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. ISTANBULLULARA MO 
Fethi Bey iktidar mevkiine gelecek 

DE olursa ~lıreminimizi intihapla 
seçebilecegi~. Bunu kendisi teyit 
ediyor. /ç say/ amızda okuyunuz. 

----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---:-=====================~~~~~~~~~-=-~~_:__~..::.:.~~~~~-=:::.__~~ 

~~!~~!'!- 1j Bugünün MeseleleriiıJen j lzmir Mutemedi Salih 8. Tekzip Ediyor: . 

"Yeni Asır Gazetesinin Y azdıklan 
Baştaıi Başa Uydurma<ht" · · 

ja rapor ...," İllcİ .. ,,..... Ş k F b · k 1 dadır. · Okayanaz. e er a rı a arJ 
· '50 Bin Lira 

lzmir Gümrüğünün 
Zararı Bu Kadar · 

lmair, 10 (H......r) - Gae- . 

Millete Kaça ·Mal 
1 

."Yeni Fırkan.ın Teşekkül Edeceğini Biligortlmn. 
Çiiınles;nden Baslca Bir Şey Söylemiş Değildir~ 

OIUyor? 

~ ~F. lzmir mutemedi Salih ve tekzibini istemıştik. 
L..:~e atfen İzmir gazetelerinden Filhakika Salih bey~ 
;:uıde çıkan beyanab Yazmlf - Yeni fırka bizim miisa-

bu beyanat karşısında bü- ademizle teşekkül etmektedir, 
C1: bir bar.ete düıtnğümüz6 diyordu. 
~ . Derhal tahkikini Aradan 24 saat geç~eden 

Eşya Alım Satımında Hararet 

Acaba, Halk · Malını 
Niçin Satıyor? 

' 

.a_ .P.taıııara, Emanete alt San- 1111111 etrafuaa biriken kel!pir
~ bedeatenhıin l(iıilecek ka· ellerdir. 
~ llateriyor. Bu kalaba- Son zamanda, lıalk pek 
"'IC 8ed çok eşya aattıj1 iç~ bu Jibl 
lct1 • eatene ıetirilen ve kelepircilerin miktan da çok 
~ar addedilen bir ev etY•- artmıfbr . 

lzmir mutemedi Salih beyia 
bir tekDp mektubunu görd;IL 
Salih beyin bu mektub~ 
söyledikleri 'unlardır : 

"Yeni Asır gazetesinin dün
kü nüshasında "Yeni Fırı.:&,. 
ve "İzmir mutemedine gfje 
danışıklı dövüş., serlivbaları 

temizcleki İzmir gümrGlderin- ·· Memlekette inlriıafa m6aait ollDl)'u .U.,a. himayeli Jl
de bir daltınlık yldnden ya- zinden devlet baziaesinin ne kadar bGyik bir ziyaa uğradtğını 

· pdclıia 1.m.n "(150) bin lira- anlamak için şeker fabrikaları kadar güzel bir misal olamaz. 
u_ --=..&:maJ etrafın...1... L----
11& •uamu Wl lftlfil Birkaç giin evvel, Alpullu ve Upk fabrikalamu yaşatmak 
da tetkikat yaptam ve ali- için her vatandaşın okka başına otuz kurut vergi verdiğini 
hiyettarJarla göriftüm. Şu kaydetmiştik. 

· ueılceye vardım : 
Zanr (50) bin lira Ozel'İl)de Hariçten gelen şekerler içia •erilen bµ vergi doiru-

dan doğruya milletin hazinesine intikal etmektedir. Fakat oynuyor. Bu da, yeni gümrük 
kanununun tatbikatında yapılan yerli şekeri için hal böyie değıldir. Aradaki bu otuz kui'ufluk 
hatalardan ileri gelmiştir. Bu büyük fark münhasıraıı sahipl.erine ait kalmaktadır. 
paranın ( 10) bin liralık kısmı, Bugün şeker fabrikdarının hu himayenin fevkinde ve hari· 
doğrudan doğruya gümrükler cinde olarak devlet hazinesine, yani millete yüklettiği diğer 
umum müdürlüğünün alikasızlığı külfetlerden bahsedeceğiz: 
ytizünden hazineye gireme- Yeni çıkan şeker şirketi hakkındaki kanunda hazinenin 
miştir. mevcut fabrikalartlaki ma~lubatmı karşılık göstererek ( 2,500,000) 

Burada alikasızlık kel~mes! lira sermaye ve ( 1,500,000) lira avans vereceği yazılıyor. 6u 
kullanm~kt~ hak~yım. Çun~u kanunu okuduğumuz zaman haz.inenin bu fabrikalarda (4,000,000) 
hükfımetımızle Lıtuvanya hii- l' l 1 ~ ı w • • ı d k b · f b ·k d ·ı 

meti arasında aktedilen ı •ırt~ı o maksıd C'Zıtrge ecelgdır~ an.a ıhk' .kve tt~kngı B a .~ı ~ . a mAlı -
Ük ·ti·ı4f · t bl. w e ın ne a ar parası o ugunu ta ı e ı . ugun ıçın, -mr ı Ul namesı geç e ıg . . . 

. 
1 

. . B 'd . .. pullu f abrıka~mdakı paralar hakkında şu neticeye vardık: 
edi mıştll'. ura ı aresı gum- B f b .k k k • w k . .. I il .. . d u a n anın gere çı .ır,:ugı şe erlere mukabıl ve gerek 
rug~ g~ en. ma ar. uzerınd e açıktan hazineden aldığı paral.ı_r (3,000,000) liraya baliğ oluyor. 
eskı tarifenın tatbıkında e- ş· k t ' ( 929) · b"l ~ d w tkik t . (10) b' r l k b' ır e ın senesı 1 ançosun a yapbgıu.ız te ata 
v:ım e m

1 
1f tu ın ıra 1 ır nazaran fabrikanııı ( 9'l9) kin olarak ( 900,000) liranın kayıtlı 

zıyan o muş r. ı ld - ...... 
b. lir d ki . ı o ugunu goruruz. 

~ ın 'ka a, es 
1
ve

1 
~~nı l Bu paradan idare muraflan ve muaıaelih naktiye masrah 

tarifd e !1at~ı at1~m Y.la "!' 1 b~- namile ( 283,000) lira gib~ mühim bir para çıktıktan sonra 
nn an ı erı ge ıyor. zmıre ır . k ( ) . saf• k. ( 
teftiş heyeti gelmiş ve tetki- genye alan paranın 300,000 lırası ı ar \re 270,000} 
kata b 1 et Salihıyettar lirası da amortisman tefrik ediliyor ki bu da hissedarlar için 

aş amıy ır. . k l - d b' k~ d k . bir zat, hazine aleyhine vuku sermayeye ın ı ap e en ayrıca ır ar eme tır. 
bulan ziyanın kısmen telifi ( Devamı 6 ıncı sayfada J 
edilebileceğini söyledi. 

altında bana atfen neıredilen 
beyanab hayretle okudum. y 
Dün Yeni Asır gazetesi mün· a D g 1 D 

Şimendifer Siyaseti 

tesiplerinden yalnız Behzat Dün Gece 100 Bin 
Bey Türk Ocağında konfe- Lı·ralık Zarar Verdi 
rans salonu önünde beni 
gördti, yeni bir fırkanın tqek· Akşam saat ( 19) da Galata 
külünden haberdar olup o1m.. ye;!~u .Htlonu karşısındaki Be
dığımı sorunca; "Evet daha bekliyan hanında Baküs şirketi 
eYelden ~erim vardı. "cüm· memurlarından Zafiri Malino 
lesinden başka hiçbir fey ve hamal Ferruh tarafından 
s6ylemedim ve b• euıacla ya· F renkliyan Efendiye ait müski
mmcla daba birçok zevat Jua- rat deposu önünde yakılan 

dı, b .... 1- • .-ı.:ı yanm çuval kiğıt parçaları-
m' ~ ~ ve surette. nın kıvılcımları deponun ka-
de bir muhavere cereyan et-

pısı aralığından içeri 
memiftir. 

Henüz resmen teşekklll etmi· girerek binanın tutuşmasına 
yen bir fırka hakkında eauelh sebep olmuştur. Deaoda bu
ne aöylenebilir? Binaenaleyh lunan konyak, prap, f&ID· 
(Yeni Asır)da namıma izafeten panya gibi içkiler tamamen 
yazılan milllkat kim bilir hangi yanmıştır. 
saikin ve banıi maksadın tesi- Zarar (100,000) lirayı ıeç
rile bqtan bqa uydurm• •• mektedir. Beyoğlu etfaiyeai 
muhayyel bir teydir. k ( ) d 

Keyfiyetin tenvir ve tavzihi yangını anca saat 22 e 
makaadile bu tekzibimia ,_.. 16ndürebilmiftir. Gerek yanan 
tenize ıeçirilmnini riea !ederi• i~ler ve serek bina (90,000) 

liraya ai_roıtalıdır. Zafiri, Ma-
muhterem ~t°Vuıyeti fırk. llno ve F errulı yakal••••t. tab-

mutemedi: Sall1',; _kik_a_ta_bafl..;~&IUIUfbr-..:...._· ----= 
.......... A~n-k-a-ra-,-,-3-(-]j-~-e-~~on_) __ M_a_l-iy_e-=-_V._e-kı-·1;~S~a-ra-ç~O~ıg-=-1u~Ş~ü~k-ru~ .. ~B~e-y~in-wı--1 u p on: 1--

Paris Sefirligine Tayini Söyleniyor. Ondan Münhal Kalacak lzmir Mel,. "SON POSTA,. NIN .. {000,. 

llSlııtuna Fethi Beyin Nam.zetligini Koyması Muhtemeldir. LIRAuK KUR'ASI Yeni fırka - Aman Paş.ım... Çekilnaezaen bu ejderha leni 
~ esecek ... Şiyle biraz kenara buyur. 

--------~~~~---~~~~~~~~~..-,-~~--~--~~~~~~~~~~.~~--· 

• 
ARKA AiT AB ERLER 5 üncü Sayı. 

fadadır • . · 

• 



2 Sayıla 
__ ,_,_ __________________ ...,.._ 

Halkın Sesi 

~ Şark Harekatı 

Ve Düşünceler 
Kıtnatımız, iki gündenberi 

Ağn ve Aybey dnğlnnm demir 
c,:ember için~ almak üzere hareke
t<- başladılar. 

Bu harekat hakkında karileri
mizin fikirlerini toplamayı faydalı 
bulduk. Aldığımız cevapları neş

rediyoruz: 
Münip Derviş Bey (Doktor) 
Ordumuz , eşkiyayı tenkil 

etmek i.izere İran topraklarına 
girdi. Bu işgal hüsnü niyetle 
oluyor. 

Arada bir anlaşamamazlık 
hasıl olur dn harbetmiye 
muztar kalırsak - ki buna, bu
günkü vaziyette hiç bir ihtimal 
verilemez - seve seve ~a.zife
mıı:ı yaparız. 

~ 
Kazım B. (Bergama'Jı) 
- Gazeteleri okumadığım 

için bir ıey söyliyemem. Esa
sen yüks'ek siyasete benim 
aklım ermez. 

~ 
Sadrettin B. ( Aksaray ha-

l rikzedegan apartımanı ( ı) inci 
daire) 

- Hükfunetimizin eşkiyayı 

ezmek istemesi ve bunun için 
harekata geçmesi doğrudur. 
Ancak, bu harekatın başka 
bir devletle harbe inkılap ede
ceğini zannetmiyorum. 

* Sadık B. (Cumhuriyet ga-
zetesi karşısında) 

- Hudutlarımızın her za
man emin bir şekilde buluna
bilmesi için askeri harekata 
ihtiyaç vardır. Taki eşkiya baş 
kaldıramasın. 

Yalnız tenkil meselesi dos
tane bir siyasetle halledilebi
lirse bu yol takip edilmelidir. 

Kara Ali'ye Dair 
Dfinkü nüshamızda sporcu 

Kara Ali'nin Yunanistan'dan 
ıehrimize geleceğini yazmıştık. 
Kara Ali daha evel ve tahmin 
edilen yolun haricinde bir ta
rikle gelmiştir. Fener veya 
Beıiktq kulüplerinden birine 
ıirmesi muhtemeldir. 

Muallim Muavinliği 
imtihanı 

Orta mektep muallim mua
Yiııliği için Maarif Vekiletine 
(25) kişi müracaat etmiştir. 

' Bunlann evraklan Darülfünun 
Emanetine havale edilmiştir. 

lmtihanlan (6) Eylülde Darill
fünunda yapılacakbr. 

DA B İ .L 1 
Yeni Fırkanın 
Ankara Teşkilatı 

Ankara, 13 (H. M.) - Ser
best Cümhuriyet fırkası, An
kara teşkilabnı yapmıya An
kara meb'usu Talat Beyi me
mur etmiştir. Talat Bey bura
ya gelmiştir. 

Yeni Fırka Ve 
• 
lzmir Efkarı 
t~mir, 11 (H.)- Paris sefiri 

Fethi Beyin " Serbest Cümhu
riyet Fırkası ,, namı albnda 
bir fırka teşkil edeceği hak
kındaki haber; Burada umumi
yet itibarile müsait tesir yap
mıştır. İktisadi, sınai ve mali 
işlerin birçoğunun cevlangahı 
olan İzmir, ötedenberi samimi
yet dahilinde iki fırka teşek-
külünfin bu memleket için nafi 
olacağı kanaatini taşıyordu ... 
Cümhuriyet Halk Fırkası ele
manları dahi ayni mütaleada 
bulunuyorlar. 

Sahibi ve baş muharriri bu
lunan Denizli mebusu Haydar 
Rüştü Beyin yeni fırkaya ilti
hakı sebebile (Anadolu) ga
zetesi tabiatile yeni fıı kaya 
taraftar olacaktır. 

(Yeni fırka) serlevhalı ma
kalesi (Hizmet) in de zımnen 
sola temayülünü gösteriyor .. 

Memleket ve idare haya
tında mühim bir tesir yapacak 
olan bu hadiseler hakkında 

muntazaman malumat vere
ceğim .. 

Melih Hüsnü 

Balıkçıların 
Toplantısı 

Balıkçılar cemiyeti, maJ sa
hiplerini 21 Ağustosta bir top
lantıya davet etmiştir. Bu top
lantıda yeni alamana mevsimi 
geldiği cihetle bazı dertleri 
hakkında görüşecekler ve ara
larında bir kooperatif esasları 
tesbit edeceklerdir. 

Yal ova Telefonu 
Yalova ile İstanbul arasında 

tesis edilecek telefon kablo
larının keşfi yapbrılmaktadır. 

Kablonun Yalova - Çatalburnu 
ve Darıca üzerinden geçiril
mesi düşünülüyor. 

Dilsiz Ve Sağırlar 
Dilsiz ve sağırlar cemiyeti 

bu cuma umumi bir toplanma 
yapacaktır. 

