. ~ vıDMna biru 
Aakara meb'um Tallt. Kltalıya Bqvekilin burada 25 •eb'a- tedbirler yapbt111UZ itler yerinde- tafailAt rica ettiler. Fetlü Be-
meb'usu Nuri Beylerdir. aua kartwacla yapbtı huWibal dir ve satl&mcbr. 7İD verdiil cevap tudm: 

v •·tibı· umumiliöi Nan· Bey Ud im -•·· Bift ı-ı Bazı yuıhf lainı Uatelerinden .. r _ _.! u...: _ • .1 • .x..w. ~ •- ma a.,....... De.. yeni aıluıcllıılann mOteeuir olmalarına - uau ~ m 1-•-
derahte etmiftir. fırlwım herk• tarafmclan IÜf\ı • mektuptaki noktai nuarlar 

L.1...ot:. lizumlu PriddotGae da1rdJ& iM~•' yoktar. BaJle lflYler her fır- prOlf&IDID hatuta ~e -
Fakat İowıap e&llUlllda bu A.... kil .ı_ .. u kama tet~lddlllade -olur. Maaaaa- .... • -.nu. 1_..ı!dir ---~-::...?-meb'uslann namzetlilderi Halk --9ve u.u ki: flh içimizden eter latey:mlır ... ,, __ wı MlllllCllCl"lll 

fırbaı alın k 11Memleketia m.Wefet tarilal vana cllter tatafa pçmekte ..,.. Evvelce llylec:lim. rne tekrar 
~tar Hallrdaa ma:u•= k••llea karanlık itlerin fed ... beattlrler. im. blse lnanalerla ederim ki program bu 
fmctn temin eclbmittir. tlcelerile doludur. Bu 1t1._.·•a- trz ,q._ .,_~ JOID....P.'." fidcle\le ••aıhmma ~ 

Şipıdi Halk fır1rMam ..,._ UWetl unda ...... nmıma l9tDdan ~ daha tat• edecek. mevc:lıt mlml-11 
olabllir. Aacak ba. lllnihaJe ..._ aoma da harici alyuete pçti ft blua pre halaak tedl•rleil 

kıp 'muam fırkaya intisapları ,,.. ••••elicllr• 111.aı..-.~ ..., iki •Mda da w llW. ... ha9i 1Hr t.thikat n icrul 
verdikleri .az hil•L-- L--1-et _._I L..L. ._ ~ -:ı. ...... _ c: K ...__ 
efmit olduklara ~te- ~ _. -~ wa•flj- :. enap ~·:.: • ~ de: 
llldd edilemea mi? .._ lmkla ~ .. ...,.,. W1611111W •ı•ılll 

FeZ~~ ...a :=:; ~ ~. Siii•ant Recep B. tıiı tenldtıerlaetW.:t:=. 
m. w.. •ahalefetla tek81111De ,_. Yeni fubnm &cim anlatb: 

Serbest ~ fuba btralanak 11m-.... Zongulclak'tan Anka- .. _ Şimendifer meMlai 
liderinin verdiji cev.n -..1ur: Ba. ı...t ~ ............... ' Dö • fikrimce Lugla1dl aale ta-

·....- pııu .. Wrlaci Jmmcbr. lldacl ~ - ra-~_ nzc:. hımmtlltbı derecelial ~ ... 
... Fetlal beJla ,apbjl tenldtlen ~ 11 ( ) - siler Tlldetmiltir. Bmd-
enap .....,........ Nafia vekili Recep 8. tetldka- maada -p..endiler için ,.,.ıu 

a.p.Jdl dem•ftir ld: bıu bitirerek Filjm'a hareket fedakArlıldar niabetinde ilqaab 
Fetlal heJla tealdtl.ı amuml· etmlftir. nafta meydw retirilmemiftir. 

clr. Taldtı..ia n1aa1ua ....._t Filyos'bm tnale Ballilaü Muraflarm mlbim bir lmmı 

Dedik 
Yeni Arka 
Hakkında 
Duyduklarım .. 

Tramvayda, biri 
9Gl'UJOrdu: ,...... 

- Fethi Beyin Tlrlı':a ... 
baymıınun? 

- Parlamento tatilind 
zel bir kite kapmaca 

Bir kadıa b!_ 110rduı 
- Acaba bu yeni 

beni de alacaklar mı ? 
- Hayır ••• Bu, 

C&mlmriyet" fob.cllr • 
o kadar ..-bestlik 

* meb'mlardaa 

"-Fırkam•• Clmlmriyet Halk 
fırkaanın au prensibi ohm 
l&~e ve dimhuriyetçiHlde 
ondan clalıa ileri litmek isti
yor, fırk•maz aol bir lubcbr. 
Clmburiyet Halk &rkua meb'· 
uslan sola doiııı ileri ... 
fub premiplerine daba ziyade 
yakl•p>'f olurlar.,. 

etan..a 1eap ecler. O umu ee- mevkiine, oradan ela oto1DO- faizlere n kamiaJoa1ara rit· 
-- ftl'llleld9 bir .. t...eclcllt bil ile Safruboha' ..:.a- l....a..-..lcllr • ...,.--~~~~-
;;..,... cektir. SafraıtW.'~ ç.. ~ 8. ..... ... 
~lfw .ı,uetlmkl t.ld- yolu ile Anbra'p cllneu,Ltlt. himlar ...... ~ 

de Wld bet aeae enel harareti Nn:a ........ ~ • - .... •' o' .. 
taraftarlar .,...._Fakat ...... h tayin olunu Z•aw'ds'I ftlW .,._ ............. w ••a.aet Yeni fubnm merkezi ( Aır 

bra)dlr. ,.,wa JILPllaeü ........,. ,....... Akif B. A Re_aıP'lL ı. A111ra- _.... a...ı taamn 
Fırkanın ... ...,. sm..ta •ıalr loko- raya fitmeldeclir. na,..t .. ....e.nta yapa1aa 

..-----------------~------------------~ılılrlııOaranlbayetvermellfirka-
Yeni 
Kadın Azası 1 

ı i ı , I J - ewı. mııdaidir. 1a -ister ınan, ıater 1.nanma . _ ~-tabfliue.!m:;; 
Yeni Fırlwmı alb ama .. 'rfWt1at .... •lmn r&-

baJmdaiaau ya_wclak Ba alta f s llD da • retile.leceflae 
azada batb bir ele bdan k•m•·• 
..- aevcatbar. Ba m ela f'ı --.~: .J•-.•lldllmet 
Gui Huretlerinla ..... .a.n 
ıt.kbale Hammefaaclidir. 

Meb'uslar Yalo
va'ya Geliyor 
Ankara. 12 (Telefon)- Ga

zetelerin IHtfllJab ft Bqveldl 
Papam haraya ıeJa!eainclea 
IOlll'a ftliJette famla ... ...... 

Fakat maeleaia ~ 
merak edlldiii içia bqak 
meb' ..... Yalova'p laareli:et 
ebniye ~. 

Burada mevcut meb'mlu 

:-..:-~ ~,. ;c:6'..:: 



4 SaYJfa 
ASKERLlGE DAİR 

ERİ FORIDÜL 
Küçük, Fakat 
Özlü Ordu 
Yetiştirmektir 
Vaktile bizim orduda ikinci 

rkam harp reisliği yap1111f 
~ Alman jenerali vardır: · 

Fon Zekt. 
Bu zat, Alman cümhuriye-

0 nde uzun müddet milli müda
aa nazırlığı yapmış, sonra 
"'ekilmiştir. Şimdi askerliğe 
"t eserler yazıyor. 

Son yazdığı kitabın adı 

wBugünün milli müdafaası,, dır. 
Derin düşünen ciddi bir 

adamın ciddi bir eseri. 
Bu kitap, yalnız meslekle 

alakadar olanlar değil, mil-
nevverlik iddiasında bulunan 

'men herkes tarafından 
'mak lizımdır. 
&~ Fon Zekt, şöyle bir 
p_ 'J)~vzua geliyor: 

0
'1 .,>._' · için de mili i 
~ ~·~ti erine ihtiyaç 
·- f ,.. 

hüsnü kendi sorduğu 
bu suan:ı .ki) e kendi cevap 
veriyor: 

- Evet! Ve devam ediyor: 
Bunun sebebi şudur: 
Bütiln milletler, kendilerini 

bağbyan bağlar ve muahede
ler ne kuvvette olursa olsun, 
bir türlü emnivet duygusu 
duymuyorlar. 

Bu his ise milletlere tedbir 
almak mecburiyetini gösteri
yor. 

Fakat, denilebilir ki, ailih
lanan milletleri iki kısma ayır
mak mümkündür! 

Müdafaa için silihlananlar, 
teca·iü:: ıçın silahlananlar •• 

Fon Zekt, böyle bir taksim 
yapmanın çok zor olduğu 
fikrindedir. 

Bu hususta kat'i bir hükme 
vdrr..ıadan evvel föyle bir de 
D . .ıl soruyor. 

"'-Son harpten alınan hisse 
ne olmuştur ? ., 

Son muharebeden alınan 
ders, faal orduların en işe ya
rar kuvvetler olduklarım gös
termiştir. Çünkü bu ordular 
tecruheJi ve zahmete alışkın
dırlar. 

Hiçbir memlekette, halk, 
b izatihi harbi sevip istemez. 
B r milleti ise ordu temsil 
eder. Ordu, mensup olduğu 
milletin tam bir aksidir. 

İyi askerler, bu kütle ara
sında kaybolur. Bugün iyi bir 
a keri yetiştirmek çok güçtür. 

e bir bölük kumandam, a
deta bir alim kadar umumi 
ve hususi malumat sahibi ol
mak lazımdır. 

Netice: Silahlı millet for
mulü, kütleler muharebesi 
şunu İspat etmiştir ki bir 
muharebeyi uzun müddet de
vam ettirebilmek mümkündür. 
Bu suretle muharebe eden bir 
mil!et, kuvvet menbalarmdan 
tamamen mahrum edilebilir. 

Yani ilik boşaltılıyor gibi 
hu menbalar boşaltılır. Bu 
kudreti yapan da malzemedir, 
;nsan değiJ. 