İstanbullulara Müjde Veriyoruz 

Günün Birinde Fethi 
B. Başvekil Olursa .. 

~ l 

Şehreminimizi Reyle İntihap 
Etmek Hakkına Malik Olacağız 

Yalova. 13 ( H.M ) - Ser
best Cümhuriyet fırkasının 
programı neşredildikten sonra 

gazetecilere düşen en mühim 
vazife bu programın tarzı tat
biki hakkında Fethi Beyden 
tafsilat istemek oldu. 

Fethi B. kendisinden isteni
len tafsilab. 

Büyük bir nezaketle 
verdi. Bu tafsilat içinde istan
bul ve Ankara halkını en faz
la alakadar edecek olan nok
ta Şehreminlerinin vaziyetleri
ne temas eden noktadır. 

Fethi B. demiştir ki: 

- Şehreminlerinin halk ta
rafından intihap edilmesine 
taraftarım. 

Şu halde, günün birinde 
Fethi B. iktidar mevkiine ge-

lecek olursa sözünü tutan bir 
devlet adamı olduğuna nazaran 
sehreminimizi seçerek başımıza 
getireceğiz de ektir. 

Bu mesele ricinde Serbest 
Cümhuriyet fırkası liderinin 
verdiği tafsilat birkaç satırla 
hulasa edilebilir: 

1 - Millet Meclisine ila
veten ayan meclisinin teşkiline 
taraftar değilim. 

2 - Adliyenin tam bir 
istiklale sahip olmasını isterim. 

3' - Para meselesinde ya
pılacak şey paramızın istikra
rıdır. Devlet Bankası teşkili 
yerli bankalara yardım ıçın 
sonra gelebilir. 

4 - Düyunu umumiye me
selesinin halli, paramızın is
tikrarım temin ettikten sonra 
kolaydır. 

YENi FIRKANIN PROGRAMI VE TESClıJ iÇiN Vfl.A YETE 
VERDİGİ İSTİDANIN SURETİ AL TiNCi SAYFADADIR 

Hırsızlık Vak' aları 
24 saatte üç hırsızlık vak' ası 

olmuştur. Şunlardır: 
1 - Sirkeci'de Kütahye 

otelinde oturan Çanakkaleli 
Ali Efen dinin odasında asılı 

ceketinin cebinden ( 18) lirası 
çalınmıştır. 

2 - Bahçekapı'da Mercanof 
hanında 1 numarada oturan 

1 

Balık Hali 
Balık halinin yerini tayin 

etm~k için balıkçılık mütehas
sıs etkikat yapacaktır. Fatih 
için" bir meyil vardır. 

lilk Mekteplerin 
Açılması .,. 

kahvec. Ahmet efendinin evi- lstanbul'daki ilk mektepler 
ne hırsız girmiş, 2 takım el- ı b" . . . . b' . d d 
b. b. d"" .. k t ırıncı teşrmın ırın e erslere 
ıse, ır uzune rava , yarını b l k .. 

düzüne çorap çalmışbr. . ~ş ıyaca lardır ( 15) eylulden 
3 - Aksaray' da Kadayifçi 1 ıti.?Jıren talebe kayt ve kabul 

'. İsmail ağanın dükkanına giren olupacaktır. 
Yahya isminde biri çekmece.- • -----
nin gözünü basılatile beraber intihar Teşebbüsü 
alarak kaçmıya başlamıştır. 

Çıraklar hırsızın arkasından 
koşmuşlar; Şekerci sokağında 
yakalamışlardır. 

İngiltere ... Hindistan 
Kablosu 

İngiltere - Hint kablosu Sır
bistan' a kadar gelmiştir. Mem
leketimizden de geçirilmesi dü
şünülen bu kablo için hususi 
surette görüşülmektedir. 

Bu sabah Kadıköyünde 
Sövütlü Çeşme caddesinde 
kunduracı çırağı ( 17) yaşında 
Nuri Ef. tabanca ile ve intihar 
kastile kendini sağ kaşı üze
rinden vurmuştur. Nuri Ef. 
Tıp fakültesine yabrılmıştır. 

Yerli Mallar Sergisi 
Sergiyi dün akşam saat on 

altıya kadar 7800 kişi ıiyarct 
ı etmiştir. 

Y e n i Fırkanın 
İstanbul Teşkilatı 

Yalova, 13 (M. H) - Ser
best Cümhuriyet fırkasının İs
tanbul teşkilatım yapmıya 

1 sabık İstanbul Şehremini Ali 
Haydar Beyin memur edilmesi 
ihtimalinin kuvvetli olduğu 
kaydedilmektedir. 

Sünnet Düğünü 
Ortaköy İnönü mektebinde 

güzel bir sünnet düğünü ya
pılmış, Muallim mektebi son 
sınıf talebesi de muvaffak bir 
temsil vermiştir. Sünnet edilen
ler ( 20) çocuktur. 

Oda İntihabab 
Dün başlıyan Ticaret odası 

münhal izalıklannın intihabı 
bugün devam edecek ve 
neticelenecektir. 

Yankesicilik 
Dün Firuzağa' da Sabuncu 

sokağında elinde horoz ile 
geçmekte olan Galkos efen
dinin yanına bir kadın yak
laşmış ve horozu pazarlık e
derken (62) lirasını aşırmıştır. 

Bir İstifa 
lzmir Ocak 
Heyeti Çekildi 

hmir' de bir hadise var. 
Tfirk ocağı idare heyeti, oca
ğın gazinosunu kiraya vermiş. 

Burasını tutan kimse de, 
müşterilere rakı veriyormuş. 
Bazı İzmir gazeteleri, sarhoş
lukla burada vak'a çıkarıldığını 
ileri sürerek bu hale itiraz 
etti. Bunun aksini istiyenler de 
bulundu. 

Çünkü bazılarına göre ocak 
bir mabettir. Bazılanna göre 
ise bir kulüp. Nihayet mese-

l leyi yakından tetkik etmek için 
, Hamdullah Suphi B. de İzmir' e 

gitti. 
Haber veriJiyor ki H. Suphi 

B. bu mesele etrafında bir 
konferans vermiş. Ve: 

- Ocak'ta değil rakı içmek 
içilebileceğini hatıra getirmek 
dahi hatadır. 

Demiş. Bunun üzerine kon-
ferans salonunu terk eden 
idare heyeti istifa etmiş. 

H.SuphiBeysözünün,herne 
kadar umumi manada alınmasını 
ve istifadan vaz geçilmesini iste-

1 
miş ise de İzmir ocak heyeti 
kararından dönmemiştir. 

__ t--________________ _.....,.~ 

Günün Tarihi 
--ıt--------------------...,.~ 

Başvekil 
Yalova'da 

Yalova,12-Bqvekll lemet Pş. Pendilı'lf 
klitibi umumi Tevfik B. tarafından kat' 
şılanmış, Sııkarya istimbotiJe buraY" 
gelmit iskelede Saffet, Jbrahim, l(M 
Ali, AH (AfV<>n) Hasan, Rüsuhi ve Is~ 
Halt r tarafından istlkı,.I 
edi ı tir. B vekil yan yolda Fethi J1. 
ile \ ış, samimiyetle kucak' 
laşm.ışhın.ıır. 

)#..Reisicümhrır NezdindY 
Başvekil saat dörde doğru relııicudlhıll' 
Hazretlerini ziyaret etmiş ve yarı" 
aant kalmıştu. 

)#..Maarif Vekili-Ankvııd,. 
hareket etmiştir. l>oj'ru Yalova'1f 
gldecekhr. Avrupa seyahatinden vşı• 
geçmiştir. 

)#.. Atina Sefirimiz _. 
Bir rivayete göre münhal bulun-' 
Varşova sefaretine tayin edilecek, yr 
riııe de Hariciye birinci şube müdi;ril 
Eaat B. gelecektir. 

~Yeni Tahran Sefirimiz..,,,. 
Hüsrev B. bugün Sofya'dan tehriı11i':' 
gelecektir. Tahrana gitmt>deıı evci ~ 
•y mnuniyetlc Avrupaya hareke 
ihtimal dahilindedir. Bulgar gazeteltJ! 
Hüsrev B. in çok lehindedir. 

)#.. Darülbedagi - Atin•1' 
45 eserlik bir Repertuvar •öndcmıİt 
Kendialne bu seyahatini yap~c~ 
olanlara hangi eserleri lıtedikle~ 
sormuştur. * Demir Ali Beg ., 

lstanbul'da mesuncn bulumaktacfıt• 
Polia müdüriyetine tayin ediJeceJI 
rlvayetluden haberi olmadığını .t;yle' 
mlftfr. 

)#.. Firari I stanbul Ram
/arı - Atina htlkGmetluln bir t~lr' 
liif ne göre Tilrk - Yuaan ftUlluam t~ 
dikinden itibarea Yunan tabiiyetİP' 
lhru etmişlerdir. 

~ Cidde Mümessilimiz -' 
Memduh Bey vefat etmiıUr. 

~ Şuragı Devlet - A~ 
dan Eaat Bey vefat etmiştJr. 

~ ilk Üzüm - Bin sıod•~ 
olarak ihraç edilmiştir. 

'f Bulgar Kll'a/ı - Sof!' 
aefiriınlı.in ıerefine bir ziyafet vermişti<• 

)#.. Şemdinan Kagmakamı/ 
Hakkiri vali vekilliğine• tayin edilmltll" 

lf.. Hayat Pahalılığı -' 
Ticaret odasının yaptığı hesaba göt' 
1914 senesine nazaran 140 defa fazJadıf• 

~ Berberler Cemiyeti / 
idare heyetinin istifa ettiği haberi yaP' 
!ıştır • 

~ Darülfünunda Kagıl 
Muamelesi - EyhlJ fplidaııındl 
başlıyacaktır. 

)#.. Seyrisefain Müdürü..,,,. 
Yalov:ı ya gitmiştir. 

lf.. J stanbul Rumlal'l .,,; 
Yarandan illbaren etabli vesikası aJını11 

başlıyacaldardır. 

)#.. Mübadillere Para Td 
zii - Meselesi dün de haJledilent" 
m4ıtir. 

~ Karısını Ôltlüren / 
Hikmet Efendinin 111uhakemeıi bugil' 
yapılacaktır. 

Tramvay Kazası 
Pangalb'da Öün saat 17 4' 

Şişli - Tünel hattına işli~ 
(584) numaralı tramvay atf 
bası (10) yaşında Aziz oğl1' 
Haydara çarparak yaralamıştd' 
Vatman tutulmuştur. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Yalova'd; j 
l 

1 - Hasan Bey - Sadul1ah Bey, Yalova suyunun 
ne ha5salan var? 

Sadullah Bey - Bu auyun içinde "Radyo - aktivi
ten denen bir haua vardır. 

/~ 
/ 

2 - Sadullah Bey - Bu sudan içen hastalar, bu 
auda banyo yapan hastalar, tez günde 9ifa bulurlar, l 
birşeycikleri kalmaz, ne ağ'n, ne aızı, ne sancı 
hepsi geçer. 

3 - Sadullah Bey - Bu sudan içen, bu suda ban
yo yapanlar, evci Allah, güçlü kuvvetli olurlar, tut
tuklarını kopanrlar, büyük bir iktidar kazanırlar. 

' ' 

ıl' 
4 - Sadullah Bey - Bu sudan içen, bu suda btı f' 

yo yapan siyaset adamlan, hrltacılar da iktidar ıoe 
kiine geçerler, meb'us, Başvekil, herşey olurlar· e' 

Hasan Bey - Şimdi Fethi Beydeki faaliyetin 5 

bebi anlaşıldı. 



14 Ağustos 

Her gün 
Program-;;;
M addeleri 
Arasında 

M. Zekeriya 
Serbest Cümhuriyet fırkası

~~n programı bugün neşredil
ı. Bu programın C. H. fırka

&nın programından ayrıldığı 
~r sadece tatbikata ait olan 

snııdır: Hatta tatbikat kıs
İnda bile bazı maddelerin 
3ıne~ Paşa hükumeti tarafın-
~ . •crasına teşebbüs edil

tnışhr. 

f Bu itibarla bu fı~ka C.H. 

11ırkasına değil, sadece o fırka-
ın programını muvaffakiyetle 

tatbik ed . h"' k~ t k emıyen u ume e 
arşı teşkil edilmiş bir fırkadır. 

8 ~u programa göre Fethi 

t 
eyın belli başlı yapmak is

ed' v • 

ıgı şeyler şunlardır: 

1 * CISüyQ;'" Pro~aının üçüncü madde.indear 
hın y i<I naha teşebbüsleri masraflan• 
rıap e~·\ıı bir nesle tahmilinden içti-

B ı ccektir,,, 
İ unun manası şudur: 

. l s~:t paşa bükümeti Nafia 
ış erı ıçin yüz milyonlarca li
ralık b' B ır program yapmışbr. 

t u Programı tatbik için muh
d aç. olduğu sermayeyi kısa va-
~U istikı az mahiyetini haiz i aıı ihalelerle yapmaktadır. 
b~ ~eki.~ bütün bu masrafı~ 
li gnnku nesle yüklemektedir. 

a~bııki bu inşaattan gelecek 
~~slller de istifade edecektir. 

tnaenaleyh bu masrafı uzun 
Vad 1· • e ı ıstikrazlar yapmak su-
tt>.1 ı le gelecek nesillere de teş-
~ etmek laztmdır. Yani is-

1 rl\z yapmalıdır. .. 
k l- Dördüncü maddeden: "Fır
ig~ nıemleketimizde iş görmek 
ll'I Ykecek harici sermayeye yol aç-

a azınindedir." 
Bunun manası şudur: 

. ~enılekete ecnebi sermaye-

tsının aıami mikyasta girmesi 
e . k rnıne çalışılacak ve bunlara 
~şı kükumetin gösterdiği 

llluşkülat gösterilmiyecektir~ 
~ 

3 - Beşinci maddeden: "Fırka 
~ata d 1 • 'k n aş arın refahına mali ve 
l lısadi her türlü teşebbüslerine 
:n.gel olan hükumet müdahalele· 
•ıtı' L 1 tt:abul etmez :" 
YBu~un manası şudur : 

ta aftaenı fırka . ticaretee serbesti 
k"r rıdır. Inhisarlann ve hü-
L~l'llet teşebbüslerinin aley
&lllldedi r. 

~ 
ııy!~;-;.Onuncu maddeden: "Fırka harici 
•ile d 1hde Cemiyeti Akvam müessese
thcnı. a_ a sıkı surette teşriki mesaiye 

B ınıyct verecektir.,, 
ttnun manası şudur: 

. yeni fırka Türkiyenin Ce
ltıtyeti Akvama girmesine ta
taftardır. 

* t f 
Programın diğer maddeleri 

e erru t . d ib a a aıt malum şeyler en 
arettir. 