F<>r! Zekt, bu neticeye varınca 
tekrar bir s~:l daha soruyor : 

"- Eğer mümkün olsa idi 
Almanya, ordusunu, eski esasa 
göre mi tertip ederdi? ,, 

Fon Zektin, cevabı menfidir. 
Yalnız, karar kıldığı esas 
fudur: 

Az, fakat özlü olmak ... 
Almanya, on senedenberi 

bu usulü tatbik etmiştir. 
Bütün dünya askerlerinin, 

bu usul hakkındaki fikirleri 

• 
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ŞARK İSYANI 

EH EMİNİ OLSAN l BİR TETHİH 
NEL~ YAP ARSINIZ? ~;;ll::,üs;fç~: 

[-~~~~~~~~~~~~-,, . . . . lsgan~etti? 
N. · Ş h · · ır Bizde Ekmek Böyle Pişir:!ir Nıçın Şehremını IÇID e remin. ' (Van muhabirimizden/ -

Olma~, 1·stememtl".' ı Ol k 1· ten· ? Şeyhsulu geçidinden giren 150) 
.n. ma s m • atlı:ıuı şekavet maksadile değil 

bir isyan hareketinin ilk saf. 
hasım hazırlamak ıçin bir te
şebbüs yaptıkları ve alb gü~de 

BUNUN SEBEPLERİ 
EPEY ŞlŞKİIJDIR 

Karilerinize: 
44

- Şehremini olsanız neler 
yaparsınız? ,,sualini soruyorsunuz? 

Vekilet tarafından tayin 
edilen, ayni zamanda bütçesinin 
tasdiki ve sairesi ile vekalete 
bağlı olan bir şehremini ne 
yapabilir ki ? Kariiniz sıfatile 
bu sualinize cevap vereyim: 

Sualden maksat, toz ve top-
raktan geçıJmiyen yolların 
sulanması. 

Bir türlü yola gelmiyen, 
Terkos kumpanyasmden şikayet 

T erkos suyu ile doldurulan 
ve Hamidiye veya bilmem ne 
SUf.U diye satılan fıçılan tefti~. 

içilmez sütleri piyasaya çıka
ran ve bunlara su karıştıran
ların takibi. 

Eksilt dirhemlerle halkı 
aldatan seyyar sabcıların ce
zalandın1ması. 
· Bütün şehir hastanelerinin 
müracaat edecek hastalan 
muayene ve kabuJ edecek 

· bir hale konulması. 
Verem hastanesinin işe 

yanyacak bir yerde yapılması. 
Adalara elektrik temini, 
Boğaziçinin bugünkü peri-

şan vaziyetinden kurtanlması 
sebeplerinin aranması. 

Şoförler hakkında kat'i ted
birler alınması. 

Hayalın ucuzlatılması için, 
etten, sebzeden başhyarak he1 

şeyin fiatlarmı yükselten teşek
küll~rin, ortadan kaldırılması. 

Zabıtai belediye memurla
nnm vazifelerini hakkile yap
ması. Nezafet (?) amelesinin 
gf n iüzleri çalıştırılmaktan me
nedilmesi. 

BUNUN SEBEPLERi 
iSE ÇOK ESASLIDIR 

Galata köprüsü ilbnın, pis
likten geçilmez bir meyva ha
line getirilmesinin &nüne geçil
mesi ve ne diyeyin, daha böyle 
binlerce, şehri alakadar eden 
şeyler hakkında ne düşündük
lerimizi anlamak ise ona diye
ceğim yok. 

Bunu, lcari size bildirir, aiz 
de yazarsınız. F arzedelim, ki, 
alakadarlar o sabrlar üzerinde 
bir dakika durdu ve bunlar
dan bazılarını not ederek li-
2llllgelen emri de verdi. 

Takip edildi mi ? Bir amir 
bu gibi teferruat ile iştigal 
edebilir mi? Ondan bunu talep 
etmek baklomız mı ? 

Beq bu şehrin evveli: Tayin 
edilmesi dolayısile emini olmak 
istemem. 

Sonra: Bu şehrin çok müın
taz evlatlan imiş gibi hareket 
ettikleri göz önünde bulunan 
şehremanetinin bugünkü me
murlarına amir olacağım diye 
de istemem. 

Fındıklıda: Set üstünde 
karii erinizden Ragıp Nedim 

askeri silindir altında imha 
edildikleri malumdur. . 

Fakat kör Hüseyin oğullan
nın laalettayin bir ihtilil veya 
isyan için hareket etmedikleri 
de aşikardır. Burada kapah 
kalmış bir nokta vardır. Kör 
Hüseyin oğullan niçin isyan 
ettiler? 
· İsyan aafahabnı bilen her
kes, bu hareketin Kürdistan 
teşkili için Qlduğ\uıu takdir 
etmez değildir. 

Kör Hüseyin oğullan, Yusuf 
Aptal, Resul Etem ve Banan 
şeyhi işin ön plaıiım ve icrai 

. vaziyeti idare edenlerdir. Bun

. lar direktifi ve kuvveti başka 
yerden alıyor. , .. 

Müstakil Kürdistan hudut
ları Türkiye dahilinde Beyazıt 
vilayetinin Iğdır kazasının şark 
hududundan geçerek Van 
vilayetinin Muradiye, BaşkaJe, 

· Saray kazalannı ve Şatak kaza
sının Kasrik mıntakasını,Hakari 
vilayetinin Gevar, Şemdinon 
kazalannı ve Çölemerik ''e 
Beytüşşebap cenubunu, Siirt'in 
Pervari kazası cenubunu, Mar
din'in Cizre'den itibaren bütün 

e e hududunun ( 10-15 ) kilometro 

ANIN EN;: ŞIK ARTiSTi ::!: rn~:~=~~~va etmek 
nl Bt:A, bittabi böyle bir eme) 

---------------'----------- arkasında koşanlar için dar 

si 
Belalar Mübareki 1 Kay fonson 1 Kulis Aralarında 1':1:,ıüşı: ~~ i~~ak~K'!i~ 
Filmi Bitiriliyor ~ Filmi Nasıldı ? epeyce bir saha alarak tesis r olunacakb. 

Bunu Çeviren 
Harold Lloyd'tir 

Bu sene göreceğimiz filim
lerden .. Belalar Mübareki ,, 
Harold Loyd ve Barbara Ken'in 
son eserleridir. Barbara Kent 
Harold Lloyd'in dördüncü oyun 
arkadaşıdır. 

Barbara Kent yalnız üç sene- , 
den beri bu meslekte bulu-
nuyoı ·. 

"Mis Hollyvud,, nam.ile gü
zellik müsabakasını kazandığı 
zaman büyük bir mağazadan 
öte beri sabn alırken "Üni
versal,,filim müessesesi müdür• 
lerinden biri kendisine tesadüf 
etmiş, bir tecrübe yaptırdıktan 
sonra (5) senelik bir kontrat 
imza ettirmiştir. 

Harold Lloyd iki aydanberi 
" Belalar mübareki ,, filmini 
çevirirken dördüncü bir kadın 
oyuncu bulamamıştı. · 

O zamana kadar 100 kadar 
namzedi imtihandan geçirdi ve 
bir akşam " Hollyvud ,, ta 
bir müsamerede (Barbara Kent) 
ut) nazan dikkatini celbetti ve 
ertesi gün de "Metropoliten 
Stüdyo,, da tecrübe yaptı. 

Netice muvaffakiyetli çıktı. Bu 
filim "Paramaunt., için çekilen 
son kurdeledir. Sesli ve sözlü """ _,,.. .. .,,. 
bir filimdir.Pek meharetle, pek 
tabii olarak Harold Lloyd'in hu .. 
susiyetini teşkil eden neşe ile 
göze çarpan bir eserdir. Şura
sını da ilave edelim ki Barbara 
Kent " Pour Vous " mecmuası 
tarafından son defa tesbit edi· 
len müsabakada " en güzei 
filim tebessümü ,, birinciliğini 

kay Jonıon Holivut'un en rllzel giyinen arliıtlerinden biridir. Buracna llzerınde 
ıördilfümüs beyaz e)biıe en ıo"' modaya ıöre u:ı:.un e teklidir. Elb isenin bilhanı 

Hayat Kadar Acı 
Ve Hakikidir 

.. Kulis aralannda,, yeni ve 
mevzu itibarile çok hazin bir 
fi imin adıdır. Mevzu şudur : 

Büyük san' atki.r Tilli Fer~ 
rant, hiç beklemediği bir gün 
eski bir arkadaşı ile karşılaş
mıştır. 

Bu kadın çok fakir düş
. müştür. Minnesota'da oturuyor. 
Paraya ihtiyacı vardır. Tilli 
F errant'ı ziyaret etmesinin 
sebebi de bir parça yardım 
istemek içindir. 

Tilli F errant, gençlik dos
tuna büyük bir alaka göster
miştir. Hatta daha ileri gi
derek yaz tatilini Minnesota'
da geçirmeyi de kendi teklif 
etmiştir. 

Tilli işte bu tatil günlerin
de tatlı bir sevdaya düşmüş, 
arkadaşının genç oğlu Jorj'la 
sevişmiştir. 

Jorj'un da tiyatroya büyük 
bir aşkı vardır. İki sevdalılar, 
şehre döndükleri zaman ayni 
piyeslerde rol aliyor, birbirin
den hiç ayrıJmıyorlar. Fakat 
Tilli' nin muvaff akiyeti çok 
büyüktür. 

Ve bu hal, zamanla, Jorj'da 
kıskançlık uyandırmışhr. Bu 
arada, tiyatroya, sırf Tilli'nin 
sayesinde kabul edildiğini öğ-

renince, bundan son derece 
müteessir olmu§tur. 

Piyes icabı, Tillfnin kendi
sine atacağı tabancayı değiı
tirip yerine, sahici kurşun 
dolu bir silah koymuştur. 

Piyes böylece bir facia ile 

Şu halde bu isyan hareke
tinin bu iki devlete de şümu-
lü lizım gelirdi. Niçin yalnız 
Türkiye hudutları dahilinde 
kalmışbr? 

lrak'ta Taşnak'ların müza
heretinde toplanan kongrede 
Kürt rüesasına yurt tefriki için 
İran' dan ve Irak' tan birer mü-
him kısım vadedilmiştir. Yal
nız Türkiye' den matlup kıt'amn 
tefriki için böyle bir harekete 
lüzum olduğu kabul edilmi~ 
ve bu husus etrafında vaki 
olacak siyasi ve taarruzi hare
ketlere Taşnak'lar tarafından 
para ve cepane temini sure
tile müzaheret ve muavenet 
tekarrür etmiştir. 