. Fakat yukanya kaydettiği
~. maddeler Serbest Cüm
Urıyet fırkasının bariz bir 

8\ırette h · · · .. t 'Uın.d . ususıyetim gos eren 
Belen ihtiva etmektedir. 

k ll umdeler bize S. C. fır
fı~ınıu sağ mı, yoksa sol bir 
k:r.a. nıı olduğunu anlatmıya 

cı.rıdır. 

Burhanettin B. 
İktısat Vekaleti lstanbul Sa

nayi rn"f ti u ett~lerinden Burhanet-
n Bey b üh' • ail' tetki . .. azı m ım mes ın 

kı ıçın Vekaletçe Ankara· Ya r v 

""agırılınıştır. 

l<adın Tuyyareci 
ka}011dra 12 (A. A.) - Kıral 
Cının , tayyareci mis Anny 
sin.e 

80~ u kabul etmiş, kendi-
nışan vermiştir. 

S.ON ıPOSTA 

Hayat Fırtınası * / 
'"------~~----------------------~___Jı 
Son Posta'nın Resimli Makalesi: 

2 - Zengin çocuklan her.şeye 

hazır konar, dütünmiye ve çalış

mıya lüı:um görmeksizin ya~rla.r. 

3 - Fakat küçüklüktenberi 4 - Hayabn mü~küllerinden 1 - İptidai insanlar ağacın 

altına yatar, tabiat gıdalarının 

ağızlarına temasını beklerler. 

büyük fırbnalarla mücadeleye korkmıyan adam muvaffakiyetin 
mecbur olanlar hayatın büyük yolunu bilen adamdır. Muvaffak 
müşküJlerile çarpışmaktan da çe- olmak iaterseniz müşküUerle çar-

-==========-~==================-...::=====-==--==============k=in=m=e=z=l~e=r=. ================--==~p=ış~m~a;,,,;:,.p==ö=g=re=n=in=iz=.=========== 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Yalovada 
Fırka İçtimaı 

İsteniyor 
Yalova 13 ( Hususi )- Halk 

Fırkasına mensup meb'usların 

buraya gelmeleri devam ediyor. 
Meb'uslar, aralarında hususi 

toplanmalar yaparak vaziyeti 
hararetli surette münakaşa ve 
müzakere ediyorlar. 

Fırka meb'uslarının, burada, 
umumi bir içtima yapılmasını 

Şarkta Vaziyet Tavazzuh Etmedi Behçet Bey 
Biraz Beklemek Lazım T··ı·· M .. d.. ·· u un u uru 
Gelen Haberler Mütenakızdır. İzmirde 

Ankara, 13 (H.M) - Şark Vekaletimiz de İranın cevabi 
vilayetlerimizin İran hudutları- notasına diğer bir nota ile mu
na bitişik kısımlarında harekat kabelede bulunacaktır. 
hakkında dün verdiğim haber- 6 -Ağn dağı civarında va-
leri tavzih etmek lazımdır: ziyet değişmemiştir. Fakat mu-

t - Kolordu kumandanına hasara altında kalan eşkiya
harekita geçmesi için emir dan bir kısmının lran topra
verilmiştir. ğında açık bulunan gedikten 

2 - Fakat hu harekat, savuşmuş olmalarına ihtimal 

İzmir, 12 (Hususi) - Tütün 
inhisarı umum müdürü Behçet 
B. buraya gelmiştir. 

Seyahatine sebep olarak 
idare namına fazla miktarda 
tütün alınacağını söylemiştir. 

Çocuklu amele kadınlan 
için de bir yuva yapılacaktır. 

Iran hükiimeti ik:, taraf verilmektedL Amerika'da Sıcaklar 

F h B Y k d 
kuvvetleri arasında teşriki 7 - Vaziyet ancak birkaç D u·· Ş t 

0 
•• 

et i . a ın a mesaıyı kabul ettiği için gün sonra tavazzuh edecektir. 

N t k S
•• ı· k itilafın tarzı tatbiki hakkında Nevyork J 1 ( Hususi ) 

istedikleri şayidir. 

U U OY ıyece yapılmakta olan fenni müka- s• y Sıcaklar birkaç gün daha de-
Yalova, 13 (H.M) - Fethi lemelerin bitmesi akibinde ya- ır angın vam etseydi mahsulat tamamen 

Bey Serbest Gümhuriyet fır- 1 pılacaktır. mahvolacaktı. Böyle bir na-
kasının programını madde 3 - Bu miikalemeler ah- lzmir' de Halkı zik dakikada bugün derecei 
madde izah etmek üzere pek randa yapılmaktadır. Tel aşa Verdi hararet birdenbire düşmüş ve 
yakında bir nutuk söylemesi 4 - Iranın tahdidi hudut lzmir, 12 (Hususi) _ Gece bazı yerlere bir miktar yağmur 
beklenmekte?ir. • komisyonunda çalışan memuru saat (18) de birinci kordonda yağmıştır. 
ÜÇÜNCÜ BiR FIRKA bu mükalemelerde bulunmak Tok pansiyonundan yangın Hint'te Vazı·ye't .• 

RİVA YETELRİ i~ .(Beyazıt) tan Tahrana git- çıkmış, bina yanmıştır. Buyüzden 
y alova, 13 (H. M.) - O- mış5tir. B .. .. : ~. halk büyük telif geçirmif, Londra, 12 (Hususi) - Af-

.. ·· bir fırka teşkili hakkın- - u mukalemeler cere- tram vaylar saatlerce işleme- tliler Peşaver'in varoşlannı 
~:n~azı rivayeUer deveran :y:an:::=:e:tm::=e=kl=e=b=e=ra=b=e=r=H=ar=i=ci~y=e=::==m.:,;;i:,,;ştir:;" :;,·;H;;;,;a;;.;;d:,,;iı;:;,,;e;;.;;d;::e:,.;k:;as:;:t~g~ö=rül.:-:;;ü:::y;,:o:,r:.,. lngilizlerin tayyare bombardı-
et

mektedir. Fakat bu rivayet-

1 

manma rağmen zaptetmişler-

ler ancak meclis açıldıktan ister !~an, ister in~nmal 1 dir. -

~mat~~~~&~~ ~---------------------~- Rus~'daH~aHatl~ 
R. 100 

Kanada' da Sakatlandı 
Londra, 12 (A.A) - R.100 

işaretli balon Kanada'da yap
hğı cevelan dan Monrale 
avdetinde tayyare mey~anmda
ki direklerden birine çarpmış, 
bu musademede makinelerin
den biri sakatlanmışbr. 

Balon birkaç güne kadar 
diğer beş makinesini işleterek 
ingiltere'ye dönecektir. 

Müthiş Bir Gemi 
Londra t 2 ( A. A ) - Künar 
kumpanyasının yapbrdığı (75) 
bin tonluk transatlantik bir
birinnden ayrı üç makine ile 
işlesilecektir. 

Gemi harp zamanında mu-
avin kruvazör vazifesini gö
recek ve torpillere mukavemet 
edecek surette yapılacakbr. 

Hint'te Kanlı 
Çarpışmalar 

Londra, 12 (A.A) - Daily 
Mel'in muhabiri bildiriyor: 

Sünt eyaletinde müslüman
larla Hint müfirtleri ara
sında kanlı müsademeler 
olmuştur . İki haftadanberi 
birçok ölü ve yaralı vardır. 
Sökün ve intizam henüz iade 
edilmemiştir. 

Bu kadmm eınısesi sadece ~} boncuktan yapıhnlf, bir 
santim bile kumaş kullanılmamıştır. 

Novorosiski, 12 (Hususi ) -
Sibirya dahilinde hava hatları· 
nın birincisi Novorosiski ile 
Koçoneskstruva arasında açıl

mışhr. 

Esham, Tahvilat Ve 
Nukut Borsasında 
Dün Borsada 45 bin İngiliz 

liralık muame1esi olmuştur. 
Piyasa 1034 te açılmış ve 

1034,5 kuruşla kapanmıştır. 
En yüksek muamele 1035 

kuruştur. Fazla miktarda göze 
çarpmışbr. Bunun için cereyan 
eden muamelelerin birçoğu 
1035 kuruştan olmuştur. 

Borsa dahilinde düyunu mu
vahbide üzerine hararetli mu-
ameleler kaydolunmuştur. 

Sabahleyin borsa haricinde 
103 kuruşa satıcısı olan Dü
yunu muvahbide borsada 104 
kuruşla açılmışl ve bu fiyata 
bir hayli muamele ceryan 
ettikten sonra 107 kuruşa 
kadar çıkmış bu fi9atta ka
panmıştır. 

Uzun zamandanheri Düyu
nü muvahhide üzerine borsa 
salonunda külliyetli mnamele 
olduğu ilk defa olarak görül
müştür. 

İkramiyeli Demir yollan 
tahvilatı 5,60, mülga Reji se
netleri de 6,00 kuruşa çıkmış 
ve bu fiata muamele gör
müşlerdir . 

Sayıla 3 

Dedikodu 
Sanki* -
Hiç, 
O Adamlar Değil! 

O •• 
h ! ·· bakıyorum da çoğu 

memnun! yeni fırka programının 
her maddesini hararetle al
k~şl~y?r, liderini tebrik ediy\lr, 
katibıne ve hademesine varm
ceya kadar, yeni firka men
suplarını kahramanlar sırasına 
çıkarıyorlar. 

Sanki bugünkü gazete!erde 
yazanlar, yepyeni adamlar ..• 
Sanki inhisarlar tesis edildiği 
vakit, bunların hiçbiri burada 
değildi de o vakit bunun için 
itiraz etmediler; sanki şimen
difer siyasetinden h•ınlann hiç 
haberleri yoktu ; gazetelerinde 
koskoca resimlerle, koskoca 
serlavhalarla şimendiferleri al
kışlıyan .. memleketimizi demir 
ağlarla örülmüş göreceğiz ! ,, 
sözünil (36) punto harflerle 
hergün 'yazan bunlar değildi. 

Meğer hepsi ne kızıl muha
lifmiş te bizim haberimiz yok
muş. 

Gayet iyi hatırlarım, sabah 
gazetelerinden birinde bir rr_u-
harrir: " Buhran var mı? ,, diye 
bir makale yazmış ve ikbsadi 
buhran olduğuna şiddetle iti
raz etmişti. Şimdi ayni gaze
teye göre buhran da var, idare
sizlik te var, inhisarlar da kötü, 
şimendifer siyaseti de kötü, 
herşey berbat vesselam .. 

Aman yarabbi!.. Hem de 
ne çabuk diller değişti, ne 
çabuk muhalif oldular; insan 
bu kadar süratle fikirlerini 
değil, elbisesini bile değiştire
mez. Şeytan diyor ki, şu bir 
sene, hatta bir ay evvelki ga
zete koleksiyonlarını aç, Fethi 
beyin tenkit ettiği şeyleri, 
bu meslektaşlann nasıl tasvip 
ettiklerini, hararetle alkışladık
lannı ortaya çıkar ve hepsine 
sor: 

"Bunlan yazan siz değil 

midiniz? " 
Siyasi havadaki en hafif 

değişikliği çabucak hisseden 
ve döne bu meslektaşlara 
daha fazla itiraz etmek iste
miyorum; çünkü yel değirmen-
lerinden farksız olan bu arka
daşlara hücum ederek Don 
Kişot vaziyetinde kalmak niye
tinde değilim. 

-====-=--
1 m r o z - Bozcaada~ 

Kabloları 
İmroz ve Bozcaada kab:o

larımn tamiri için Posta Tel
graf .müdüı;yeti Ercüment Nu(' 
vapurunu kiralamıştır. Fen 
müfettişi Hasan Bey tamircı ta 
nezaret etmek üzere va1Jur1a 
Çanakkaleye gidecektir. 

Dersiamların Maaşı 
(65) yrşıru dolduranların te

kaüt edilmeleri hakkındaki 
kanun nazarı dikkate alınarak 
(65) yaşını dolduran dersiam
lara üç aydır maaş verilmi
yor. Sorulan suallere de cevap 
gelmem~tir. 

~~~~~~~~ 

Günün Müzayede Ve 
Münakasaları 

• Tip fakü!tesine lüıumlu bir sen.-lik 
eczayı tıbbiye - Mülga harbiye bina
sında fstanbu1 Darülfünnu ı:nübayaat 
komisyonu. S: 10 

• Satılık kule du•an taşlan _ 
Şehremaneti encümeni. S:lO. 
•Hıılkab mekte binin üzüru ma' s• ılü 

müuyedesi - Ddterdarlıkta mü . d' .. esses:ıtı 
ilrtısa ıye mubayaat komisyonu. S: 14 
_ a Emlak satışı - Emniyet san~
gında. S: 16, 

• 34790 kilo ekmek po• r1 • 
3 

.. _ .... a ıgı -
uncu kolordu aatuıalma kom·~ S: 16• aJivııu. 

a Tıp h astanesinin tamiri _ 3 r cü 
kolordu ıatınalma komisyonu. S. JU. 

• 75 kılo un ııümunesile 370 k 10 

ııatılık un - 3 üncü k olordu salılnalına 
komisyonu. S: 16. 

• Bcya:utta ihxarl ettacı mektebi 
tamiratı - 3üncü kolordu aalınalma 
b.omisyonu. S: 16. 



4 S.yıfa 

DÜNYA AHVAtJ 

iSSIZLiH 
• 

lngiltere 'yi Bu-
gün Sıkan En 
Büyük Derttir. 

Umumi harpten sonra lngiJ
terenin başına bir işsizler be
lhı çıktı. Senelerdenberi, her 
aene adedi bir az duba artan 
bir işsiz .. ordusu var ki, lngi
Jizler bu kütleyi beslemek 
mecburiyetini duyuyorlar. 

Buna iki sebep gösteriliyor: 
1 - Hükiimetin piyasayı 

himaye etmemesi. 
2 - Pahalıya malo1'.n ln

giliz eşyasının alıcı bulamama
sı, binnetice lngiliz fabrikalan
mn amele çallfbnnaınası. işsiz 
amelenin miktan (2) milyonu 
geçmiştir. 

Hava Manevrası 
Dfuıden itibaren lngiltere 

afuklannda muazzam tayyare 
maneYtalanna bqlaım.qtır. 

Manemalar daha ziyade ge
ce yapılacaktır. Bu Rretle, ıe
çen seneye nazaran ~ 
ahı elindeki hava kuvvetleri 
tecrftbe edilecek, hariçten ya-
pılacak taarruzlara karp te
sirlerinin derecesi anlap)aak
br. 

ltalya' da Temizlik 
isteniyor •• 

F qist fırkasında temizlik 
yapmak lbımge!diğini yazdığı 
için bir italyan gazetesinin 
nubalan top~atılmıştır. 

Avusturya Halkı 
ikiye Aynlıyor 

Avusturya balkı bugtba iki 
kısma aynlmışbr: 

1 - Sosyalistler, 
2 - "Hayıcver" denilen 

milliyetperverler. 
Sosyalistler, hep ameleye 

ehemmiyet vernı'!ktcdir. Koy
dukları kanunlarla ev kiralannı 
eşya, fiatlarmı hep amele men-
faatine göre tayin etmişlerdir. 

Bu halden memnun olmı
yanlar da (Haymver) denilen 
zümreyi vücuda getirmiflerdir. 
iki taraf birbirine karfl, şimdi 
daimi surette mücadele halin
dedir. İki tarafın da silahlı 

' mitralyözlü kuvvetieri vardır. 
Biribirinin üstüne atılmak için 
fırsat beklemektedirler. Hüku
met son zamanlarda ( Haym
ver ) grupunun reisi Alman 
mirala ı "Pabst ,,ı hudut hari
cine çıkardığı için, vaziyet 
daha ziyade gerginleşmiştir. 

Kıralın Ziyareti 
Bu ay nihayetinde Sırp 

kıralı Aleksandr'ın, Bükreş'e 
gelerek kiral Şarl'i ziyare ede
ceği haber veriliyor. 

Harp Hazırlıklan 
F enlindiya hududu üzerinde 

Rus askeri toplandığı işaa edi
lerek endişeli haberler yayıl
mıya başlanmıştır. Bu haberi 
veren "Uzi Süomi" ismindeki 
F enlindiya gazetesidir. Bu 
arada, askeri yolların tamir 
edildiği, müstahkem mevkiler 
yapıldığı da kaydolunuyor. 

Çim 'in vaziyetind e yeni bir 
değişiklik yoktur. Cenubi Nan
kin hükumetine isyan eden 
jeneraller, Şankay- Şek ordu
ları ile çarpışmakta devam 
ediyorlar. insan kanı su gibi 
akıyor. 

lngiliz ordusu, Danimarkalı 
bir mühendisin keşfettiği yeni 
bir mitralyözün tecrübelerini 
yapmaktadır. Bu mitraly6z, 
diğerlerine nisbetle hem çok 
daha hafif, hem de namlusu
nu { 12) dakikada değittirmek 
kabildir. 

SON POSTA 
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l Birincisi, Eski 
Bir Sistemdir 
IKINCISINDEDIR Ki 

HALKFA YDAGÔRÜR 

Gösteriyor 

TAYIN VE iNTiHAP 
ARASINDAKi FARK 

Şehir balkının 

giderecek Şehremini 
lediye reisidir. 

ihtiyaCIDI 
değil be-

Baştaki sözü söyledikten 
sonra bilmem artık Emin olur-
sanız, sualine cevap vermek 
lizım gelir mi? 

Maamafib düşüncelerimi aöy· 
liyeyim: 

Emin olsaydım mevkiimi 
kuvvetlendirmiye çalışırdım. 
Beni tayin edenlerin, ta~e 
amil olanların, azlime tesiri 
olabileceklerin tikiyetlerine 
mahal bırakmıyacak şekilde 

memnuniyetlerini celbe çalışır
dım. 

Siz Olsanız Ne Yaparsınız ? 
Bu tehir ıizinclir. Şehrin ıahbatl, birde bu an için: "Şehremini 

güzelliti ve ihtiyaçlarile en ziyade • olU'nıa ne yapar11nız ? n ıualinl 
onun içinde yqıyanlar alikadarcbı. ıoruyoruz. 

Fakat timdiye kadar biç kimıe Maksat, Şebremanetine çatmak, 
veya fUn&, buna tariz etmek de-

ıize, ,ehrinizi fiizelleştirmek ve . . Sa . 

lanm, gayem itibarile 
malda beraber netice 
daha bqka olurdu. 

ayni ol
itibarile 

Emin olduğum zamanki gı"bi 
gene mevkümi kunetlendirmi
ye çalqudmı. Fakat bu defa be
ni tayin edenleri değil, intihap 
edenleri, yani miintabiplerimi 

memnun etmiye çalışır, onlarla 
temas eder, ihtiyaçlannı dinler 
ve bunlan gidermiye çahfırdmı; 
ki yeni intihap devresinde gene 
intihap edilebilcyim. O zamu 
ehliyet göstermezsem halk o 
mevkie ehlini seçerdi. 

h" d h"li d ed • b" • taldır. dece fehır halkının, ken-
Meseli: Ziyafetler verir, bu şe ~r a 1 n. e m enı ar ın1an 

1 
di fehirleri için ne dütündüğünü 

gibilerin daimi surette gelip gibı _ Y~~yabılmek için ne düıün- anlamak ve hu ıuretle şehrin 
geçtikleri, oturdukları mmtaka- düt:nubz~ ı~rmabmı~hrk. • . dertlerini yakından ıarüp anbya-

Binaenaleyh bu şekil anket 
yapacağınıza tayin usulile 

upe ız ııze u ım anı venyo- rak onlann çarelerini aramakbr. 
larda belediyeciliğin üzerime ruz. Ve içinde yaşadıtmız, her Şehrinizin güzelleşmeıini iati-

idarenin mahzurlanm hükü

mete anlatarak neşriyatta bu
lunsanız ve bu usultln liğ

vma çalışsamz daha iyi olur, 
miitaleasındayun. 

yüklediği tekmil işlerin tama- derdine ortak olduğunuz bu te- yonanız bu ıuale cevap veriniz. 

men tatbikine gayret eder, alt Fakat (Muhterem Zekeriya babı kasdetmiyorum.) bu mev· 
taraflarına ehemmiyet vermez- Beyin geçenlerde babsettiji kie intihapla ıelecek olsam, bir 

/pipli: H. C. 
-di-=· m=·-===-===== ....... ===--M-=-a ... tb=u .... a=t- c=e=miyeti misilli in1- belediye feİllİ aıfatile yapacak-

H OL İV UT UN EN SON FİLMİ 
Sinema 
Nasıl 

Artisti 1 

Seçilir? 
Bu iş Nişanlı Seçmeden 

Daha Zormuş 

Sınema perdesinde gördüğli- ı 
milz artistlerin güzelliğine hay- 1 
ran olmıyan var mıdır? 1 

İnaaıı bu kadar güzel kadın- f 
)arın nerede ve nasıl bulun- I 
duğuna hayret etmekten ken
dini alamıyor. 

Sizin bu hayretinizi gidere
cek bazı malumat verelim. 

Sinema yıldızlarının nasıl 
seçildiği hakkında onlan bulup 
ortaya çıkaran Demull şu iza
hatı veriyor: 

- "Artist seçmek, evlenirken 
kadın seçmiye benzer. Sinema 
güzel yüzden fazla bir şey 
ister. Bugün iyi bir yıldız 1 

iyi gülmc!sini ve iyi konuşma
sını da bilmek mecburiyetin
dedir. 

Sonra evlenecek bir adam 
bir kadım nasıl ilk g6rlifte 
sevip beyenirae, bir sinema 
artistinin de ilk görlişte kaza
nacağı muvaffakiyeti tahmin 
edebiliriz. 

Mueli Gloria Svanson 
ve Bebe Daniels ilk gördti
ğlim gün bunların birer bti
yük yıldız olacaklarım tahmin
de güçlük çekmedim. 

Fakat sessiz filimde çok 
muvaffak olmuı artiatler aea
li filim çıktıktan ıonra iflü 
etmişlerdir. 

Şimdiye kadar artiatlerin 
orta boyluları makbuldti, tim
di uzun boylu kızlar tercih 
t:dilmektedir. 

Reamln ortaaında g8nlnen aadın ( üraa Moor) dur. Bu kadan me9hur bir opera 
mugannJyealdfr. Şlr dl ainemaya lntlaap etmit ve •eall bir flUm çevlrmiye batlaDUf
tır. Fakat henlb filimin adı konmamııtır. filmin çok glbel olacatı tahmin 
edUmektecllr. 

Amerika'ya Artist Akını Hila 
Devam Ediyor 

. ' Sinema Hayab 
Garip Bir Alem 

iki Artist, Bakın 
Nasıl Tanışmışlar 

Bu ıene latanbul' da g6re
bileceğimiz ıesli filimlerden 

1 biri de '' Bir Gemicinin yolu " 
ismindeki filimdir. 

Bu filimde uıl rol Con 
Cilbert tarafından oynanmak-
tadır. Onun yanında sevimli 
yıldız ( Leile Hyams) vardır. 

Con Cilbert, Leile Hyamsı 
ilk defa olarak bu filimde 

1 tanımış ve tanışmalan çok 
tuhaf olmuştur. 

Con Cilbert, kızı ilk gör

düğü ande derhal yanına gi
derek onu öpmüttür. Fakat 
bu öpüşte fena bir niyet 
yoktu. Çünkü çevirdikleri filim 
6yle icap ettiriyordu, ve ilk 
defa filime başlarken ıcbiltli

yorlardı. 

Bu filimde bunlardan maada 
( Jim Tully) ve (Polly Moran) 
vardır. 

MUHARIRLE BERBER SeHiz filmin hakimiyeti zama- ı Anjelea fibi ılnema merkezlerine 
nanda, hemen biitün Anupa ıine- çekmekle kalmıyorlar, birçok Av-
ma artistleri Amerikada top- napa merkezlerinde filim lmalit- "Şehirin ışıklan" namındaki· 
lanıyordu. hueleri vilcuda ıetlrerek bG•bü- filimi çevirmekle meşgul olan 

Çünkü kendini en pahalı tiin inhisar vaziyeti teala etmek Şarli Şaplin, " Muhariple ber-
1atan ıan'atkinn bile ıöziinil b d k iıtiyorlar. Bir filmi birçok liıan- er ,, namın a i komedyayı da 
doyuracak para veriliyordu. lara çevirtiyorlar. ikmal etmiye çalıımaktadır. 

Seıli filim hakimiyeti kendini 
1a.terince, bu muhaceretin niha- Velhuıl, denilebilir ki, bupn " Mubariple berber " , mev-
yet bulacatı zannedildi. Fakat bGtiin diinya, Amerika fllimcili- zuu itibarile çok gtılünçttlr. 
hadiıeler, ortalıkta detitmit bir jinin i•tili ve tahakkümii Burada Şarliyi ellerinde 
.. y olmadıtuu kafi ıurette göı- altındadır. boks eldivenleri, ayakJannda 
teriyorlar. Bu vaziyetten kurtulabUecetinl l meşhur eski ayakkaplan ve 

Hatta Amerikalılar, birçok A•· pıteren .en ufak bir emare he- beline kadar Ört•n siyah apor 
rupah ... ·atkln Holivut, Loı 1lh s6riinmöyor. pantalonile göriiyoruz. 

J4 
FAYDALI BİLGi: 

ELD L .AR 
En İyileri Han 
Memleketler~ 

Yetişiyor? 
Kanada en mühim bir me 

memleketidir. Burada mqb.-ı 

Amerika elmaları yetiftirili" 
Amerika elma nevileri, bilb 
kıt elması olarak A vrupada 
makbul dilr. Avrupa iklimi 
rinde de yetİftİrilmesi kolay • 
de büttin nevilerin o kadar n 
yetişeme~ği anlaşılmışbr. lsvi 
rede tecrübe edilen Ame · 
elmalarından en iyi yetiş 
( Winesop) nevidir. Bu el 
Amasya elmasından 
btiyük, kırmw 
tatlı, gevrek, 
mukavimdir. 

Bu elma ıubatta kemale g 
eliği için kıt elmalan arasın 
birinciliii kazanmıtbr. 

Nar ıŞerbeti 
Yum harareti kesmek · • 

kullandığımız en ziyade se · 
letici terbet demirhindid 
yapdır. Nardan yapdan şe 
bet te demirhindi kad 
harareti keser. Nar, memlek 
timizin mahsultidür. Demirhi 
di ise Arabistan ve Mısırda 
relir. Nar terbeti ayni zam 
da mlldrir olduğu için de fa 
dası aşikardır. Vitamini d 
çoktur. Binaenaleyh besleyi · 
clir. Biraz kabız olm 
da yum meyva bolluğun 
iatimalini ziyadeleştirecek b" 
sebeptir. Narın kabukları ka 

natılarak içilirae kanlı b 
lautahima fayda verir. 

Büyük Çiçekler 
Apttllfeyyu Tevfik B. b 

camız, çiçeklerin en büyil -

olarak Niyarara ıelilesinin 
,.&annda tyetişen ( Viktor)' 