Taşnak'lar, Kürt'lerin naşiri 
efkarı olmak üzere bir de ga
zete çıkarmışlardır. 

Bu sene isyan hadisesinde 
ele geçen rüesadan da bu 
vaziyet bu suretle anlaşılmış
br. 

Aynca Van mmtakasımn 
intihabında amil olan sebepler 
de buraların dağlık mıntaka 
olması ve muhalif göçebe aşair 
ile meşbu bulunmasıdır. 

Hareket temmuzda baş-

ladı ve kongrede çiziJea 
esaslar tatbik olunamadı 
ve nihayet malum şekilde 

bitti. Bu programa nazaran 
kör Hüseyin oğulları Resul ile 
Van isyanını idare edecekler 
ve Barzan ıeyhi Hakiri' den 
ilerliyecek Mardin ve Urfa 
cenubundaki aşiretler de bu
ralardan hududu geçecekti. 

udur: 
--....,..=-.ıııo=..:=.:._------.Ll'""""'tAnm.u~tu._ _______ -l!be~ll!!;de!!!n~ataiı•ı çok dikkate tayandu. 

bitmektedir. Fakat hayat ka
dar canlı, hazin ve hakiki bir 
intiha ile !... 

Eğer, bu hainler emellerinde 
muvaffak olamadılarsa, hunu 
cümhuriyet'in fedakar evlJtlar•-
na medyunuz. * * 
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{eni Fırkadan Beklediklerimiz 

SON POSTA 

Misli Görülmemiş 
il ~ * 

Garip Bir Dava 

. -Şimdiye Kadar Yapılan 
·Hatalan Düzeltmelidir· 

ı - Yapelu J~ mee'ul 
elulana aranması. 

2 - Kaaunsm.haldar ,Uıdbad• mah
nm edil- haklann latlrdach. 

s - H• rense rlrmlf ber lnıYVete 
.-fUna ~ aerbe.t kaaaat aahibl ol
_.,_ ldmaeleria, aeb'u ol- olmuın 

Jeal fırka,. kabul edllmemelerL 

4 - llllnen• olmı7a muhitlerde 
~ tefldllbadaa 5çtlıMıp eılflme .. " 

ı.Hheeu kaaaluda fırka tubelerl ~ 
1 ..... 

5 -~ tefen& ...... " 
....,_ .ates.Wbedea o1aa efhUtaa 
....._ edibMm•lli " ......._ bbal 

· e«lllm-HS. 
6 - Y• hrkaaul tamamlle ıUfll

le w ..a.takbel 11eale latbaat etmeal. 

7 - Bushkl tehlike luqaamcla 
....... talD bir Yabdet tetJdl etmeeiae 
pbfalmuı, u.afa utratacak fırka tqld
J&tmdu tevakki edilmeal. 

Yeni fırkuwa bu eaaalar dahilinde 
mavaffak olabilecetl kanaatblde:yba. 

Bu kaaaatlerlm llGhmlanauda 1er bu

hlna flmdldeıa U'D t ... kldir ederim El. 

RlaeU ı Seyfettla. -
CUllALARI ÇALIŞAN BiR FABRiKA 

Pa9ababçe lakelul 1ak•nnula heniz 
mı.ıaar ldareal en- ıeçen bir fabrika 
•arda. Bu fabrika boa cuma ılnleri 

amele,t lfletmektedir. Bu ıGnJerde ame
lenba 1-lyealnl v~lde iae de ebe
ıW baadan memnun detW'erdlr. En 
ıaribl fU kJ bu ıGnJerde lf bqa için 
dBdGk bUe Çahnmamaldadar. 

Geçen cuma ameleyi, hafta bata 
pu&a1 verilecek diye cuma ıGDll çajv
mlflar ve amele çabf11u9br. Per,embe 
ıGaü mlllt ba~ olmaaa mllnaaebetile 
tatU edllmlt1 fakat ameleyi cuma giinl 
~alıtınıya davet elmlfler ve ıelmlyen• 
lerin kaydım aUecejiz diye tehdit et• 
mlflerdlr. 

ROZETLERE DAiR 
:JMndealsce nset clatrt-& iti iter 

tirli taama •• taaalluttan maaua oı..at 
Jıdır. [ 

Rea•t mGaaadeyl almıt olaa her 
hayır cemiyeti rozet tevzline hakkı ol
malıdır. Halka rahataıa etmek fikri ben
ce vaht bir ltirar.dır. 

Cuma ve tatU rünlerinde halkımmn 
111ın tasarruf ve iktıut cemiyetinin 

defalarca yaptığı telkinata rağmen, 

...-fettlji blnlerce liradan yirmi veya 

lmk para gibi bir miktar abnmaaı ra· 
habı:r. etmek demek midir ? 

Şirketi Hayriye teneuGh vapur bl· 
Jetlerinden aekb lııun14 fula almaya 

batlact.l'ı uman, hukea, vapurlar bot 
kalacak ıı.aanetti. Halbuki vu:lyet akal 
olmuftur. 

Roaet daiıtma)'I kaldıralım. Fakat 

o nklt hang:I hayır aahlbi bu ha)'lr 
cemiyetine bq para verir ? 

Ben, blsl, bayle fula ve Hlzumau:r. 

auflyattan kurtaracak ve hayır cemi· 
1etJerlne yardım ettirecek bir vergi 
lııomn&a1na bile taraftanm ! 

Ortak6y Muıevl mektebi müdürü 

Nlalm Surijon 

-
E K . M E K D E R D t 

Bl:r. G3ztepe, lrenkiSy, Suadl7e ve 
Boatancı abalialnln ıenelerdenberi halli· 

nl b~edlilmiz bir ekmek meeelemil: 

nrchr. Bu civarda bGtlln fınnlana çıkar
chklan ekmekler hem aİlMlyah, hem de 
hamurdur. Gerek fmn ıahlplerine, renk 
icap ed- yerlere yaphflmı:r. mllracaat
lara aldıran olmadı. V alnııı Dd sene ev• , 
,,eı, ( Son Saat ) .-aııeteaiae .-anderdltl
ml• mektup llurlne llç .-On iyi plflrll· 
mit ekmek yememi:r. mUmkUn oldu. 
Evet, o ya:r.ı Kadıköy dalreaince na:r.an 

cllkkate alandı. Fınnlara tembih yapıldı. 
Bu civar halkı da Uç glln iyi ekmek 
yiyebildi.; Vakıa bakkal KA:r.ım Efendi 

laminde bir zat her glln Kadıkliyllnden 
ekmek getirerek narhtan bir kurut faz. 
la11le satıyor lae de tabii herke.in lııe
... ı bu fula kun&flan vermlye mllaalt 
dejildir. Rica ederiz. bir kerre de ala 
1uuna, beUd bu sefer Uç yerine .. iç 
tun llu ekmek f'el'lıı. , 

PANAYIRI 
Beynelmilel Sanayi nümune 

sergisi 
6 - 21 Eylül 1930 

• BARI (İtalya) 
iştirak ediniz!!! 

Tafsilat ıçın İstanbul, 
Beyoğlu, T epebaşı ltalyan 
Ticaret odasına müracaat. 
Telf. - B. O. 2268. 
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lNGİLİZ CASUSLARI 
İLE KARŞI KARŞIYA 

Ali Şakir saatine baktı: 1 ki vaziyet çok mühimdir. Ben 
- Pekili... dedi, İhsancı- senin düdüğünü işitmedikçe i-

ğım, sen biraz burada dur! çerde rahat çalışacağım ve 
Ali Şakir, bahçe içindeki düdüğü işitir işitmez de kaçaca

evin etrafında on • dakika ğun. 
kadar dolaştı, bütün pencere- Binaenaleyh, yamlır da gi-
lere ayn ayrı bakmıştı. rem görmez, yahut görür de 

Sonra İhsanın yanına geldi. düdüğü çalmakta gecikirsen 
-. işe başlıyorum, dedi, hayatım tehlikeye girebilir. 

timdi sana, yapacağın şeyı - Düdüğü çalmak için eve 
a·iyliyeyim. yaklaşmak lazım, değil mi ? 

Cebinden bir düdük çıkardı - Şüphesiz... Hatta, hangi 
' e İhaana verdi. pencerede ışık görürsen ona 

- Gözünü bu evin kapısın- doğru yürü ve orada çal 1 
dan ayırmıyacaksın. Biri kapıya - Pekala, hiç merak etmel 
gelecek ve içeri girecek olursa, Ali Şakir eve doğru yürüdü, 
biri uzun, öbürü kısa olmak bahçenin demir parmaklıklı ka
lı.ere, arka arkaya, şiddetli pısı önünde durdu, etrafını 
düdiik çalacaksın. içeri giren gözden geçirdi. 
~damın nazarı dikkatini celbet- Sis azalıyor ve mahallenin 
mekten korkma. harap evlerinin iskeletleri sı-

- Bu kadar mı? rıtmıya başlıyordu . Burası, 
- Bu kadar. Fakat, düşün Romanın o kör mahallelerin-

içki kaçakcısının mirasına konmak 

için kocasını inkar eden ve çocu-

ğunun gayri meşru o/dutunu is-

pate çalışan bir kadın 

Amerikada son günlerde bü
tiln halkı güldüren garip bir 
dava olmuştur. 

Amerikanın meşhur içki ka
çakcısı olan Rayan isminde 
biri ölüyor. Bu adam kaçak
cıbk yüzünden servet yapmıı 
bir adamdır. Ani IUl'ette öl
mtlş ve arkasında bir milyon
dan fazla para bırakmıştır. 

Öldüğü zaruan Telma ismin
de bir karısı ve bu kadından 
iki çocuğu varmlf. Kadm der
hal kocaauun bankadaki ser
vetine binalanna ko~ ka
çakcıllk tırketine devam etmiş 
ve işini yoluna koymuş. 

Fakat tam bu sırada 
mın mirasma ortak ok 
kadmlar çıkmış. 

Bunlardan biri Rayan'ın es
ki kansıdır. Fak bu kadın 
beş sene evvel Rayandan ay
nlmış bir başkasile evlenmiş. 

Bu yüzden verasetten mahrum 
kalması lazım geliyormuş. Fa
kat kadın iddia ediyor ki eski 
kocasından talik ile ayrılma
mışbr ve yeni kocasile gayrı 

meşru surette evlenmiştir. Bu
nu ispat için de mahkemeye 
müracaat etmiştir. 

den biri idi ki, gündüzleri bile 
orada hayat pek sönüktii 
ve geceleri saat ondan son
ra, nöbete çıkan karabinyerle
rin adımlarından ve bazı diidiik 
seslerinde başka hiçbir ses 
duyulmazdı. 

Ali Şakir, etrafı bir kere 
daha dinledikten ve gözden 
geçirdikten sonra, cebinden 
bir deste anahtar çıkar.dı, bah
te kapısının deliği üstünde 
tecrübeye başladı. 

Kapının açılması güç olmadı. 
Ali Şakir çabucak içeri 

daldı ve evin kapısına doğru 

hızla yürüdü. 
Dışardan görülmek tehlikesi 

olmadığı için orada daha ra· 
bat çalışmıya başladı; anah
tarlardan hiç.biri uymayınca 
maymuncukları çıkardı ve ka
pıyı açb. 

İçersi zifiri karanlıktı. Elek· 
trik cep fenerini yakb ve kar
ıısma çıkan merdivene doğnı 
yürüdü. 

Ağır ağır merdivnleri çıktı. 

Gayet dar bir koridora geç-

• Diğer taraftan Rayanın son 
karısını da beş sene evvel bir 

diğer adamın karısıdır ve ço
cukları ondandır. 

Fakat a da çocukların Ra
yanla evlenmeden evvel bir 
müddet serbest yaşadığını 
ve çocuklann o zaman gayn 
metnı surette dünyaya geldik
lerini ispat mecburiyetinde kal

mıştır. Ayni zamanda öteki 
kocasından boşandıktan sonra 
Rayanla evlendiğini ispat et
mek mecburiyetindedir. 

Halbuki hakikatte o da Ra-
yanla meşru surette evlenme
miştir. 

Bu sırada araya Sofi ismin
de üçüncü bir kadın giriyor. 
O da Rayan tarafından mane
vi evlat olarak ~lındığını iddia 
etmekte ve miras istemektedir. 

Hakim bu garip iddialar 
karşısında şaşırmış ne yapaca
ğım bilmiyor. 

Şimdiye kadar bir kadının 

gayri meşru surette münase
bette bulunduğunu ispat mec
buriyetinde kaldığı ve çocuk
lannı inkir ettiği görülmemiştir. 

mişti ve karşısında iki kapı 

gördü. 
Kapılardan birini rastgele 

açb. • 
Burası bombot bir oda idi 

ve içerde eşya namına bir 
bavuldan başka hiçbir şey 
yoktu. Bu bavulu alelicele 
gözden geçirmiye karar verdi 
ve yaklaştı. 

Bavulun kilidini açmakta 
biç güçlük çekmedi. içindeki 
eşyaya ilk bakışta, bu bav'u
lun İspanyol kadınına ait oldu
ğunu anladı ve hemen bavu
lun başına çömeldi. 

Bütün eşyayı birer birer ve 
çabucak elinden geçirdi ve 
bir küçük defterden bqka 
ehemmiyet verilecek hiçbir teY 
bulamadı. 

Defterin aayfalannı f6yle 
bir karıJbrdı. Gayet ince ve 
küçük bir kadın yazısı ile ve 
çoğu İspanyolca, bir kısmı da 

l 
İngilizce yazılmış birçok not
lar gördü. ingilizce notlara 
süratle göz gezdirdi ve defteri 
cebine atarak bavulu kapadı, 

Sayıfa 5 
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Kadın Ve Kalp 
• 
işleri 

Kız Kaçırmak Ne Demek > • • 

Kız Kaçırılmaz, Nikih 
Dairesine Gidilir •. 
Kız Kaçırılır Mı? 

Ankara0da "Doğan" isminde 
bir karüm bana bir mektup 
yazıyor ve diyor ki : 

" Genç bir kızla sevişiyo
rum. Fakat kızın ailesi sevif
memizc miisamahakir davran
mıyor. Ve kızın evden çıkma
sına mani oluyorlar. 

Halbuki im beni ae~or, 
bana kaçmayı teklif ediyor • 
Ne yapayım. Kız kaçırmak 
ayıp değil mi?,, 

Kız kaçırmak, daima qkın 
ve sevdanın, içtimai kayıtlara 
isyan etmesi demektir. 

Çocuk Elbisesi 

İhtiyarlar birçok kayıtlarla 1 

bağhdırlar. 

Onlar gençlerin qklanm 
ihma1 eder, sadece bu kayıt
lann riayetini temine çahtırlar. 

Eğer aşk kuvvetli ise, ve 
gençler birbirlerini seviyorlarsa 
bu kayıtlara tahammlil edemez.
ler. Aşıklar birbirlerine kavut
mak için aile, ebeveyn kayıt-
larını kırar ve birleşmiye ça- Çocuğa yazın ve sonbah..-
lışırlar. da ıiydirilebilecek bir elbise 

Bugün milhim inkıliplar nümunesi. 
geçiriyoruz. Aile miieaseıeai de 
bu inkılaptan sarsılıyor. zın ailesine muhtaç olml) .-

Kadınlan kafes arkumda caksanız, eğer varidabnız met'· 
görmiye alışmış olanlar bugün- ut bir yuva kurmıya kafi r -
kü kızların serbest muaşaka- 1. k. · . · 

b·- tab ül' d :d ıyoraa ımceyı dıııJemeym 
ama ta u amm e eme er. . ,. . . .. 
Fakat hak81%dırlar. Artık on- ı derhal nikih daıresı~: fldİf 
lann kanaatlerinin hAkim ol- bir emrivaki yapın. Bugü kıl 
masına imkln yoktur. J kaçırmanın manası budur. 

Eğer evlendikten sonra kı- HANIM TEYZE 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evinize veya lflnhe ırlderken, aokak· 
ta gezerken veya blmDe ııariitGrken 
her hangi bir vaka kutl.9ında kalabl· 
linılnl.:r.... 
Havadiı nedir blllyorunı:r. o vaka)'I 

derhal .-arebUlnlnls. Bir yangın, bir 
k ... tU, bi.r ka:r.a birer havadiatir. Ru
geldiiiniz vakalardan ertesi ııUnü ga· 
:ıetelerde g3nnek ı.tediğlıı biri olunca 
derhal telefonumzu açınız ve havadial 
guetemiı:e haber vepni:r., lalm ve ad
reıı;inl:r.I de bırakınız. Verdiğials hava• 
dilin ehemmiyetine ııöre ıuetemlıı 
mliklfabnı vermeyi vu.ife bilir. 

Telefon numuamı:r.ı latanbul • 203 n 

1 1 tlir. . 

odadan çıkb. 
Yanındaki kap: ı açb. 
Burada, yere serilmiı iki 

yatakla üç bavul ve bir çek
mece vardı. 

Evveli çekmeceye gitti, ka
pağını açb ve içinde küçük 
bir demir kutu daha buldu. Bu 
demir çekmecenin kilidini 
açmak hemen hemen imkan
sızdı, çünkü bu kilit, bazı 
harflerin yanyana gelmeaile 
açılan cinstendi ve bunun için de 
kilidin şifresini bilmek lizımdı. 

Ali Şakir yere bağdaş kurup 
oturdu. Bu kilidin şifresini 
bulamazsa, demir çekmeceyi 
kınp açmak, adeta bir dağ de
virmek kadar mümkün değildi. 

Halbuki, casuslara ait en 
mühim evrakın bu çekmece 
içinde olduğu mubakkakb. 

Ne yapmalı? 
Ali Şakir, çekmeceyi olduğu 

gibi oradan kaldırıp götürmiye 
karar verdi. Elini ona doii'TU 
uzatırken birdenbire çekti. 
Aklına mühim birşey gelmişti. 

Hemen elektrik f tmerini 

GALATASARAYLILAR=-
Galataaaray Kulübü riyasetin• 

den: Galatasaray Heyeti umuml.
yesi, Ağustosun on beşinci Cu•• 
günü saat on birde fevkalide 
olarak Beyoğlunda kulüp binasın
da içtima edeceJttir. Aı.anın teş
rifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakere: ~nına• 
menin tadili. 

-TAKViM 
GGn 31 12-Ağustos _ ı 930 Hıı.ır 99 

Arabi Rumi 
17·Reblülevel • 1348 30. Temmu::. 1346 -V akıt·E:r.ani· Vasatı Vakıt·E:r.aıtf• V asatt 

GUnet 9.52 ~S. 7 
Öğle 5. S 2.19 

ikindi 8.57 16.10 

Akşam ıı- 19.15 

Yatsı ı.+t :ıo 'il 
imsak 7.S6 3.11 

çekmecenin albna dojr'U tuttu 
ve iki tane incecik tel gördü. 
Tahmini doğru çıknııtb· Bu 
teller, çekmeceye elini dokun-
dur8_? bir ~abancıyı ...... saniye~ 
kömur halıne getirebilecek 
kadar kuvvetli bir cere ana 
bağlı elektirik telleridi. y 

Ali Şakir söylendi. 
"Hay Allah cezaaını versin. 

Az daha gürültüye gidiyor
dum. iyi ki aklıına geld" 

Ali Şakir biliyordu k'ı.İnv 
lizler, mühim evrakı aı:ladlk
ları her doi•oa ~ s_h 

' .razı aneye, 
çekmeceye bu ihtı'y rti'b at te a-
bnı koymayı hiç ib-. .. ı t 
l 

•ucq e mez-
er. 

Telleri tutup kesmek için 
cereyan nakline manı· b' 

ırşey 

aradı. Aksi gibi ipekli n-
d·ı· d me ı ı e yanında değildi. 

Kilidin üstündeki harfleri 
biraz çevirerek oynatmıya baş
ladı ve tesadüften yardım 
bekledi. Belki, harflerin tesa
düfi bir yanyana gelişile •ifre 
bulunur ve kilit açılırdı. 

(Arkası v ... ) 
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-EYtPSULTANKtMDIB~~~~~~ı~-Ç-oc-uk~~-·tu-nu~-lL 
TB: Serdarın Yüreği Heyecandan Sık 

Sık Atıyor , Gözleri Kararıyordu ... Cingözle Afacan Çeşme Y olund~ 
Kaçıyor musunuz? 