Rejya ) dan bahsettiler. Üst 
dm tetkikleri ve ( Rejya) ha 
kında verdikleri malümat b 
nebabn ancak Niyagara h 
valisinde yetişebileceğini gö 
teriyordu. Halbuki bu büyil 
çiçek fen ileminin kıskanç 

tını kabartmaktan bili k 
mamıt ve birçok Alimleri, 
matörleri Niyagaraya kad 
sevk etmiştir. 

Niyagaramn azametli neba 
bu yabancıların elinden kurt 
lamamış ve bin türlü itina il 
Avrupaya getirilmiştir. Elye\' 
(Viktorya Rejya) Liyonun neb 
tat baliçesinde ziyaretçilerin 
tebessümler saçmaktadır. 

Rejya Niyagarada bulu 
duğu ıerait dahilinde Liyon~ 
da yqamıya başlaD11Ştir. Rej~ 
gibi gizel ve onan kacl • 
büyilk ve azametli ikinci b 

çiçeji de karilerimize b: 
tanıtalım: Bu çiçek btıyilk b 

deniz yılcbzma benzemektedif< 
Kuvvetli bir koku neşrede'' 
Çiçejin kutru tamam bir JJJet' 
redir. 

Amerikada ıehir kenarl 
da yqıyan ağaçlar tızerinde 
feyli olarak bulunur. Ağacın 1' 
buklan albnda bulunan ve peP~ 
teklini andıran kökleri vat~' 
(Raffleaia Amoldi) ismi "eıi1 
len bu nebabn da A vrupe 'IJ~ 
batat bahçelerinde yelit ' 
mesi için tecrtıbeler yapıl, 
tadır. 
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Kari Gözile Gördüklerimiz .. 

Lağım Ne Kadar Açık Brakılır 

Yeni köy Halkı 
Kokudan Duramıyor 

d Bh Klreçburnunda, Hakim ııokağln
Ta otun.aktayız. Bu aokakb bir de 
'l' erkos kumpanyasının au deposu vardır. 

am bu ıu deposunun önündeki sokatm 
0~1nda bulunan ana lapı Uç ay ev
•c Patladı. Bu llğım llç aydır açık du· 
~)'01'. Birkaç defUıır Y eniköy belediye• 
••ne Pıllr B· accat ettik. Uğmı kapunadılar. 
sn'~t belediye mlidürUnün kendisine 
LA racaat ettik. Nıwın dikkate almada. 
e ~ıından etrafa yayılan koku tahammW 
~ilınez bit haldedir. Lltımdan çıkan 

llnek v i lu e ı vrislnek orduau o civar hal· 
.zın ııhbatlni tehdit etmektedir. Ço
~ annuz hasta oldu. Bu Ulğım yilzün· 
~ hlçblr evde hava almak için pcn

ee~eleri açamıyoruz. havaaızlıktaıa bu
:' dıli, kime ,ıkiyet edelim 1 Mcrc:lliıln 
,t"-rı clikkatbtl celbetmenbl aon derece 

ca ederiz. 
Kartlerinhdca ı Kenan, Nuri, Emin 

HER IHTIY AÇ T ABliDIR 
\' Her gGn binlerce lnunm eaatleree 
n8!ı.a bckledihlerl "Adalar,, n t<JCöprG 
tan Üdar., iıkeleslnde tek bir tane apte-

e Yoktur, 
ceı. OQıi lSğleden sonra Adalara ırtde
ara. ~apu:nı bckllyea yUzlerce insanın 
h ı ıı oldukça tık glylnmİf bir 
ıu':ü: tellşla teHi9lı geziniyor ve Up
)' aralık yerlerine bakınıyordu. Nlha
~t bekleme odalannın blriae ırtrdL Fa
cll~ Vapur gelip te hcrkea vapura bla-

6' halde şık hanım yerinden blka
~ıyordu. Vapur hareket edeceji ıırada 
., aıum yerinden kalktı fakat oturduiu ' 
.. n Y •d aştı. Bunu gören bir takım kfm-

er de "Voyvo,, yu tutturdular. 
ş· ~u, baılt ve tabii blr ihtiyaçtır. 
rt;~~tl Hayriye ve Seyriscfain mGfte
lldlr•ne bu kolaylığı çok görmeme-

ler. OSMAN 

NUMARA PUSLALARI 
lı. Tayyare piyanko mOdllriyetl, piyan

o biletlerini ucu:r. satan bayiler hak-

Son Posta Müvezzilerinin 
Yaptıkları Tezahür 
Son Posta'yı satan tevzi 

~eınurları, gazeteye hususi 
bir şe! .. ıl vererek başlarına 
fa'!Jka makamında ı;iymekte
dh ler. Resmimiz, bu suretle 
külah giyen iki tevzi memu
ru~u gösteriyor. -·-- -- - ------

kında takibat yaparak bu gibilere blr 
daha bilet vermlyeceğini ilin etti. Be
dava dağıtılması lA:r.ımgelen numara 
pualalannı mUvez.zi çoçukJara vererek 
behcrini blrCt' kuruşa ıattıranlara karşı 
acaba takibat yaptırarak bunlara men 
edemez mi 1 L C. -

BiR SUAL 
Belediye tallmatnameainln bir mad

desi, gelip ıeçmiye mani olmamalan 
için, sabcılan ıokaldan itgalden mene
der . 

Kundura boyacıları ile 1CTIDayca1 
beş lirayı ge~mlyen kllçük e1naf hak
kında bu maddeyi tamamen tatbik eden 
sabıtal belediye memurlıırı Mııır çar
flAl ile büyük çarşıya bltlfik cifer
ciler lçlnddd ııenevatçınıo önünden 

. acaba hiç .ıeçmiyor)ar mı? 
H. -

ACINACAK BiR HAL 
Samatya ahallai pek ziyade ıu 11-

lontııa Çekmektedir. Bazı klmıeler 
bir teaeke ._, alabilmek için ıaatlerce 

beldemek mecburiyetinde kalıyorlarnııt
Mahalleli Çe,mede aıra beklemiye gider-

ken beraberlerinde mum ve vakit geçir
mek için lakambll kljltlan bile gU
tnrilyorlar. 

iŞ iSTiYORUM 
(325) doğumluyum. Teraane fabrika· 

lannda çalışıyordum. Terhla olundum. 
Şimdi ltıiz kaldım. Her ne 1' oluraa 
7apmıya muktedirim. Kendime bir it 
anyorum. Her nereye oluraa olaun ; uzak. 
yakın, bakmıyarak kabul ve gltmiye 
ha:r.ınm. Hatta blr milddet kendimi ta• 
aıtmak için Ucretal:r. çalıtmıya bile. 

Fatihte çar,ambada Bcycijez mahal· 
lcalnde Çıkmaz araplar ıokatında alta 
numarada : Ihsan bin Ham 

M. Civani 
Bedbaht Baba İzmir' den 

İsteniyor 
iki kızını berbat ettiği 

iddiası ile yakalanan mühendis 
M. Civani geçende serbest 
bırakıldı. Fakat bu mesele 
tekrar yeni bir şekle giriyor 
gibidir. Zira İzmir müddeiumu
miliği, buraca kabahati görüle
miyen M. Civani'nin lzmire gön-

derilmesini istemiştir. Babalarım 
itham eden kızlar İzmir' dedir. 

İki Romen Tayyaresi 
o Üş t Ü 

Bükreş, 11 ( Hususi ) -
Çarşamba gUnil ( Kalas ) ve 
Yaş'ta birer askeri tayyare 
düşmüş, tayyareciler ağır su-
rette yaralanmışlardır 

Kahire Cam Sanayii 
Müdürlüğü .. 

Değerli vatandaşlarımızdan 
kimyager doktor Bahri Nasu
hi Bey Mısır hükumeti tarafın
dan Kahire cam sanayii mü
düriyetine tayin olunmuştur. 
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İNGİLİZ CASUSLARI 
İLE KARŞI KARŞIYA 

Bu da fayda etmedi. 
Fak at, Ali Şakir kilitle oy

narken oyn&rken hatırladı ki, 
\':t} ·ı 1 
j t.t~ e bir Viyanalı casus, bir 
a:gılız ::rak. kasasının kilidi~ 

Şvekılın ısmindeki harflerı 
tatbik d k Al' Ş l . e ere açmışb. ı 
1 n :ı~ de tecrübe olarak bütün 
ngılız k b. . .. . 1e . n ınesı azasının ısım· 

Y 
tındeki harfleri, birer birer 
au ya . d' na getır ı ve gene 

tııuvaffak olamadı 
~t\~ir de kıralın i~mini tecrübe 
g~:: . Son harfi de hizaya 

ınnce kilit açılıverdi. 
Ali Şakir gülilmsedi ve 

1 

kendi kendine SÖ) 1 ~ndi. 
.. Bunlar hala iptidai şifre

den vazgeçmemişler. Her işle
rini mükemmel yapan bu adam
lar, bazı noktaları ihmal edi
yorlar. Kırala olan muhabbetin 
burada manası var mı?,, 

Ali Şakir bir taraftan da 
çekmeceyi muayeneye başladı. 

Çekmecenin içi baştan başa 
kağıt dol.:ıydu. Ali Şakir tered
düt etmeden bütün kağıtları 
topladı, muhtelif parçalara 
ayırdı ve ceplerine doldurduk
tan sonra, bir kağıda .. Yaşa
sın Türkiye,, diye yazdı, kağıdı 

0 t om o bil Kazalan 

Neden İleri Gelir?. 

Bugün İstanbul'un en büyük 
dertlerinden birini teşkil eden 
otomobil kaıalanna karşı aür
atin azalblmaamdan başka 
hemen hiçbir tedbir alınmış 
d~ğildir. 

Halbuki bergiin i~izden 
bir iki kişiyi, ya hastaneye, 
veyahut mezara götüren bu 
belanın sebeplerini araştırmak 
lazım geldiğini esash surette 
düşünmeyiz. 

lngiltere ve Amerika'da son 
zamanlarda, wkubulan otonıo
bil kazalannın sebepleri tetkik 
edilmiş ve çoğunun şoförlerin 
gözlerindeki .zaaftan ileri gel
diği anlaşılmıştır. 

Şoförlerin gözlerini muaye
ne etmeden kendilerine ruhsat 
tezkeresi verilmemek lizı dır. 

Filvaki bir şoförün h kes-
ten ziyade sağlam göze ihti
yacı vardır. Halbuki gözü mu
ayene edilmİf kaç ıoförilmüı. 
vardır? 

Şoförler için tehlikeli adde
dilen göz zaaflan dört Hlrltı-
dür. Birincisi uzaktan g<Ş1rıJ?e-

m~k. Uzaktan görmiyen ve 
eşyayı dumanlı gören şoför 
kaf iyen otomobil idare edemez. 

İkincisi, gözUn renkleri gör
memesidir. 

Bazı ıözler bazı renkleri 
gör~mezler. Bazı ginler de 
'renklere karşı "tamamen kör
dürler. 

Gözlerinde bu zaaf olan
lar renk görmediklerinin far
kinda değildirler. 

Çiinkü bütün hayatlannda 
bütün eşyayı renkriz görmiye 
alışmışlardır. 

Bu gibilerin ıoförlük etme
leri tehlikelidir. Çünkü oto
mobilin arkasındaki kırmızı 
rengi görmiyebilirler. 

Bazı gözler geceleri gör
mezler. Bu gibiler de gecele-i 
otomobil işletemezler. 

Bazılannın göz kenarlan 
adeıeyi iyi tanzim edemez. 
Bu fibiler eşyayı müphem gö
rür. Gözlerinde bu sakatlık 

olanlar da şoförlilk edemezler. 
Şehremaneti boim ~för

leride töz muayenesine taW 
tutsa fena olmaz ıanıı ıı. 

1 

boş kutunun ıçıne 
kapağını kapadı ve 
kalkb. 

koydu, 1 ilzre iken merdivende gayet 
ayağa ıüratli bir ayak sesi iştti. 

Odadan çıkmadan evvel 
fiç bawl gözüne ilişmişti, on
ları da gider ayak çabucak 
bir gözden geçirmiye karar 
verdi. 

Rasgele birinin başına otur
du. 

Fakat tam bu aırada kuJa
ğına kısa bir düdük sesine 
benzer bir ıes geldi. 

Ali Şakir, tam elini arka 
cebine atarak tabancasını çı
karacağı sırada odaya, uzun 
boylu, iri yarı, güçlü kuvvetli 
bir adam, elinde tabanca 
girdi ve derhal silahın nam
lusunu Ali Şakirin yüzüne tu
tarak kalın ve kaba bir kah
kaha salıverdi. Kötü bir ln
giJiz şivesile: 

- Şakir Efendi... Nihayet 
Hemen ayağa fırladı ve seninle karşı karşıya geldim. 

kulak verdi. 
Bir daha hiç ses gelmedi." 
Acaba yanlış mı duymuştu? 
Bu düdüğü İhsan çalsaydı, 

bir defa ile iktifa etmiyecekti. 
Fakat, ne olursa olsun, 

orada daha fazla durmamıya 
karar verır. ve dışan çıkmak 

Şimdi daha erkekçe hesapla
ıacağız. Tabii, karşımda ha
fifçe kımıldamak budalalığını 
bile yapmak istemezsin. Çün
kü elimdeki siJah ,. Kolt ,, tur, 
bir saniyede senin o kof bey
nini tuz)a buz eder. 

Ali Şeakirin elleri arkalm• 

• 
erı 

• 
l .,,, 

Kadın Ve Kalp 

Amerikada Çıkan Yeni Bir Tabir 

Cinsi Cazibeden Ne 
Murat Ediyorlar? 
Cinsi Cazibe 

-Son zamanlarda Amerika,lı-
lar İngilizce yeni bir tabir çı
kardılar. Bu tabiri Tiirkçe•ye 
"CiNSi CAZiBE,, olarak ter
ceme edebiliriz. 

Evlenmek istiyen, işe gire
cek olan herkesten bunu isti
yorlar. Bir mağazada aabcı 
olmak için bile cinsi cazibeye 
aahip olmanız tercih olunur. 

Bu cinsi cazibe denilen fey 
nedir? Amerikalılar bununla 
ne murat ediyorlar? 

Cinsi cazibe evveli Tilcut 
ve çehre güzelliği ister. En
damı yerinde, çehresi diizgün, 
ve heyeti umumiyeıl ahenkli 
olmıyan kimselerde cinsi cazibe 
bulunamaz. Meseli cinai ca
zibesi çok kuvvetli bir ıenç 
kızın otomobil kazuma uğn
yarak burnunu kaybettiğini 
f arzediniz. O kııın, aizin için 
artık cinsi cazibesi kalır mı? 

Fakat yalnız bu maddi gtl
zellik, cinsi cazibeyi v8cuda 
getirmiye kifi değildir. Bu
nunla beraber ytlriiyen bir 
takım manevi ve dimaği ev
aafa da ihtiyaç vardır. 

İyi, fena, kadının konuşkan 
her bahse iştirak edebilecek 
derecede tahsili olmak lizım
gelir. K~şde sessiz oturan bir 
güzelin bir heykelden farkı 
yoktur. Bir heykel ne kadar 
güzel olursa olsun cinsi cazi
beye sahip addedilemez. 

HANIM TEYZE 

Özbekistan'ın 
Merkezi 

Moıkova, 10 - Özbekistan 
sc)\·yet merkez komitesi, Öz
bekistan merkezini Semer
kant'tan Taşkend•e nakletmiye 
karar vermiştir. 

Yorulmaksızın 
Para KazanmaA 
istemez misiniz~ 

Evlni.:r.e veya lşlnl:r.e giderken, ıokak· 
ta gezerken veya birlsile görilşilrken 
her hangi bir vaka ka111sında kalabl