- Evet! 
- Peki bunun, benim ölü

mümle ne alakası var? Siz 
benimle alay mı ediyorsusunuz? 
Galiba; beni korkutmak isti
yorsunuz? 

Serdar Y akup kapının önün
den ayrılmadan seslendi: 

- Bana bak dostum! İster 
misin ki daha açık konuşalım?! 

- Ben de onu rica ede
cektim! 

- Biz şimdi haçıyoruz, fa
kat bunun h;ç olmazsa bu 
sabaha kadar V asilisa tara
fından duyulmaması lazım. Biz 

0 tluradan gider gitmez sen 
bunu ona haber verir misin? 
Onu söyle? 

- Haber veririm! 
Dört asker Dutunyadisin 

gösterdiği soğuk kanlılığa 
hayret ediyorlardı 
~ 1-~-'r.m etti: 

- ı aı ..-__ lcmez misin ? 
- Lüzumu yok. 
- Ya seni öldürürsek. 
- İhanetimi haber alırsa 

Vasilisa beni işkenceler içinde 
öldürtür. Onun için sizinki 
daha hafif kalır, öldürünüz. 

Cafer yere tükürdü: 
- Gö l Ün k r olsun may

mun herif! d.yc haykırdı. Seni 
mutlaka gebertip kanınla eli
mizi kirletmemizi mi istiyor
sun? 

Bu sırada Serdar herifin 
üzerine atılıp yere yıktı. 

" Eski dostluğumuz hür-
metine kendisini öldürmeyip 
bağlıyarak mahzene atalım, 
onu orada buluncıya kadar 
bizim işimiz de biter. 

Dört arkadaş bir lahzada 
zaten mukavemet etmiyen Du
tunyadis'i bağlayıp mahzene 
attılar. 

Serdar: 
- Çabuk giyinelim! dedi. 
Sonra kendi elbiselerini 

kaptı: 

- Siz giyinin, ben de geli
yorum! diyerek evin üst kalına 
fırladı. 

Yüreği heyecandan sık sık 
abyor, gözleri kararıyordu. 

Birçok kanlı ve a~ıklı vak'a
larla dolu olarak geçen Bizans
taki günler bitiyordu. 

Fakat hayabnda şimdiye 
kadar Evdoksiya ile geçirdiği 
mes'ut günlere benzer hiçbir 
günün geçmediğini de düşü
nüyordu. 

Fakat Serdar bunu bildiği 
halde aşkını feda ediyordu. 

V asilisa E vdoksiya ile bir
lilcte saatlerce haşhaşa kaldık
lan odaya girdi, yüreği müthiş 
bir sıkletin albnda imiş gibi 
eziliyordu. 

Büyük bir gayret sarfede
rek, " V areng ,, elbiselerini 
giymiye başladı. 
· Göx. yaşlcı.t ~ndan açılamıyan 

gözlerile odawn her tarafını 
araşhnyordu. 

Her köşe:le " Evdoksiya " 
ile beraber geçen günlerinin 
bir habrası vardı. 

Koca Arap serdarı, Biza'lsı 
muhasaraya gelirken hiç dü
şünmediği, aklından bile geçir
mediği vak'alarla karşılaşmışh. 

Nihayet Cafer'in yakalan· 
dığı sokağa geldiler. 

Nöbetçiler etrafta dolcışı
yordu. 

Her halde son vak' adan 

1 Karga Tulumba Edildi 1 Emin Recep Beyin Bu 
Şirini Okuyunuz .• · 

ı 

2 
3 

soara Rum ateşi mucidi sıkı ı büütn bu gürüitüler muhterem 
bir muhafaza altına alınmışh. (Kalinikos) u daldığı alemden 

Kordon hatbnı geçerlerken uyandıramıyordu. 
nöbetçilerden hiçbirinin bir 
sualine bile maruz kalmadılar. 

Her önlerinden geçtikleri 
nöbetçi selam vaziyetinde du
ruyor, onlardan şüphe bile 
etmiyordu. 

Kalinikosun kapısı önün
de iki meşale yanıyordu, iki 
nöbetçi ile bir çavuş şa
kalaşıyorlardı. 

V areng zabitleri kıyafetinde 
Serdar Y akubu görünce sela
ma durdular. 

Serdar yaklaşb, sert ve ta· 
bii bir sesle: 

- Kalinikos nasıl? dedi. 
Çavuş, vaziyetini bozmadan 

cevap verdi: 
- Çalışıyor ef endiıiı.iz! 
- Kendisini göreceğim! 
- Çalışırken kimseyi kabul 

etmiyor; haber göndermeden 
girerseniz belki birşey söyle
mez! 

Serdar Y akup arkadaşla
rına döndü. 

- Siz burada bekleyin! 
dedi: 

İçeri girdi. Behçeyi geçerek, 
( Katinikos ) un çalıştığı evin 
kapısına geldi. 

Kapı aralıktı. İçerde evvelce 
gördükleri keskin ışığın ayni 
parlıyordu. · 

Serdar Yakub'un yüreği he-
yecandan o kadar fazla VU1'U

yordu ki, eğer içeri derhal 
girerse yüzünden herşeyi belli 
edeceğini anladı. 

Durdu, içersini dinledi. Ya· 
nan bir ateşin hışırtısı, toprak 
kapların birbirine çarpmasın

dan doğan sesler duyuluyordu. 
Kapıyı itti, içeri girdi. 
Söyliyeceği sözleri hazırla

mışb. Fakat odaya girince 
bunlara lüzum olmadığını bir 
bakışta sezdi. 

Kalinikos, kamburunu çıka· 
rarak bir karga gibi odanın 
içinde sekiyordu. 

Serdarın içeri girdiğinin far
kında bile olmadı. 

Ateşin üzerinde kaynıyan 

kaplara bakıyor, zıplıyor, sıç
rıyor, eğiliyor, kalkıyor ve bu 
müddet zarfında mütemadiyen, 

Serdar için pek manasız bir 
takım şeyler söylüyordu. 

Y akup, bu seslerin bir nevi 
sihirli kelimeler olduğunu far
edecekti. Fakat arada bir 
makami mahsus ile, Rum ateşi 
mucidinin şarkılar okuması bu 
zehabım tashih etti. 

Birkaç kere öksürdü, aya
ğile kaplara çarpb. Fakat 

Nihayet, yüksek sesle: 

- Haşmetlü Bizans lmpera
torunun emri mahsuslan var
dır! diye haykırdı. 

Bu yüksek ses odanın içinde 
Rum ateşi parlamış gibi, (Kal
linikos)u ürküttü, yerinden 
fırlatb, eli ayağı titriyordu. 

Serdar Y akuba hayret ve 
dehşetle açılan gözlerini çevi
rerek: 

- Ne istiyorsun? Ne isti
yorsun ? diye kekeledi. 

Rum ateşi mucidinin, kor
kusunu mümkün mertebe 
azaltmak için Serdar Y akup 
sesini tatlılaştırarak: 

- V asileos Kostantin Ya
gotutus zabalinizi saraya 
vet ediyorlar efendimi 

da-

Kalinikos, şaşırmışb. Eli-
nin tersile burnunu sildi. 

- Saraya mı davet ediyor
lar? Kimi? 

- Sizi! 
- Kim davet ediyore 
- Vasileos Kostantin! 
- Ne yapacakmış? 
- İşte emirleri efendim! 

sarayda toplanma var. 
Serdar kendi düzdüğü na· 

meyi ( Kalinikos ) a uzatb. 
[ Arkası var ] 

Soldan Sağa, Yukardan 
Aşağı: 

l - Detnek (4) vaat (4) 
2 - Vücut ıuyu (3) bir hüku· 

ınet (3) 
3 - Yazın yeşil, kışın san (2) 

dişi insan (5) bir hece (2) 
4 - Fazla (3) ziyade (3) sayı (3) 
S - Bir kazamız (4) hububat-

tan biri (4) 
6 - Yaz sebzesi (7) 
7 - K~palı değil (4) çivi (4) 
8 - Mezhep (3) korkunç (3) 

kap (3) 
9 - Zaman (2) adi, kolay (3) 

ndla (2) 
id - Pislik (3) evin tepesi (3) 
11 - Renk (4) kibar (4) 

İki Otomobil 
Çarpıştı. 

Dün sabah saat ona doğru 
Ortaköy merkezi önünden 
geçmek istiyen iki otomobil 
o sırada geçmekte olan tram
vay arabasının önünde ma
nevra yaparken (1698) numa
ralı otomobil diğerile çarpış
mış, her ikisinin de çamurluk 
ve ön tekerlekleri ezilip kırıl
mıştır. 

t iyango Kuponlarımızın 
Sonuna Az Kaldı 

TALiinili roUJLAHA DEDEViniz 1 
MOSABAKAMIZIN ŞARTLARI 
1 - Hergiin ııuetemWn ilk •ahife· 

alnde glSrdilğGnils kuponu liltfeıı kealp 
aaklayuus. 

2 - Bu kuponlann adedJ 30 tane 
olacaktu. 

3 - Bu otuz kuponu toplıı.dıiıı:m 
nman llltlen matbaamı•• retlrini:ı veya 
ıönderlni:ı, mıakabilinde numaralı bir 
bilet alacakınııs, bu bile~ ayni numa• 
rayı tqıyan iki kılını vardır, birind 
ıu.mmı menet olarak aakhyacak, ikinci 
bmını da kltibladll tarafından mühUr
lenmit olan bir kutuya bizzat atacakm· 
mz. 

4 - Numaralı biletleri ihtiva eden 
kutu kltibladil tarahndaa açılacak ve 
kAtibladil tarahndan kur'a çekilecektir. 

Kar' amıza dahil olmagı 
ihmal etmeyiniz, hiçbi.1 
zahmete girmeden mühimce 
bir para kazanabilirsiniz. 

"1000,, 
URA NASIL VERİLECEK?., 
Bin lira, kazananlar arumda 

fU •uretle taluim edilecektir: 
LİRA -Birinciye 250 

ikinciye ıso 
Üçüncüye 50 
Dördüncüye 25 
Beşinciye 10 
Y etmit karie 5 ıer 
Y etmit karie 2,5 

Bu ikramiyelerin yekunu olan 
(1000) lira latan bul' da Türkiye ft 
bankasına yabnlmışbr. iıUami
yeler Cümhuriyet albnı olarak 
verilecektir. 