llr&lni:r. ... 
Havadiı nedir blliyorsanı:r. o vakayı 

derhal gHreblllrslnl:r.. Bir yangın, bir 
katil, bir kazn birer havadiııtir. Rııs
geldlğinlr. vakıılardnn ertesi g\lnü ıra· 
:r.etelerde g5nnek latediği:ı biri olunca 
derhııl telefonum:r.u açını:r. ve havadisi 
gaı:eteml:r.c haber veriniz., isim ve ad
resiniz.i de bırakınız. Vcrdiğinl:r. hava-

disin ehemmiyetine göre ga:r.etemb. 
mliklifatını venneyt vazife bilir. 

Telefon numaramı:r.: lstanbul " 203 " 
tür. 

IJrı.::---G_. e_c_e_Ti_u_v_a_ıe_tı_· _ _,J 
1----------· 

Sinema artistlerinin giydiği 

güzel elbiselerden bir tanesi. 
Bu elbise gece tuvaleti için 
iyi bir nümune olabilir. 

Karasularımızda 
Kaçakçılık 

lzmir, J O (Hususi) - Bir 
ltalyan motörü, Sakız adası 
karşısında karasularımız dahi
linde sünger kaçakçılığı yapar-
ken gümrük idaresinin ( 32 ) 
numaralı motörü tarafından 

yakalanmıştır. '----
Çantayı Kaçırırken 

Yakalandı 
Gece saat ( 22 ) de, Cihan

girdeki evine giden matmazel 
İzmaro'nun el çantasını Bigalı 
Mehmet Tevfik isminde bir 
adam kapıp kaçarken yaka
lanmışbr. 

_ TAKVİM =~ 
Gün sı 13-Ağustos - 1930Hııır 100 

Arabi Rumi 
18-Rebiülevel -1348 St -Temmuı • 1346 

V ııkıt·E:r.ani-Vasııti Vıı ıt-E:r.ııni-Vasati 

Güneş 9.55 s. 8 Akşam 12.- ı9.l2 

Öğle 5. 7 12.19 Yatsı l.43 20.56 
ikindi 8.58 16. 9 imsak 7.59 3.12 

daydı. Korkmuş gibi yaparak leşini yere serilmiş bu1acak1ar. 
arka arka yürüdil ve arkasını Zira iki üç dakika sonra 
duvara yapıştırdı. ateş edeceğim ve uKolt,, mar-

Karşısındaki herifin o meş- kalı silahlarin ne harikulade 
bur Meksikalı olduğunu ve birşey olduğunu anlamıya va
kendisini sağ bırakmıyacağını kit bulamadan geberip gide
biliyordu. Fakat, kendini kur- ceksin. Sana dünyada işine ya
tarmak için yapacağı en küçük rıyacak bir ders vermek iste
hareket hayatına mal olabilirdi. rim. Eğer ... 

Meksikalı da arka arka yü- Meksikah bunları öylerken 
rüyerek ve silahın namlusunu Ali Şakir, hiç belli etmeden 
daima Ali Şakire doğru tutarak arkasında duran elile duvarda
odanın bir köşesinde duran ki. elektrik düğmesini arıyordu. 
telefona doğru gitti. Bıraz evvel bunun için arka 

Telefonu açtı ve 1talyanca bir k d ar a . uvara doğru gitmişti. 
ıeyler söyledikten sonra kapadı. Elektrık düğmesini buldu 

Ali Şakire doğru birka.- . d" ve 
T çevır ı. 

adım attı ve elindeki taban- Oda 
cayı sallıyarak dedi ki: birdenbire koyu bir 

Ş E karaulık içinde kalmıştı ve 
- akir fendi... Nihayet d h 1 b' 1 
d k'k 1 er a ır e silah patladı: 

on a ı a sonra, talyan polis- ı M k 'kal 
leri buraya gelecekler ve senin! e sı ı ateş etmişti. 

( Arkası ''ar) 
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IBYiP SULTAN KiMDiR 
Dört Arkadaş, Kalinikos'u Tutunca 
Karanlık Sokağa Daldılar. 

Dilnkl bllmecemizin halle· 
dilmif ıekU tudur: 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ı ı 
Fakat koca illin yeniden ı---K.ı-a_r_a_n_l_zk-,.l-a_r_"P"-____________ _,. 

işine dalmıştı. 

A 

Serdar büyük bir sabır ve 
sükünetle zarfı kendisine u
ıa ~+ı : 

- Okumaz mısınız efendi
miz '? 

- Hü!? 
- Vasileos'un emirlerini 

arzetmiştim, okumaz mısınız ?l 
- Ha şunu mu? Sen oku 

da ben dinliyeyim 1 
Serdar Y akubun heyecandan 

yüreği eziliyordu. 
Rum ateşi mucidinin emir

nameyi görür görmez kendisini 
takip edeceğini zannetmişti. 

Halbuki şimdi iş aksi çıkmışb. 
Kalinikos kağıdı okumak 

şöyle dursun eline bile alma
mışb. 

Y akup, çarnaçar açıp yiik
sek sesle kendi yazdığım kendi 
okudu. 

Bitirince başım kaldırıp, 
(Kalinikos ) a baktı. 

Herif gene kendi işine dal
mış, toprak kapların birinden 
diğerine koşup duruyordu. 

- Okudum! efendimiz! diye 
haY.kırdı. 

İhtiyar burnundan konuşu· 
yormuş gibi cevap verdi: 

- Okudun mu evladım! 
Çok ala ne istiyormuş? 

Serdar Yakub'un isabı müt
hiş bir surette gerilmişti. ihti
yarı tuttuğu gibi kaynar top
rak potanın içine sokmamak 
için kendini zor tutuyordu. 

Son defa olmak üzere: 
- Sizi Vasileos çağrıyor ! 

emirleri var. Davetlerine icabet 
etmezseniz. sizi ben zorla gö
türeceğim! 

Sesi bu sefer okadar dik 
çıkmıştı ki, ihtiyar: 

- Ya öyle mi? şunu bir 
ayak eveli söylesene be evla
dıml Bir ayak evel söylesene! 
dedi. 

T elaşh bir tavırla etrafa 
koşuştu, ocağı kapadı, kaplan 
kaldırdı. Kocuğunu giydi. 

- Haydi düş önüme! dedi. 
İhtiyarın bu hareketi Serdar 

Y akubu hem sevindirmiş, heru 
hayrete düşürmüştü. 

Kalinikos'la serdar Y akup 
kapıya boğru yürüdüler, nö
betçiler derhal vaziyet aldılar. 

Hasan, Cafer ve Ali, Ser
darın, ihtiyarı önüne katıp 
getirmesine memnun olmakla 
beraber hallerinden hiç birşey 
belli etmiYjlrlardı. 

Nöbetçilerin önüne gelince, 
çavuşları: 

- Zabitimize ne söyliyelim 
efen elim ?! dedi. 

Serdar, Kalinikos'un bak-
mıya lüzum görmediği emir
namef.i çavuşa uzatb : 

- İınperatorun emirleri var; 
kendilerini saraya götürüyo

ruz, işte emirname, zabitinize 
gösterirsin! 

İmperatorun mührünü ve res
mi kağıdı göre çavuş hürmetle 
yerlere kadar eğildi : 

- Emir buyurursanız; her 
ihtimale karşı size saraya 
kadar refakat ederim l 

Serdar Y akup kurnazca bir 
manevra çevirdi : 

- Fena ohnaz 1 
Sonra arkasından başını 

aalladı: 
- Bununla beraber lüzum

•uzdur da. Yollarda devriyeler 
geziyor. Nazan dikkati celbe-
dip halla peşimize takmamak 

l 

için ne kadar az bulunursak o Fakat nihayet dayanamadı, 
kad.ır iyidir. Siz gidip i2tirahat Hasanın kulağına eğildi: 
ediniz! - Biraz sonra çuvalın için-

Bu sözlerin arkasından ne-
ferlerin yüzüne bile bakmıya de başına geleceği düşünmü-
lüzum görmeden, Kalinikosun yor, mütemadiyen dır dır Soldan Sağa, Yukardan 
koluna girdi. Zorla ve sürük- dırlanıyor! Artık ben sıkıldım, Aşağı: 
ler gibi aldı götürdü. atalım şunu bir sokağın içine. 1 _ Kkuru soğuk (4), duva· 

Dış kordonu da ayni suretle Filhakika, Bizans'ta büyük ra sürülür (4) 
geçtiler. Kimse, Kalinikos'un caddelere bitişik olarak okadar 2 - Balcı (3) 
araplar tarafından kaçırıldığını çok dar ve karanlık sokaklar 3 - Galata (7) 

aklına getiremezdi. vardı ki, içerisinde adam öl- 4 - • • • • 
Hatta bu ihtimal ihtiyar dürülse on adım öteden gör- 5 - incecik deri (S), lohf (3), 

Kalinikos·un da aklına gel- menin imkanı yoktu. atkı (3)( 
medigın" • den, ikide bir: B kakl d b 6 - çki (4), insan (4) u so ar an irinin önü- 7 - Bitişik (3), işve (3), müsa-- Aman yavaş yürüyün. 
çok hızlı gidiyoruz! diye şiki- ne gelince Serdar Y akup etra- baka (3) 

yette bu!unuyo .. du. fma bakındı, kimseler görün- ; = iı~;at sürmek (7) 
Cafer Kaiınikosun bu ha- müyordu. 10 - Fakat (3) 

line sinirlenmekle beraber, [Arkası var] 11 - Yapmak (4) yağlı tahta('!h__ 

belki birşey çaktınrım düşün- y • F k p· 
esile ağzını hiç açnııyord\'I. enı ır a . ro2Tamını 

I => o 

Sanayi 
Sergisinde 
Nazan Dikkati cel

beden Pavyonlar 
Sanayi sergisi dün binlerce 

kişi tarafından ziyaret edildi, 
her dairesi ayn ayn güzeldi 
ve beğenildi. 

Fakat bütün bu beğenilen 
dairelerin arasında bir tanesi 
vardır ki bilhassa nazarı dik
kati celbetmiştir. 

Bu daire, serginin solu?da 
ve hemen methalindedir. Üze
rinde Bioks ismım taşıyan 
muazzam bir lavha vardır. 
Bioks müessesesi hu daireyi 
sağlı sollu fanuslarla süslemiş, 
iki tarafına Bioks paketlerinin 
üzerinde birer çocuk heykeli 
koymuş, orta yere de şık bir 
fanus asmıştlf. 

Bioks'un dairesinde kendi 
(Tüp) fabrikası da teşhir edil
miştir. Filhakika memlekette 
Tüp fabrikasına malik olan 
yegane müessese (Bioks) tur ve 
rakiplerine bile tüp tedarik 
etmektedir. 

Kazım Paşa bu dairenin 
önünde durmuı ve geçen sene 
olduğu gibi bu sene de mües· 
sislerini tebrik etmiştir. 

Neşretti 
Serbest Cümhuriyet fırkası 

İstanbul vilayetine şu telgrafı 
ISTANBUL ViLA YETİNE 
Efendim, 
Cemiyetler kanununa nazaran 

Serbest Cümhuriyet fırkası 
namile bir fırka teşkil ettik. 
Tescili ile müsaadesinin itası 
istida olunur. 

Reis Katibi umumi 
Ali Fethi Nuri (Kütahya) 

Aza Aza 
Tahsin (Ardahan) Reşit Galip 

(Aydın) 
İstida polise havale edilmiş-

tir. Muamelesi bitmek üzeredir. 
PROGRAMIN METNİ 

Ali Fethi Bey vilayete ayni 
zamanda da posta ile fırkanın 
programım göndermiştir. Prog
ram şudur: 

Madde 1 - Serbest Cümhuri
yet fırkası cümhuriyetçilik, mil

liyetçilik ve .layiklik esaslanna bağ
lıdır. Bu eaaalann millet bünye
sinde ebedileşmesi gayesidir. 

Teşkilab esasiye kanunundaki 
hürriyet ve masuniyet baklannı 
bili istisna herkes için mer'i tu-
tacak ve hiçbir arızaya uğrabnı
yacakbr. 

Madde 2 - Vergiler millet ef· 
radmın i.kbıadi teşebbüs kabiliye
tini sarsmıyacak ve halkın takati 
hududunu aşmıyaeak derecede 
tahfif olunacakbr. 

Vergi tarhında daha salim esas
lara istinat edilecek ve tahsilin
deki yolsuzluklar kaldınlacakbr. 

Madde 3 - Fırka, devlet varl• 
datının semereli surette sarfına 
dik.kat ve büyük nafia teşebbüı· 
leri masraflannın yalnız bir nesle 
tahmilinden içtin!9> eder. 

Madde 4 - Fırka, paramızın 
kıymetini biran evvel tesbit için 
t edbir almak ve memleketimizde 
iş görmek istiyecek harici serma
yeye bu suretle yol açmak azmin• 
dedir. 

Madde S - Fırka, vatandai!Jla
nn ref abına, mali ve ikbsadi her 
türlü teşebbüslerine engel olan 
hükumet müdahalelerini kabul 
ebnez. Memleketin iktıaadi haya
bnm inkişafında her türlü teşeb
büs erbabının zahiridir. 

Cümhuriyetin menfaatleri için 
ıriritilmeıi icap edeu ikbaadi İf"' 

lideri Fethi B. d!in Y alovadan 
çekmiştir: 
Ierde fertlerin kuvveti gayri kafi 
görüldükçe, devlet doğrudan dot
ruya teşebbüs eder. 

LiMAN İNHiSARI 
KALDIRILACAKTIR 
~adde 6 - Köylünün ve çift

çinin çok uzun faizle ve müşkü
latsız usullerle para bulması 
ve ikbsadl bünyemizi zayıf dü
şüren murabahacılıktan kurtul
ması fırkanın en mühim maksat
larındandır. 

Çiftçinin fedakarlığile kurul· 
muş olan ziraat bankasının mem
leketin zirai kedi ihtiyacını tat
min edecek bir müe.:sese haline 
çıkanlması umdedir. 

Madde 7 - Dahili san•atıarm 
canlanması ve 1'olaylıkla inkişaf 
etmesi fırkamn vasıl olmak iste· 
diği mühim hedd ür. Te~viki sa
nayi kanunu bihakkın tatbik edi
lecektir. 

Bu kanunun bahşettiği himaye 
ve kolaylık icabında tevsi oluna
cakbr. Sanayi veMaadin bankası• 
om kabiliyet ve iaaliy~ti arthn
lacaktır. 

Yerli mahsullerin himayesi ve 
hariç piyasalarda sünimlerinin te
mini için tedbirler almacakbr. 

Nakliyat ve liman tarifı-ieri hu 
maksatlara hizmet edecek surette 
tanzim olunacakbr. 

Madde 8 - Halkın hükumet 
dairelerindeki işleri azami sürat 
ve suhuletle gördürülecektir. Rüt

vet ve ıuiiatimallere karşı bı!a mer
hamet mücadele edilecektir. 

Madde - 9 Mahkemelerm 
süratle iş bitirmesi için sıkı 
ve devamlı teftişler yaptınla
cakhr. Mahkemeler teşkilabn
daki noksanlar bu maksada 
göre ikmal olunacakbr. 

Madde 10--F ırka,harici siyase
tinde Türkiye cümhuriyetinin 