Kadar Şimdiye 

Toplamadısanız 

Kupon 
Eksikleri 

atbaadan Tamamlayabilirsiniz. 

CINGÖZLE AFACAN llORHAN NE ARIYOR~ 
Cingöz ile Afacan -
Bayırdaki pınardan 
Gitti su getirmiye 
Tırmanarak tepeye. 

Yol sarptı, taşa çarpb 
Cingöz yoldaş yürürken 
Elinden testi düstü 
Arkasından kendi düştü. 

Afacan dedi: Aman Cingöz 
yoldaş 

Dikkat et. Dikkat et. 
O da düştü. 
İki sersem gülüştü. 

Emin Recep 
BEN KİMİM ? .. 

.... 1 

1. ... .. . 
.. ,, oV --...'. ,. ,. . \ .. 

.. ·' •• I • >• ~ ; 

' ·~ ... .. · . 

Ben aydınla birlikte yaşarım. Arkadaşı yerde yabyor, 
Aydın bana iyi bakar. fakat bulamıyor. (1) numaradan 

başlıyarak rakamlar arasına 
Bana temiz su verir. 

bir çizgi çızmız, bakalım Bol yemek verir. 
Orhanın arkadaşını bulabilecek Beni temiz yerde yahnr. 
misiniz? 

Ben de ona "hav.. hav .. hav.,, ~====-===-====--
Der, teşekkür ederim. 
Ben kimim? 
Ben (Peri) ile yaşanın. 
Peri bana İ)i bakar. 
Bana temiz su verir. 

Bol yemek verir. 
Beni temiz yerde yahnr. 
Ben de onun koynuna sokulur 
Miyav... Derim. 
Ben kimim?. 

cici, BİCİ, KUKU 

Kuku'nun Başı Pastayı Nasıl Yedi? 
Ayı hala, iki saatten beri 

çocukların içerde ne yapbğını 
merak ediyordu: 

"Kim bilir gene neresini al

tüst ediyorlar?,, dedi. Dedi 
ama azıcık geç kalmışb. 

Çünkü tam bir dakika ev· 
vel Kuku elindeki okla raf-

taki pastayı delmişti. Hala 
odaya geldiği zaman Kuku'· 

nun elinde oku görünce fena 
halde kızdı: 

- '' Evin içinde böyle teh· 
tikeli şeyle oynanır mı? Ben 

onu ateşte yakayım da sen 

de gör! ,. dedi ve yayı Kuku' -

Sinemalarda 

Elhamra - Seni sevdim 

Etuval - Çıplak işıklar 

gemisi 

Ekler - Serseriler kıralı 

Alkazar - Çelik pençe 

ve knra süvarisi 

Opera - Buhranlı geceler 1 

Şık - Demir avcıları 

nun elinden çekti. Ayı hala 
okun pastanın içinde olduğunu 
ve bir iple yaya bağlı oldu
ğunu görmemişti bile. 

Tabii yayı çeker çekmez 
pasta olduğu gibi rafın önün
de duran Kuku'nun başına 
geçti. Kuku: 

"-Kim yaptı bunu ?,, Diye 
bağırdı. Neye uğradığını ken
disi de bilmiyordu. Ayı hala 
başını çevirip te pastasının 
döküldüğünü görünce büsbütün 
kızdı; 

"Eğer ben de size bu pas
tadan bir lokma verirsem Arap 
olayım,, dedi. 

SON POSTA 
evmi, Siyasi, Havadis ve Halk l"a:zetesi -idare : lstanbul, Nuruosmanlye 

Şeref ıokajı 35 - 37 -Telefon: lstanbul - 203 

Posta kutusu ı lstanbul - 741 

Telgraf: lıtıtnbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 kr. 
75:1 .. 
"'90 " 
ıso ,, 

1 Sene 
6 Ay 
3 .. 
1 . " 

2700 kr. 
1400 " 

800 " 300 .. 

Gelen evrak ııeri verilmez:. 
Fransız - Ateş lıiinlard:ın mesuliyet alınmaz. 
Taksim bahçesi - Barbet. 11:1----ı:mımıa-..---ın 
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ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar .. (_BOR S A-1 Müller Raporu Devam Ediyor 

'T alit Pş. Adeti Üzere, İşi Gene 
laya Vurnıak Yolunu Tutmuştu!,, 

-
lstanbul 11 Agustos 1930 

- Kapanan fiatlar -

MJKUT 

• 
Zirai ihracat Vaziyeti 
Hakkındaki Şayialar 
Neşeli Değildir •• 

F - T enıenni ederim, dedim 
Yuakat (Batum) ile (Çftrül<su) 
tehli -1acağıı, diye, asıl vatanı 
•erdikeye koymıyalım, cevabım 

ın. 

tid~~ . aramızda oldukça 
8'ı etlı bır münakaşa başladı. 
,.;;_uıı tlzerine nezarette daha 
~ kalmıyarak evime dön
L • • Çc,k geçmeden izzet Pı, 
~na . 
'1t h ~yarete geldi, o da harp 

~· ınde idi. Bana aordu: 
edil ı"aatopolun bombardıman 

diği.n<len lınberiniz var mı? 
b.ı liayı,., baherim yoktu. Der
~draıam paşaya telefon 

Ege Gemisi 
Çarşamba Günü 

Bekleniyor 
A. ~efain idaresi tarafından 

l'lııpa dan yeni alman "Ege" 
"'P\lr\uıun yarın limanımıza 
Relnıeai beklenmektedir. (Ege) 

~ Ctılcemal aüvariai 
lr _ lalal, GWcemal vapuruna 
"~deaız .Unriai Murat, Ka
"d~=-'6 --.q, Yapuruna, Cümhuriyet 

• ..._ Aziz, Cnmhuriyet 

'°'P\lfuııa Malunuqevketpqa 
a&.a.:.• - .. , Nezir, Mahmuqevket =:-1• ela evvelce çlrlie 
b~ arsla1 n Akdeniz atıvariai Faik 
-ı er tayin edilmlftir. 

llrfa'da Elektrik 
trucu..,. ı ı (HUU!d) - Eiek
tect teaiaab bitmiştir; dlhı ıe-
1..ı eıa itibaren her taraf 11111' 
~dedir. 

- Derhal karar verilmeli 
1 

dedim ve hemen raporlan 
okumıya başladım . Bu r~por
larda kullanılan lisana jyıkı
hrsa vak' anın mürettep oWuğu 
anlaşılır gibidi. 

Reis sordu: 
- Raporu donanm, ku

mandanlığı mı verdi? 
- Eveti 
- Mesele hakkında başka 

birşey söylenmedi mi? 

20 ı.... St,-
1 F1on. 81,SI) 

20 KCM"OD lM,-
JAvu~ırya fi !1.-
ı Pe%ela 24,59 
1 M uk 50.'iıt 
1 Zloti t4 !;') 

1 r~ro 
2<\ I.cy 
20 Dlnw 

1 Çeraovec 

n -
2s~o 
77,-

ÇEK -
K•ırnş 

ı L.tttftn 1°'"i31;: 
t Cemo,·eç ıoın.-

20 Ley 7i),10 
Adet Sa. 

1 T.L J>ol:-r0,47 15 
ı " " Fr. fr. ıt.97 
1 ,, ,. Liret 8,99,
t ,, ,, B.fr. !,65,SO 
1 ,. ,, Drahmi S6,T7 
ı " " ı •. fr. 2,42,25 
1 ,. ,. Leva 64, 85 

A~~ Sa 

l T.L ' Flo .. in 1,17 
1 ., ,, Koron lS,81 

1 Yf ŞOiaAv.S,31.,5, 

1 ,, " Pe-ıeta 4,22.25 
1 ,, ,, Mark 1,97,SO 

ı " " Ztot14,19,75,-
1 ,, ,, Pengo 2,68,87 

t ,, 11 Dinar 26,60 

HiSSE SENE11.ERI 

iş Banka• 9,65 Terkos St,50 
Anadolu D.Y. 18 Çimento Ara. 25,-
ReJI 6,10 Ünyon 
Şir. Hay!fye 16,30 Şark dejirme. I,~ 
Osmanlı 8. 
Tramvav 60.- Balya K. A. 4,"0 
Umumt Sigortat0,15 Şark merkezEc. 3,25 
BomoaU 45,90 Telefoa 25,-

lsTIKRAZLAR 1 T AHVILLER 
Dahm '7,- Tr=.;ay - .. -;;,50 
$arlı D.Y. S$ Ttlnel 4,35 
Düy Muvah. 103, Rıhhm 15,95 
pmrükler 5,10 
Savdı rnaht -,- Anadolu 1 St,75 
Bağdat 1991 57,-- ,, 2 31,75 
Tcch!. Aske1"iye -- ,, 5 47,-

TICARET ve ZAHiRE BORSASI 
Yukan fiatler 

Bugday Kr. Para 1 Un Kr.Pma - --- - ---
Yumuşak 920- F.kırtlra 
Kı:aka 810- B. yumıpk 960 
Sünter , B. sert 800 , 

SerlZAHIRE920- iHRAÇ EŞYASI 

,-
Afyon ) 
Kara.hisar CavdV 

Arpa 
Mısır 
Nohut 

1030 ,- Tiftik Ank. 
Adana Parnak 
Fındık iç Gire. -K"' yemi 

Sanayi 
Sergisinde 
Nazan 
beden 

dikkab cel
paviyonlar 

İhracat mahsulib vaziyeti- süren harpler neticesinde hadis 
nin de bir sene evveline na- olmuş bulunan ikbsadi teşki
aaraa dada gayri müsait bu- libmızın bozulduğu ve iktısai 
lunduğu söy:enmektedir. Muh- intibak fıkdam, nüfusun tena
tacı inkişaf bir halde bulunaa kusu ve nüfus terel--.kübimd~ki 
Türk ziraatinin en kuvvetli tahavvültcr bu meyanda ken
tarafı do..ima istihsalattaki te- dini daima daha ziyade hısset-
nevvün idi. tiren sebeplerdir. 

Filhakika ihracat maddele- Böyle olmakla beraber, ıs-
rinin tetkiki bunu teyit eder. lahat tedbirlerine nereden 
Fakat bı: yoldaki mukayeseli başlanması lazım geldiği mes
bir tetkh yni zamanda baş- elesi de sarahat kesbetmekte 
lıca ihracat emtiasının duçan ve kiikümet için de zirai bütün 
tenakus olduğunu göstermek- vasıta ve imkanlarile planlı ve 
tedir. 1 devamlı surette himaye etmek 

Hemen her kalemde mahsus ' ltizuına tebarüz etmektedir. 
ve devamlı tenakusla m~ahe- / Hü~üı~et bu zarureti idrak 
de edilmektedir. !ütün ıhra: et_?11Ştır: Ecnebi mekteplerine 
racabnın 926 senesı z817ı~d~kı 1 T urk zı~aat talebesi gönderil
tezayüdü de rasyonel bır ıslih- mektedır. Mftnferit bazı tec
salin neticesi olmaktan ziyade r.übe ist~yonl~n'. n~nıune çal
tütün zeriyabnın ihtiyatsız bir lılder teSJS edilmiştir. 
surette ve gayri müsait mm- M O T E H A S S 1 S LA R 
takalara teşmil edilmek sure- Ziraati teşvik yolunda hükü-
tiyle tevessüünden mütevellit- meti istişari mahiyette tenvir 
tir. Bu tarzdaki geniş istihsal etmek maksadile Almanyadan 
mahsulün keyfiyetini ihmal et- 1 bir ziraat mtitehassıslan heyeti 
tiği gibi, Türk tütttnlerinin ' celbedilmiştir. Hususile Nafia 
fÖhretine de müessir olmuştur. 1 Vekiletinin büyiik faaliyet pro

z t R A 1 l H R A C A T t gr_amına .i~al edilm~ş olan ~ 100) 
Türkiye zir~i_. ihracat t:mti- mılyon lı~aıık ~ahsısatla zıra~t 

umm bu seneki vaziyeti hak- hayab mül:i:n ımkinlara malik 
landa deveran eden şayialar o~acaldır. Bu (100) milyon ~
ise hiç te ferah ve neşe ve- sısabn beklenen faydayı temın 
rir mahiyette değildir. hususunda iktısadi cepheden 

Mühim tütün istıhsal mm- 1 kafi derecede tetkik edilip 
takalannda tütihı mahsulü edilmemiş olduğu malUın değil
bir sene evveline nazarım mah- dir. Bataklıkların kurutulması 
dut kalmış olduğu gibi hasta- ve k~ak havalinin iskası me-
lıklardan da müteessir olmuştur. aelesı. fevk~de mühimdir. 

Memleketin yegane ferah Harbı umumıden pek . aı: 
menbaı olan ihracattan bek- \ evvel Konya ovasının ıska 
lediği döviz miktan calibi j le~isatı ikm~ edilmişti. ~ühim 
endişedir. mıktara balıg ol~n sarfıyatın 

Memleketin iktısadi ve .mali beklenen fayda ıle tamamen 

Mahmut paşa cevap vfr'di : 
- Tabii müzakereye· de

vam ettik ve neticede Ruslara 
bir nota vermiye k'fn.ar verdik. 
Bu notada .. donanmamız taarruz 
etmiş, fakat biz emir verdik, 
filo a-eri gelecektir. Siz de kuv
vetlerinize ayni emri verin, 
ve hadise de sulhen teniye 
edilmit olsun" denilecekti. 

kuvvetini tehdit eden bu gayri telifi ~d~leceği limit ediliyor
müsait vaziyetler şüphesiz ki du. Fikrimce çok mükemmel 
evvel emirde iklim ıartlan- olan tesisattan pek mahdut 
nm bir neticesidir. Ziraat fen- 1 mikyasta istifade edilmiştir. 
ninin bugünkü merhalesi b&D Köylüler bu tcaiaab diledikleri 
tahaffuz imkinlanm bahşet- gibi kullanmakta ve tahrip 
mekle beraber iklim f8rllanm etmektedir. Alakadar idare 
ta;yir mümkün değildir. bu tahribat ve ıui istimalitm 

Sanayi sergisi diin binlerce Fakat vaziyet üzerinde bu 6nünn alarak vaziyeti ıslah 
kişi tarafından ziyaret edileli, pi anasır haricinde diğer e~~ imkinlarma malik de
her dairesi ayn ayn gezildi ve bazı esbabın da müessir ol· iiJdir. 

(Arkua Yar) 

Cavit B. donanma Alman
lann elinden alınmadıkça sul
hün muhafazası kabil olmıya· 
cağı mütaleasmda bulundu. 

beğenildi. c1uğu anlaııhyor. Senelerce 
Fakat bltttln ba beğenilen 1-~---------..,....----

1
..----=--

dairelerin arasında bir tanesi Bugu·· 00•• n Mese elerı· 
vardır ki bilhassa nazan dik· 

( Arkası var ) 

j İkisi de Memnun 

kati celbetmiştir. 
Bu daire sergisinin solunda 

ve heme methalindedir. Üze-
rinde Bioks ismini tqıyan 
ınuanam bir livha vardır. 
Bioka müessesesi bu diireyi 
sağlı sollu fanuslarla .Oslemiş 

Bu tarihi unutmayın Emanet Te Evkaf Ta iki tarafına Bioks paketlerinin 
Hakkını Aldı- iizerinde birer çocuk heykeli 

14 Ağustos 

MGaabakalı, mükifath hikaye fatanbul Evkaf idaresi Os-- koymUf, orta yere de pk bir 
.eriaine ait cevaplar .. 14,, •tu•t• ktıdar _ Kısıklı _ Alemdağı fanus asmıştır. 
fiinG akşamına kadar kabul edl- hattı tramvay işletme hakkım Bioksun dairesinde kendi 
lecektir. Erteai pn, doğru neti- (492970) liraya Şehremanetine (Ttıp) fabrikası da t,.•hir edil-
eeler n---'ileeeti için 110ara d tti -... 

~-- evre · mi.t-:r. Fi1hakı1ca memlekette 

'

eleeek cevaplar nazarı itibara E b ( ' ) 'l'"• 
bul manet u &arayı in Tüp fabrik ... -· malik olan alınmayacaktır. Dıprda unan d taksiti - __ ._ Şehr ......... 

karilerimi.4İn de iıtiraldni temia sene e e ö . Ycec&. e- Y~ine fabrika ( Bioks ) br ve 
içindir ld cevap kabul mGddetl maneti de bu hattın işletme im- rakiplerine bile Ttlp tedarik 

1 tiyazıın Üsküdar - Kısıldl - etmektedir. 
ı..;,b;;;.iıu;;;;..,;;uzuac;.;;~a.;...tu_tu_m_u.-ftu_r. __ _.. ,1 Alemdağı Tramvay battı Tiilk 

An karada 
Son Poata'nm eksik 

Kuponlan bmıal 
Edilebilir 

Ankara' ela Bankalar cadde
ainde ıazeteler bayii F anık 
Efendinin acrgiaiııe mOracaat 
edilmelidir. 

anonim firketine ciro eyledi. Klzım Paşa bu dairenin 
Bu hal arada bir ih1" &nllnde dUl'IDUf ve geçen sene 

çıkmuma sebep oldu. oldufu gibi bu sene de mi_. 
Evkaf, Emanetin devir laak- .Werinl tebrik ebalttlw. 

lam tammak iatemedi. Aynca 
ldenmiyen tabitleri de illedi. 

Bu mesele iki tara1m da Tayyareci Kadın 
armuna 16re hallec:lilmif si- . 
'"Ç:ki c1n1r., E..-t Hastalandı 
elinde bahman 31 ajaatm f» Franm kacba tanu-i Mile. 
tarihli mizeyyel mUkavelellİD llari Manen babrelderind• 
birinci maddesini g&teriyor. la.utalanınıtbr. Tedavi edilmek 

icra vuıtuı da ilk olarak llere Fnw lauta_.. ,... .. ________ ..ııı ab•n para (24750) ...... 111 > ıtw. 

(Bq tarafı 1 iad a,facla] 

Tesadüfen motörlcr deniz or
tasında kaç.akçı motörleri tara-
fından arkadan atete alınacak 
olurlarsa, makineli ttlfekler 
devvar olmadıklan cihetle, 
batmıya mankfımdur • Bu 
lebepten bahriyenin de İfİDe 
yaramaz. 

Cükü bu motörlerin harpte 
hiç olmazsa deniz kuntlcrine 
yardım etmeleri icç eder. 

6 - Ak ve Kara denizde 
tek başına sefer yapmalan 
kabil değildir. Çünldı hemin 
depolan llzımgelen bemiDi 
.&amaz. Bunun içi her iki de
mde benzin depolan bulun
durmak ltiımdır. Depo yapı
lna tanklar tedarik etmek 
.ıam kullanmak lbımdır. 
Ç8nkll bu benzinler ( yeddi 
wbit'te) ablan mayilerdir. 

Elh-' bu motlrler Jcia 
imal, imi dalaa çok "ald'?ler 
pbılabilir. 

Biıaaenaleyla urann .._... 
•den dlntıllne kinllr. B. 
mot6rleri flyle yrpmalıdır: 

1 - Gemilerin makinelerini 
pkarmıili veyahut tadi!lt 
J&parak bütiin dünya gemile-
riade olduiu ıibi ... =ata .... 
reket eder lıaıe ıetirmelidir. 

ltaıyanJann 80D yapbkJan 
ve Amerika hattında işliyen 
( Stella d'ltalya) gemisi kömür 
sarfiyatına göre ( % 34) nok
aanma mazut yakmakta ve 
kömüre nazaran ( % 15) nisbe
tinde fazla sürat temin etmek
tedir. lngilizler bile bahri sürat 
ve ikbsat hesaplannda kömür
den mazuta dönmüşlerdir . 

Şayet 1 ,200,000 lira Seyri
aefaine verilmiş olsaydı ( 1 O) 
motör yerine ( 3) tane ( 5000) 
tonluk mazutla İfliyen vapur 
aabn alınırdı. 

2 - llot6rlerin makineli 
tnfeklerini çıkarmalı, yerlerine 
mavzer fifeği atan mitralyöz
ler konmalıdır. Çllnkü bunla
nn yedek parçalan vardır • 
Tamirleri daha kolay, kullan
mıya daha elverişlidir. 