komşu ve hilümum devletlerle 

münasebetlerinin dostluk ve sa· 
mimiyet dairesinde cereyan 
ve takviyesine ve Cemiyeti 
Akvam müessesesile daha sı
kı surette teşriki mesaiye e
hemmiyet verecektir. 

Madde J J - Fırka bir de
receli intihap usulünün tesisini 
ve siyasi hukukun Türk kadın
lığına da teımilini müdafaa 
edecektir. 

1 
Çocuk Sütunu 

Rüzgarla Elmanın Hikayesi 

Kırmızı Elma, Ağaçtan 
Nasıl Düştü .. 

Peri'nin evinde bİ.I" elma ağacı vardı. 
Atacın üstünde güzel, kırmızı bir 
elma vardı. 
Güzel elma uyuyordu. 
Peri bahçede oynarken elmayı 
gördü. 
- Güzel elma, kırmıu elme; seni 
görüyorum. 

Bana gelaene. Kucağıma dGşaenet 
Diye bağirdı. 
Fa~t elma uyanmadı. Periyi ifİt· 
medı. 

Ağaçta bir kuş vardı. Kuı (Peri) yi 
gördü. 
Elmayı uyandırmak için öttü durdu. 
- Uyan elma, uyan! Uyan da küçük 
kızın kucağına düş, diye yalvardı. 
Fakat elma uyanmadı. Kuşu işit
medi. 

O sırada güneş göründü. 

Küçük kız güneşe yalvardı: 
- Güneş, güzel Güneş, 
•en uyandırabiliraiu. 
Şunu ıen uyandınana. 
Günef elmaya baktı. 
- Gü:-el elma, ben •eni görüyo
rum, uyansana 1 Dedi 
Uyan ve küçük kızın kucağına dllt 
Fakat elma yine uyanmadı. 

Nihayet rüzgar geldi. 
- Vuuu- Vuuu ... Diye esti. 
Güzel elma ben seni görüyorudlo 
Haydi uyan bakalım. 
Uyan da şu küçük kızın kucağııt~ 
düş. 

Vuuu ... Vuuu ... 

Küçük kınnm elma derhal 
uyandı ve küçük kımı kucağııı• 
düştü. 

CİCİ, BİCİ, KUKU 

Şebek Ağabeyin Başına Gelenler 
Cici: 
- Aman ilerleme, dur Şebek 

ağabey l Diye bağırdı. 
Ama Şebek ağabey söz anlıyacak 

gibi değildi. 

- Beni yolumdan alıkoymayın t 
dedi. Ve der demez görmeden 
Kuku'nun arabasının içine basb, 
Ayağı kaydı, Ayaklan araba ile 
beraber havalandı. 

Başındaki simit tablası da uçtu. 
Fakat Cici ile Bici bunun böyle 
olacağım daha evvel anlamışlar ve 

hazırlanmışlardı. Tabla düşrniY' 
başlayınca hemen yakaladılat• 

Tablanın içi taze simitle, pandil' 
panyalarla dolu idi. Yere bir tan' 
hile düşmemişü. Şebek ağabeyiJJ 
ayağı yere basınca hemen : 

- Kim ayağımı kaydırdı· 
Diye sordu. Cici ile Bici herneJJ 

anlatblar. Şebek ağabey kabahatiJJ 

kendisinde olduğunu anlayıncl 
teşekkür etti. Üçüne de bire' 
simit, birer pandispanya verdi· 

Bugünün Meselelerinden 
. [Baş tarafı 1 i~:i sayta.da) . ı meclisi azasının hakla huzurls 

Bu muazzam ,\:arın şırketın nnı veya muayyen maaşları 
(700000) liradan ibaret olan ayrıca her ay almalarına ila\f 
sermayesine nisbeti ( %40 ) a ten aza başına sekiz bin lif 
ve amortisman için ayr.lan verilmesi milletin ınub 
miktar da dahil edilirse yüzde telif suretlerle tahammül et 
seksene varmaktadır. tiği fedakarlıklar neticesiııi 

Bu neticeyi doğuran sade- ne şekilde istimal edildi~ · 
ce (750,000) lira şirketin ser- gösternıiye kafidir. 
mayesi ı..'eğildir. Şirketin kul- . * 
landığı hükumetin ( 3,000,000) iki üç gün evvel 
lirasıdır ki bu fevkalade vazi- tede istok şekerler 
yeti temin etınektediı. fabrika müdürünün 

Hükumet sermayedar sıfa- intişar etmişti. Bu beyanat 
tile fabrikada müşterek olına- nazaran fabrikanın elinde dö 
dığına göre kardan hisse ala- beş yüz vagon istok şek 
maması tabiidir. Olsa olsa bulunmaktadır. 
paraları için az çok bir faiz Tahkikatımıza na.Zaran fa 
almakta olmalıdır. Bunun mile- rikanın geçen sene çıkardı' 

şekerlerin miktan zaten b 
tarım gerçi bilmiyorsak da 

kadardır. Demek ki bir seıı 
fabrika sahiplerine münhasır denberi hiç mal satmaı:nJŞtıt 
kalan büyük kara nazaran hiç Sebebinin ne olduğunu anlı~~ 
mesabesinde olacağı şüphesiz- ruadıksa da bundan dolayı ıtJ>: 
dir. Asıl nazarı dikkatimizi lete gelen zararı anlamak bJ 
celbeden diğer mühim bir te güç değildir. 
nokta da şudur: Kaınbiyonun buhranlı a)' 

Bilançoyu yapan idare mec- nnda bu şekerler piyasaya ~ 
lisi, raporunda yedi sekiz kişi· kanlsaydı şüphesiz meıniel<e 
den ibaret idare meclisile ILe- ihtiyaçı için hariçt~n getirile 
murlanna senelik ikrım;.ye bir o kadar şeker yüzünden( 
olard (65.000) liramn kirdaıı biıı liralık (döviz) memlekett 
ayrılarak da~ıtılmasu:lır. İdare çıkmazdı. 
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~Üveyş'te Asker Toplanmasına 

itiraz edenlere Enver'in Cevabı : 
Mısır'a Ordu Sevkedemez Miyiz: Görürler .• 

lıa Çürüksulu Mahmut Paşa f 
brabnı yoklıyarak anlab

Yordu: 

//yas Sami B. 11 -:- Bugün toplanm7acağız, __________ __._ dedı. 

t - Karadeniz vak' asım mil
.:;ıp akdettiğimiz vükeli mec
C. de ben, benimle beraber 

vit hey Almanların donan
~dan çıkarılmalan icap ettiği 
~tasında müttefik bulunuyor
~ Fakat Enver paşa ile 
b. aJ Paşa bu noktai nazara 
F.ıs Yanaşmıyorlardı. Bir aralık 
.:: paşa, Cemal paşaya 

lan - F arzedelim ki Alınan-
lr çıkardık, yerlerine kendi 

111 ~ttebabmızı koyduk, bu 
leıatileri kullanabilir miyiz? 

" Cd~ınal Paşa hemen cevap 
er ı: 

111 
- • Değil büyük gemilere, 

k lllıripler ile torpidolara bile 
y==~a edecek zabitimiz 

tele kendi aralannda cereyan 
'lalt. n bu kısa sual ve cevabı 
._.:akıp yine kendileri bize 

adan karar verdiler : 
~ Almanlan donanmadan 
li amayız, dediler. Sait Ha-
.. Pı. ise işi tatlıya bağlamak 
~sundaydı: 
rira - Bir defa itilaf devletle
l e ıniiracaat edelim. Alman
ı:rın donanmadan çıkanlma
t ~ teklifine maruz kalırsak 
e ar düşlinilrüz dedi. 

Ben: 
- Bu [tedbirler husumeti 

celbetmekten bqka bir ıeye 
yaramaz, çlinldl Mısır zap
tedilemez, binaenaleyh hudut 
üzerinde asker toplamaktan 
vazgeçilmelidir, dedim. 

Bu cilmleme Enver pap 
fena halde alındı : 

- Görürler, dedj. 
Mukabele ettim : 

Çllnkü ~notayı daha yaza-
madım. · 

Canım sıkıldı. Vak' anın üze
rinden 6ç gün geçmifti. Filen 
müasama _halindeydik, bu
nunla beraber muharebenin 
önünü almak el' an mümkündü. 
Fakat biz bu maksatla icap 
eden tedbirleri ittihaz etıni
r_or, geciktikçe gecikiyorduk. 
T,-arı 

._ Notanın )'azıbp verilme-
sini, rica ettimr 

Aradan yirmi dört saat 
daha geçti. 

Ertesi gün tekrar sadrazam 
paşanın yalısına gittim. 

Sait Halim paşa, Halil ve 
Tallt Beylerle birlikte yazı 
odamdaydı. Bitifik odada 
oturarak bekledim. Benim 
kulatıma gelecek kadar yiik
sek bir ıesle konuşuyorlardı. 
Haber gönderdim; bir çeyrek 
saat kadar lbeklettikten sonra 
içeri ginnekJiğime milaaade 
ettiler. 

Sait Halim paşa bugün daha 
neşeli .,1&rlntıyordu. V uiyeti 
ıordum·fl 

Bilhassa: 
- Muharebenin nerede ol-

duğunu öğrenmek isterim, 
dedim. 

Amiral o gün avdet miş-
ti. Binaenaleyh sualime cevap 
verebilirlerdi. Filhakika HaJil 

l.tanbul 12 Agustoa 1930 
- Kapanan fiatlar -

NUKUT 

KW'Uf 

1 Alhn 921,-
1 Mecidiye 58,50 
1 Bankonot 240,50 
1 lstcrlln 1038125 

20 Leva 31,-
1 Florin 82,50 

20 Koron 125,-
lAvusturya ti St,-

1 Dolar 212,50 1 Peuta 24,50 
20 Fransız fr. 168,- 1 Muk 50,50 

1 Zloti 24,50 
20 Liret 224,- 1 Pengo 371_ 
20 Belçika fr. 117,50 20 Ley 25,50 
20 Drahmi 551- 20 Dinar 77,-
20 laviçre fr. 820,- 1 Çemoveç 

ÇEK -KW'Uf Adet Sa 

1 l.terlln 1034~ 
1 ÇemoMf l088,- 1 T.L. Florin 1,17 

21 Ley 79,10 l ,, ,, Kor•. ts,87 
Adet Sa. t ,, ŞllinAv.3,33,12, 

1 T.L. Dolari>,47 ts 27 SO 
ı ,, ,, Fr. fr. 11,97 1 ,, ,, Pez:eta 41 • 

1 ,, ,, Liret 8,99,25 1 ,. ,, Markl197,06,2S 
1 ,, ,, B.fr. 3,36,50 1 ,, ,, ZJot14,19,62,SO 
1 ,, ,, Drahmi 36,25 
1 ,, ,, Is. fr. 2,42,12 1 ,, ,, Pengo 2,68,75 
1 ,, ,, Leva 64, 82 1 ,, ,, Dinar 26158 

HiSSE SENETLERi 

ı. Bankut 9,.M Terkos 39,50 
Anadolu D.Y. 18 Çimento Ara. 26,50 
Reji 6,90 'Onyon 
Şlr. Hayriye 16.30 Şark değirme. 1,95 
Osmanlı B. 
Tramvay 60,-- Balya K. A. 4,90 
Umumt Slgortal0,15 Şark merkezEc. 3,25 
Bon1onti 43,90 T eJefon 25,-

IS TlKRAZLAR 1 TAHVillER 

DahlH 97,- Tramvay 4,32,50 
Şark D.Y. S,50 T6ncl 4,55 
DllJ Muvab. 106,75 Rıhba U,9S 
fGmrUkler s,ıo 
Saydı maht -,-· Anadolu 1 31,75 
Batdat 1903 57,- ,, 2 31,75 
Techl. Aakeriye ·- ,, 3 47,·· 

TiCARET .e ZAHİRE BORSASI 
• Yukan fiatler 

Busday Kr. Para Un Kr. Para 
-----
Yumatak 9SS- Ekatlra 
Kmlca 110 - B. ywaıtak 975 
Siinter -, B. aert 170 , 
Sert 925 - iHRAÇ EŞYASI 

ZAHİRE 
Çavdar 
Arpa 
Mıaır 
Nohut 
Kut yemi 

5,30 
,-

ıoo,-

Afyon ) 
Karahlaar 
Tiftik Ank. 
Adana Paınuk 
Fmdık lç Gire. -

Halbuki, seferberliğin ili
h:,danberi ceeryan eden muha
ilJr. eler sulhu muhafaza için 
dan farbn, Almanlan donanma
lcifi çıkarmak olduğunu bize 
ı_ derecede sadakatle an
._bnqtı. 

- lnşauah tahminim yan
ht çıkar. 

Şimdi bu muhavereyi nak
letmekten maksadım o vakit l Bey: r 

- Sivutopol ile boğazın VAPURLAR 
orta yerinde! cevabını ~verdi. •------------.. 

büküm süren zihniyeti g6ster
mektir. Maamafih muhavere 
bundan ibaret kalmadı. 

Fakat bu ifade, bir gtın .. - .. ----~---~ 
evvelki resmi maltimata nruv•fık eyn· sefain 

Iİ Bun~ rağmen sürünceme 
f Y~ti takip ediyorduk. Bu 
rieraıt altında itilaf devletle
rıı ne Yapılacak müracaatın se
yere veremiyeceğini hissedi
ll:~uın. Fakat bu dakikada 
laİQ nazanmda israr etme
t6rtı fayda vermiyeceğini de 
ti ~ordum. Binaenaleyh ne-ft tercih ettim. 
d anı bu sırada Mısır budula:a Yapılmakta olan askeri 

lıktan bahEedildi. 

Enver paşa T alit beye dö
nerek: 

- Bak işitiyor musun? Mah-
ıı\ut paşa ne diyor? Ben ordu
yu Mısıra nasıl sevkedebilir
mişim? dedi. Cenp vermiye 
lnzum prmedim. EAHB bim 
IODra da vftkeJA mecJili claidch. 

Karadeniz hadiaeai balıkm
da itilif devletlerine Yereee

ğimiz notayı Sadrazam Pqa 
yazacaktı, lizerine almqb, 
fakat ertem g11n keadiaini 
gömüye gittiğim zaman: 

değildi, esasen hadise de s6y
lendiji tekilde cereyan ~e\me
mifti. 

Bunu nereden biliy0rsun, 
diyebilirsiniz. 

Söyliyeyim, biraz evvel anlat
mayı unutmuştum : 

Bayramın ikinci pnü Kara
clenizden bir iki torpido geldi. 
Bunlann zabitleri tecavllzün 
tarafımızdan yapıldıiuu .aylü
yorlardı. Her ne ise buglinldl 
içtimaımızdan faydalı bir neti
ce çıkmadı. Ertesi ıtın Babı
llide toplanmaya karar verdik. 

l'iirk Hududu Cenuptan Ve Şarktan Tecavüze 
Maruz Kaldı. Tafsilatını Y ann Okuyacaksınız ••• 
~---- --------------------------------------------------__. 

Gömlek Ve Nal 
Fabrikası 

l ._latanbul'da yeniden bir göm
el( •e b' aJ l1ıe ırn fabrikası açılmak 

redi Eld k. . . •v · e ı ıstatistige na-
~an İatanbul semtinde Be
k Oğlu •emtinden ziyade fahri
' "ardır ............... . 

14 Ağustos 
Bu tarihi unutmayın 

ae!'-bakaJı, milkif atJı bikiye 
IGQG iı&e ait cevaplar .. 14" atustoı 
~ alqa•ına kadar kabul ecli
~~ r. Erteai ~ dotru aeti
te~ "etredileceti için ıoma 
~ cevaplar nazan itibara 
~e·~•caktır. Dıtarda bulunan 
ir• , 11ınbin de ı~-akiai te • 
•lndır ki •"" mm 
b~ cevap kabul müddeti 

"1lllıca tutulm114tur. 

Müracaat evi 
Apartıman ve emllk aatanlarJa 

kapitaHatJerin tqrlflerhal rica eder. 

Galata AJeluiyadl Han ttlefon B.O. 474 

YAROllD YURDU 
Emllk " mlcevherat herine lfoteld• 

PARA VERiLiR 
Beyoğlu ve Şişli civarında mil