3 - Motörlerdeki ailihen
«Mılu uker tniyeai görmel 
ve attıklarına laabet ettire
biamelidir. 

itte mot6rler meaeleainin Is 
'6ztl bodur. Şurasını da aynca 
16yliyeyim ld: makinelerin Jfr 
dek "lksamı Tnrkiye'de yok
tur. Geçende bir tanesi bo
...... • .,,_._ -- taJ1ar9 
ile ıetirilmiıtir. 

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

lüğünden: 
idaremiz için 4 X 5 X 15 eb'admda 3,000 adet kiriş ~le 

4 X 12 X 12 eb'adındn 1,000 adet direk ambarımıza teslım 
şartile pazarlıkla alınacağından taliplerin yüzde yedi buçuk 
teminab m.ıYakkateleri ile 16 - 8 - 930 cumartesi günü saat 
10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

F eyziye Lisesi 
Ka lstanbul - NIŞANT AŞI Leyli 
Ye ve 

Erkek ( Telefon: Beyoğlu 4039 ) Nehari 
Tam devreli Lisedir - İlk kısmı ve çocuk yuvası vardır. 

Talebe kaydına başlanmıştır 
Her gün saat 10 dan 17 ye kadar, Nişantaşında, Karakol 
karpuıda bulunan mektebimizde ziyaret kabul olunur. 

POSTA iLE MÜRACAAT 
edenlere tahriren izahat verilir. 

Emvali Metruke Müdürlüğünden: 

Sablık kıymetli eşya: 
Bnyükadada Cami Güzeller sokağında 20 numaralı hanede 

mevcut Veber markalı yeni bir piyano ile elbise dolabı, port
manto ve müceddet karyola ve oda takımları yatak ve yorgan 
ve bir çok zikıymet eşyayı beytiye 17-8-930 tarihine müsadif 
pazar günü saat 11 de bilmüzayede sablacaktır. Taliplerin ma· 
haUi salış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

-------

Dünyanın en uzak köşesi 

elinizin altındadır bile 

markoni 

makineleri buiıu Telsiz • 
sıze 

temin ediyor 

yakında şehrimize 

külliyetli miktarda 

gelecektir 

Böbrek hastalığınız varsa 

• 

VITEL 
Suyu içiniz, tesirini derhal 

•• •• •• goru.rsunuz 

SON 

( VAPURLAR 

_ eyrisef ain _ 
Merkez acenteai Galata kap

rü bqmda Beyotlu 2362 
Şube acentesi Mahmudiye 

hana altın~ fstanbul 2740 

Mersin sürat postası 
(Mahmut Şevket paşa) va

puru 13 ağustos çarşamba 
11 de Galata Rıhtımından 
kalkarak Çanakkale, lmıi.r, 
Küllük, Fethiye, Finike, 

Antalya. Aliiye, Mersin' e 
gidecek -ve döntlşte T aşucu, 
Anamor, Aliiye, Antalya. 
Finike, Fethiye, Küllük, İz
mire uğrayarak gelecektir. 

Çanakkale'c!e yalnız yol
cu verilir yolcu alınır. 

lskenderiye sürat 
postası 

(Cümhuriyet) vapuru 15A
iustos cuma ı 3 te Galata 
rıhtımından kalkarak cu
martesi sabahı İzmir' e ve 

akşamı İzmir den kalkarak 

pazartesi İskenderiye'ye va
racak ve çarıamba lsken
deriyc'den ~alkarak lzmir'e 
uğrıyarak lstaobul' a gele
cektir. 

Trabzon ikinci 

postası 

(Ankara) Vapuru 14 A
ğustos perşembe akşamı Ga

lata rıhtımından kalkarak 

Zonguldak, İnebolu, Sinop, 

Samsun. Ünye, Fatsa, Ordu, 

Gireıon, T rab~on, Rize, Ho
pa 'ya gidecek ve dönüşte pa

zar ~skelesile Rize, Of, Sür
mene, Trabzon, Polathane, 

Görele, Gireson, Ordu, Fat

sa, Samsun, Sinop, İne
bolu 'ya uğnyarak gelecek
tir. 

SADIKZADE BiRADERLE 
VAPURLARI 

MERSİN MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

FÜRUZAN 
ı4A~~~osPerşembe 

günü akşamı Sirkeci nh
tımmd~n hareketle ( Çanak
kale1 lzmir, Küllük. Bod
rum , Fethiye , Antalya, 
Mersin ) iskelelf!rine azi
met ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı albnda 
acentalığma müracaat. T e
lefon ist 2134 

ROZE GAR.T 
•• il v 

EN KUÇUK, EN SAGLAM 

VI EN ucuz 

OTOMOBİL 
SORUNUZ, 6ÖBEN.INIZ, 

• 

•• • • 
TECRUBE ED·lNlZ 

Karacabey· 
kamlığından: 

·kayma- il .. ş~hremaneti ita.nah] 
1 Sablmak lb~cre eşya şube-

' 

sine bıraktlan Şükrü beye ait 
CSrtü ve masa ile Ömer efen

Kazamızda inşa edilmekte bulunan hükumet konağının ı diye ait avizenin ilin tarihinden 
bakiyesinden ( 11054) lira ( 82) kuruş miktan kasmının itibaren on beş gün zarfında 
hışaab 20 Ağustos 930 çarşanba günü saat 16 da talibine bi!müracaa kaldırılmadığı tak-

ı ihale edilm.çlt üzere münakasaya çıkanlmifbr. Taliplerin keşifna- dirde bilmüzayede sablacağı 
meyjJ görmek için her gü~ ve taahhüt etmek isteyenlerinde · ilan olucur. 
meı.fpr günde ve kanunda yazılı tarifat dairesinde Karacabey ' 
kayııytkamlağma müracaatlan ilan olunur. 

3üncüMilli 
Türk Tıp Kongresi 

Zabıtları: 
uTürkiye Tıp Encü

m"1inden: 
Üçüncü Milli Türk Tıp Kon

gresi zab1t1a~ı kitap halinde 
basılmıştır. 

İstanbuldaki azanın mezkdr 
kitabı her gün öğleden sonra 
Babıili hük(imet konağı kar-
şısında 15 numarada encümen 
katibi umumisi Dr. Fahrettin 
Kerim Beyin muayenehanesin-: 
den .aldırmaları rica olunur. 

Muayenehane Nakli 

Dr. Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Belso

ğukluğu Mütehassısı 
Muayenehanesini Ankara cad

desi hükumet konağı civannda 
eski ikdam yurdu karşunnda 71 
numaralı daireye nakletmiştir. 

Her gün birden ikiye, dört 

* Şehremanetindeıı : Aksa .. 
ray'da Yusufpaşa'da Şermeot 
çavuı mahallesinde 116,116-1. 
BeşiktaJ'ta HasEwm cadde"' 
sinde 9 numaralı dükkanlar 
ayn ayrı kiraya verilmek içirt 
açık müzayedeye konmuştur· 
Taliplerin şartnameyi gönn~1' 
için hergiin müzayedeye gİI"' 
mek için ihale günü olan 3 
eylül 930 çarşamba günü le
vazım müdürlüğüne gelmeleri· 

Patolog Bakteriyo1or Prof. Doktor 

M. Lütfi 
Dlvan}·olundııki muayenehanulni 

Babıillde villyetin karşıtında ıs 
No. ya naklehnlttJr. 

Cuma ve pazardan mada her 
gün saat 2 den 6 ya kadar 
Dahili ve İntani hastalarını 

kabul etmektedir. 
Telefon: lkametglhı 2236 

., Muayenehane 2323 

Muayenehane Nakli 

------------ l · huçaktan akşama kadar. ) 

Dr. Fahreddin Kerim mll" 

ayenehar.esini Babıalide HU· 
kümet konağı karşısında J5 
No. ya nakletmiştir. Hastala" 
rını cumadan maada 14-ı1 
arasında kab\ll eder. 

İkinci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

paraya çevrilmesi mukarrer 1 
top 54,3/4 yarda kahverengi 

ingiliz Gabardini 14 - 8 - 930 

tarihine müsadif perşembe 

günü saat 2 den itibaren San
dal bedesteninde açık art1rma 

suretile sahlacağandan talip 

olanların mahallinde hazır bu

lunacak. memuruna 930 • 1815 

dosya numarasını hamilen mü

racaat etmeleri ilan olunur. ,.,... 
---------....:.~ -

MODA 
Büyük esbap terziha

nesine oğramadan geç-

YUNANİST ANDAKİ EMLAK 
SAHİPLERİ 

İstanbul Vilayetinden: 

1- Yunanistanda kiin ola
ral< 1..S-929 tarihine kadar sa

hiplerinin yeddi tasarruf ve iı

tifadesinde kalıp Yunan bilkü
metince vazıyet edilmemi, olan 
emlak sahiplerinin, 

2 - Ve bir de sahiplerinin 

hakkı tasarruflan nezolunarak 

Yunan hükumetine intikal eden 
Yunanistanda kiin emvali gay-

ri menkule derununda kalmlf 
olan emvali menkule sahip-

lerinin. Muhtelit Mübadele ko-
misyonu Türk heyeti murahhasası 
1iyasetine müracaatları lüzumu 

ı ililı olun_ur. 

BİR HEMŞlaE iSTENiYOR 
G\llbane h.aı.Aneainde bq hem9lre 

vcklllltfnl yapacak mektepten mezu" ve 
hastanelerde vazife ılSnoüş bir hemtfre
ye lhtiyaç vardı•. Veaalklerile b.aber 
ıs ~ 930 çartamba rülli aut Hte 
midllrJ... atlracaatlan tlln olunur. 

Tel. İs. 1933 

Gaip Mühür 
Tatbik mührümü kaybt-ttim1 kimsc:t 41 

borcum yoktur. Yenisini knzdıracaftıll" 
dan kükmli olmadıjı ilin olunur. 

Betikta4 Muradiye mahallesi dergilı 
sokağı No 6 hanede 

Nazire 

Doğum \'e kadın hastalıkları 
mütehassısı 

Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eiki Hililia~1mer biııat• 

No. 1 O Telefon Jst. 2622 _-

Feyzi Ahmet 
Zührevi hastalıklar mütehasta6' 
Cumadan maada her gün Att" 
kara caddesi N. 43 
----.....-----------~---::::~, Mee'ul madtır: &tim R-t' 

I 