teaddit apartımanlarla Kaclık6y 
G6ztepe, F eneryolu taraflannda 
acele satılık ve kelepjr kötkJer 
vardır. Galata Ada Han ikinci 
kat No. 16-18 tel.Beyoj'lu ~7 

3üncüMilli 
Türk Tıp Kongresi 

Zabıtları: 
Türkiye Tıp Encü

meninden: 
Üçllncn Milli Ttlrk Tıp Kon

ırea zabıtlan kitap halinde 
basılmıştır. 

l.taabnld•ki aunm wkfır 
kitabı her rBn qleden IODl'8 
Babılli hnldmıet konaiı kar
flllDda 15 numarada eDClblıea 
katibi umumisi Dr. F alırettin 
Kerim Beyin maayeaebaaelİD
den alclırmalan rica olunw. 

Merkez acentesi Galata kBp
ril bqmda Beyotlu 2362 
Şube acentesi Mahmudiye 

ham altında istanbul 2740 

lskenderiye sürat 
postası 

(Ciimhuriyet) vapuru 15 A
iustos cuma 13 te Galata 
nhbmmdan kalkarak CU- · 

martesi sabahı lzmir• e Ye 
akşamı hmir' den kalkarak 
pazartai lakenderiye'ye va-
racak ve çarpmba t.ken
deriye' den kalkarak lmıir'e 
uğnyarak lstanbul'a rele
cektir. 

Trabzon ikinci 
postası 

(Ankara) Vapuru l 4 A
ğustos perşembe alqamı Ga
lata nhbmından kalkarak 
Zonguld~ lnebolu, Sinop, 
Samsun, Unye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya gidecek ve dönüşte pa
zar iakeleaile Rize, Of, Sür
mene, Trabzon, Polathane, 
Görele, Gireson, Ordu, F at
aa, Samsun, Sinop, lne
bolu'ya uğnyarak ıelecek
tir. 

Mimar Ve lnf8al 
Mühendislerine: 

idare intaat hey' eti fu
:!Jıeainde ( Bqbin ) kQl'Uf 

maqh bir mimarlık 
münhaldir. Talip olanların 
Ajııatoaun 14 ne kadar p
badetname, ehliyetname tibi 
vesaikı resmiye ve mutebe-
reyi hamilen bir kıt'a fotoi
raflarile beraber idare Le
vazım mild&rllli&ne m&ra
caatlan. 

• • 

Sanayi için Ne Gibi 
Şart Lizımdır? 

Perim Usulü Pahalılık Doğurur. 
Konya ovasının son zaman

lardaki mahsul fıkdanı ve 
bundan mütevellit buhranın 
bir afet haline inkıli.bı, birçok 
köylerin metruk kalması ancak 
bu suretle izah edilebilir. Bil
hassa bllyük mikyastaki ve 
masraflı pllnların daha dakik 
ve itinalı mülahazalara mevzu 
olması icap eder. 

Memlekette muhaceret ve 
iltihak eden vatandaşlann ge
rek toprak itibarile, gerek 
münakale ve sıhhat şartlan 
itibarile terkettikleri yerlerin 
prtlanna uygun muhitlerde 
çalışabilmelerini ve müsait siy 
imkinlannı bulmalannı temin 
edecek bir iskin siyaseti de 
müstacel vezaiften birini teş
kil eder. 

Zirai Ylahat programı fik
rimce iki bllyük tedbir guru
punu ihtiva etmektedir. 

1 - Ziraat, mftftegil nnfus 
aruında, bilgisinin ve yapa
bilmenin tamimi, 

2 - Zırai faaliyetin gayri 
kabili ihmal esaslanm teşkil 
eden tabii ve iktisadi f8rlla
nn temin ve ıalahı. 

Bunların teferruab hakkında 
miitalea beyamnı mütehassıs

lara terkediyorum. 
SANA YllN TEŞViKi 

Son zamanlarda Türkiye' de 
hususi bir itina ve himayeye 
mazhar olan bir ikbsadi faa-
liyet tubesi varsa o da sana-
yidir. 

Kapi tflli syon lann ilguı, 
hllkümete gümrük sürteminin 
tamiminde serbestii tam ver
mif, gDmrük sistemi de bilhu
aa bu sene zarfında sanayiin 
inkitafma hizmet etmek mak
udile tam himayekAr bir ma
hiyet alllllfbr. 

.. 28,, mayıs -927,, tarihli 
tefVİ)ti unayi kanunu ise bah
tettiii muafiyetler ve bandaa 
bqka da derpİf ettiği prim
lerle bugiin hen&z bqlaııglçta 
bulunan aanayiin ıenit mik
yulara intikaline hizmet et
mek gayeaile iMlar olunmUflar. 

SANA YllN ŞARTLARI 
Bir memleketin sanayii o 

iSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci cİYarıada 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 
Alaturka ve AlafraDJıa 
Her yemek ve her 
içki bulunur. 
SerYİı mlkemmel 
Fiatlar mutedildir. 

ö(;LE VE. 
AKSAM 
YEMEKLERiNiZi 
1.tasgon Lokantasında 
Y"ıyiniz. Eıld Postaue 
binasındadır. 

memleketin b" · · h unyesımn usu-
siyetlerine göre olan tabii 
şartlarına ta.bidir. Bu şartlana 
en mi!himleri şunlardır: 

1 - İşlenecek <ilan mühim, 
iptidai maddelerin mevcuc& 
yeti, 

2 ·- İşletmeler için lama 
o)an muharrik kuvvetlerin 
mevcudiyeti, 

3 - Muallim amelenin mev
cudiyeti, 

4 - Büyük mikyasta me.
zii istihlak kaHliyeti. 

. Bu şerait ne derece t>irlq
mışse, esası da sağlaı4aşlDlf 
olur. ( 2) ve ( 4) rakamlarile 
gösterilen tar clar Türkiyede 
umumiyetle, yahut umumiyete 
yakın bir nisbette meflruttur. 

Sınai faaliyet için mevzu. 
bahis olan iptidai maddeler, zi· 
raatle alakadar olanlardır. 
Hangi sanayi şubelerinin hii
ktimetçe mazhan teşvik olma
lan lizım geleceği meseleli 
de bu suretle halledi!mif ola· 
cakbr. 

PRiM USUL O 
Şimdilik milnhasıran ban 

mensucat sanayii, değirmen sa
nayii, yağ t'siri gibi 18Jlayi 
ıuabab varidi hatır olabilir. 

Bundan başka gerek teessill 
mevkii, gerek istihsal metotlan 
itibarile imtiyazlı vaziyette bu
lunup himayeye muhtaç olnu
yan ve memaliki ecnebiyedeki 
mllmaailinden daha ucuza mal 
edebilen mamullt imal eden 
sanayi şuadab varsa, bunlar 
mevzubahU olacaktır. 

Zira siy kuvvetleri, ihracat 
maddeleri istihsal eden ziraate 
dahi gayri kAfi olan bir mem
lekette sanayii primle teşvik 
etmek Ye bu sanayi mamula
bm halka ecnebi mUmasilinden 
daha pahah &detmek faydasız.. 
dır. 

Klnız çahtan bu ribi sanayi 
nihayet yine s6mniye mah
kamdur. Ve devletin sanayii 
tqvik mabadile bahtettiği 
fevait ve muafiyetler de bu 
sanayie yabnlan sermaye gibi 
esasen zayıf olan memleket 
iktisadiyatmın zaranna heder 
olup gidecektir. 

(Arkası var J 

Muayenehane Nakli 
Dr. Fahreddin Kerim mu· 

ayenehanesini Babıilide Hii
kümet konağı k81'f181Dda 15 
No. ya nakletmiştir. HastaJa
nm cumadan maada 14-17 
arasında kabul eder. 

Tel. Is. 1933 

SON POSTA 
nmf Sly..S..Havadl. Ye Hallı fazdesi -lclan 1 lat-bul, Nuruosmaniye 

Şeref Mkatı S5 • 37 -Tdeloa: lıtanbul. 203 

P09ta katuau: l.taabw • 741 

Teiıraf ı l.tanbal SON POSTA 

ABONE FIATI 
1'0RKtn - ECNEBi 

1400 kr. 
no ,, 
400 
150 • • 

1 Sene 
6Ay 

f • 
" 

2700 u. 
ı•. •• •• 

Gelen enak g.:ıri nrUmea. 
hlnlardan meaullyet alınma&. 
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<lAZET 

eksper 
Tütün inhisarı U. Müdürlüğünden: 

Ortaköy' de F eriyedeki Tütün Eksper kursuna kabul 
edilmek için : 

1 - Türk olmak ve ( 1912 - 1905) ( 1328 - 1321) do
ğum !u bulunmak; 

2 - En az orta tahsili eksiksiz bitirmiş olmak ; 
,~ - Tam sıhhatli ve bünyesi tütünle iştigale müsait bulun

mak ve ağır cezaları müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet 
k<ıbahatlardan dolayı mahkum olmamak lazımdır. 

~tekli olanlar bir istida ile Galata'da Tütün inhisarı umum 
nn.dürlüğüoe müracaat ve i 

l - Nüfus cüzdanı veya tezkeresi; 
2 - Mektep şahadetnamesi: 
3 - Nih:ıyet bir senelik çiçek aşısı şahadetnamesi; 

1 ., - Mahalle veya köyü ihtiyar heyetinden, polis veya jan-
darma dairelerinden müsaddak hüsnühal varakası. 

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

saireyi (23 ağustos 1930) saat on yediye kadar tevdi edenler 
adedi rnürettepten fazla talip zuhurunda yapılacak olan mü
sabaka imtihanma girebilirler. 

Müsabaka imtihanı ( 25 ağustos 1930 ) da başlıyacak ve orta 
tahsil derecesinde türkçe, hesap, hendese, fizik, kimya ve 
tabiiyattan ya.pılacak ve üç dört gün devam edecektir. 

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

günlerde muhtelif imalathaneler ve depolar ve fabrikada 
amele ğibi çalışır, 

Talebeye hiç bir ücret verilmez. 

Ankara nafia başmü
hendisliğinden : 

108756 iita 49 kuruş bedeli keşifli (43) adet ayaklan 
kargir köşeleri yono tabliyesi ahşap olmak üzere kızılca
hamam - Gerede yolu üzerindeki köprüler kapalı zarf usulile 
mi.inakasaya konulmuıtur. Yevmi ihale 17 Ağusto• 930 
pazar günii saat on beıte Ankara encömeni daimiıindcdir. 
1 alipler keıifauımıe ve prtnameyi 16rm•k üzere Ankara ve 
ls\anbul bq mlhendiıliklerine müraoutJan ve yevmi ihaleden 
evvel teklif mektuplarının encümen riyueUnde bulundunılmuı 
\'e teklif varakaluile yüıde yedi buçuk Diabetinde teminat 
w.ektup&ar.._ ayrtca hW arfla ıladerilmm illa oluw. 

•• .A 

BEYLJi ·MULAKA -T 

y A R 1 N 

BABA 
• 

I D KUYUNUZ 
• 

J.. 
j .. 

... ·~·:..1" .. ~. 

Yarış arı 
Bakırköyünde Veli Efendide 

15 Ağustos Cuma günü. H..ısusi t~cnler, hahsi müşterek. 
Bu Cuma Karacabf'y Harasının mahsulleri olan taylar 
satılacaktır. 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhi
sarı Umumi Müdürlüğünden: 

İdaremizin kabul ettiği boş rakı şişelerinden 29,5 santilitre
lik 250 gramlıkların temizleri 3,5 ve kirlileri 3 ve 56,5 santilit
relik 500. Gramlıkların temizleri 4,5 ve kirlileri 4 kuruşa toptan 
ve perakende olarak idarenin Kabataş ambarında mübayaa edil
mektedir. 

Satmak istiyenlerin mezkur ambara müracaatları. 

Koenig vE Bauer 
FABRİKASININ TİP<) MAKİNELERİ 

DÜNYANIN EN MÜKEMMEL 
MATBAA MAKİNELERİDİR 

VÜRZBURG MÖDLİNG 
Almanya 

TÜRKiYE vEKIL1 
Avusturya 

i.HEHIDAd 6ÜTERBER& YURDU 
Ankua ı.addesi No. 27 - 29 

Kataloglar Ve Fid Listesi Meccanen Gönderilir 

T ~diyatta kola Jık ~ö :;terilir 

Meşhur balç~k pclnayırı 
SARAY KAZASI BELEDiYESİNDEN: 
Trakya Sarayında her sene Ağustosun 31 inci günü ku

~lması mutat ( Meşhur Balçık Panayırı ) bu sene de kurula
caktır. 

Üç gün hayvanat ve üç gün de manifatura ve emteai 
••İre allf veriş olmak üzere alb gün devanı edecektir. 

Ôtedenberi tüccaran arasında pek büyük rağbete mazhar 
olan panayırımua gelecek esnaf ve tüccaranın ezheri cihet 
memnua kalacakları it&n olunur. 

Hilciliahmer lstanbul 
merkezinden: 

Hilciliahmerin yazlık balosu 2 t ağustos 930 perşembe güıtiİ 
akşamı saat 22 de Adalar şubesi tarafından Büyükada y,t 
kulübünde verilecektir. 

BİLETLER; 
Hilaliahmer Adalar şubesinden, 
İstanbul cihetinde : 

Hililiahmer İstanbul merkezi, 
Türkiye İş bankası, 
Ziraat bankası, 
Ertuğrul mağazası, 

' Mehmet Kazım eczanesi "Eminönünde,. 
Beyoğlu cihetinde: 

Beyoğlu Hilaliahmer şubesi "İstiklal caddesi,, 
. Galatasaray Milli sanayi sergisi 
Beyoğlu Tokathyan oteli, 
Büyükdere T okatlıyan oteli, 
Beyoğlu Perapalas otelinden alınabilir. 

Fiatlar : Bir çift 5 lira 
Tek hanım 2 ,, 
Tek Bey 3 ,, 

· girilir. Zemini, taıhk parke "~ 
altı ikinci katta ufak bir geıiı1 

mahalli bir oda bir aralık bı~ 
hala üıt katta bir ufak geıiot• 
mahalli bir oda en Uıt katt•• bit 
ıandık odası mahalli bir çiıı1<0 

döfeli daraça ve evin harici '' 
dahili ııvuız nim kigirdir. Di.J~ 
.hane alb dilkkan mahalUni tıa 

binaya 16 numaralı hanenin bİ' 
rinci katında bir kapı Ue .oftıf' 
geçilir. Burada, bir ıof a üıerirıd' 
iki . oda bir de hali mevcuttıı'' 
Ahşap milhtacı tamir, dükkııt 
h - . _ı dıf' enuz: tnfa edilmemİf tarıoll 

Üzerinde 16 numaraya yazılı h•"~ 
ye 1440 diter emlake 1570 lıi1, 
met takdir edllmittir. Faıla ,..-

l
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IOmat 28 - 412S doıyada ta ıp ıt 
hiueye muıip kiymetinin ,. 0 

1 
pey akçelerlle mnracaatlarıl ~
lhalei evveliyeainln 21/8/30 ı-;, 
hinde ıaat 1 den U,30 k• 
yapılacatı ilin olunur. /, 
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