
iDARE: IST ANBUL 
SON POSTA Halkın röddürı Halli: bununla görür· 

' S O N P O S T A Halkıa kulatıdan Halk bununla işitir. 
S O N PO S T A Halkın d i l i d i r: Halk bununla aö Jcr. 

YENİ FIRKA İKTİDAR MEVKİİNE GEÇTİGİ TAKDİRDE 
MECLİSTE ANASIR MEB'USLARI DA BULUNACAK MI? 

Millet Beyenmiyor 
BeJlerbeyl'ade bir 90kak 

1 Bugünün Mese~elerinden j l<ANUN MÜSAADE Zaro Agv anın Karısı İle Mülakat 
·EDERSE MECLiSE 
· ~YRt MOsLtMLER K d t H K casın 
- DE_ GIREBlLlRLER u re . • o 1 ı varmlf. Şu lptldat ıokaldardan 

biri. Ne kaldanm. ne de tek 
btr feaeri olmıyu rarf p bir 
IObk. lid S~beat Cümİ.uriyet fırk~ K ı s k an in ı yor .. 

·IO erı F etbi B. dün öğleden _ ___:_.· ___ Bu pçlde .. Millet beyeodl .. 
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Yeni Fırka Lideri Fethi 
Beye Açık .Mektup 
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Siyasi fırka tetklliDlzc:leltf teteWa•kı• . Ba,ek Gad-
aln munfık bulmuı, u1m Wnllb.._ mWet tarafnadaa 

· )'~i~ ve Ardahan meb'usu · · ı.J::uı Beyler oldt.Wu halde 
b.. ~ta hareket etti ve alb 

haEmedildiğine b~ettir. 

Jmıir Mutemedinin 1 Tetebbüsatınızda tipbeaiz ... affak lllac•k11•z; fakat 

'"ÇUl\ta R.t---'t · 

C'~ I . T'-L'.-!k · muvaffakiyet.iniıde daim ollMlllZ te•emWle .-on ~ tenelik 
uuz en awu ta:ihçei vekayii nazarı dikkatte buLmclunit•n•a rica ederim. 

F' -..,ükdereye vardı. 
Iİ • et:lıi Beyin buraya gelme- · 

·ri nın sebebi Serbest · CUmhu
Yet F k butd ır ası taraf andan lstan-

. Ediliyor Alırarlar, ittihat 116 Tenk/cllflr, 11114/çıltu " 6i11Mt1t 
i neler ne güzel progrnmlarltı ort~ aldılardı. 

Halk Fırkasanm ızmir mu- Fakat hepsi dtl çarçabuk ·..,..,/tlılar .. tatıınmak içiıı 

ltaet· • . kuyapılacak teşkilatın te-
~nı rmakhr. 

ilQ ~thi .. Bey iıtanbulda ancak 
l't .. ~ ~n kalacak. sonra gö
.. ~ luzuma göre, (Yalova) ya 
(An Yarak veya uğramıyarak 
'1t~ara) ya gidecek, orada 
ıtd'I teşkilabnı yapmıya memur 
ı.~ c~k Talat Bey ile hazırlık-

' fih 1 rnal edecektir. Maama
lt Fethi Bey lstanbulda fır
-: işlerini tetkike başla
~~·~ evel karşısında gue
~tı bulmuş ve yorgunlu
\e rapen ~ni 
k.~ V

1
akit fÖrÜlen nezaketi İle 

;• a'?ıştır. 
ett· .. ~tbı beyin bu defa temas 
'le:~ ~eselelerden en mühimi 

gı ışleridir. 

PETHi B. DİYOR Kİ : 
dol Vergi vermediklerinden 
llde7'' ?apisaneye girenlerin 
\'tt .; ~ıyade olduğuna göre 
•ld g~ erın tahammül fevkinde 
liOgu anlaşılmışbr. 

RRiYETI EFKAR LAZIM 
Fethi Be •. •Y· 

lllüh· y ın temas ettıgı 
hü~rn . meselelerin ikincisi 
llıkt· Yeti efkar prensipidir. De-

T lr ki : 

~ Buudan sonra hiç kimse 
ttıııa~eti efkirındao dolayı 
tllli • P olamaz, buna kuvvetle 

nırn . 

lid:~r?est Cümhuriyet fır.kası 
tının · d' •lill.ı 

1 
fım ıye kadar gazete 

•ınd n arına geçen beyanatı ara
tüıaa~ I acele kaydedilmiş bazı. 
dern·e erden, Fethi Beyin 
lnan:Yoluna taraftar olmadı~ 

F e:b .çıkarılabilirdi. 
t•vıjL 1 ~y dün bu noktayı 

n ettı: 

diy; Şimendifer yapılmasın 
~ılrn n l Yoktur. Şimendifer ya
llllll a. ı, fakat masraf iptidai 

teınc k • . li ao... ıymetim geçmeme ' ••r• t.hrn ·i g~lecek nesillere de 
p 1 ~dllınclidir. 
ethı B . kkül" tth.· ey yenı tcşc .... , b' 

Propa ır fırkanm hayatında 
icarı t~kn~anın kıymetini bihak
'd•nı dır eden bir devlet 
l•ad·ı' . ııfatile gazetecilerin 

ı erille k 
( [) artı yorgunluğunu 

...._ evanu 2 inci sayfada J 

temedi Salih Bey tarafından zulme daga'nllılar öe neticede ne çirkef lcanallard{UI geçtiler 
Yeni Asır arkadaşımıza söyle- · ve nasıl can verdiler? 
nen sözleri yaT:dık. Mumaileyh tJunların lt•psi de fena ıalısigetlerden ıni milleşekklldi? 

tarafın- dan bu aözlô hayal Şilphesiz değildi. Pek iyi biliniob ki içlerinde vatanı uğ-
mabsulil olduğu hakkında ıön.. nına titriyenler de çoktu. O halde neden muvaffak olamadı
derilen mektubu da kaydettik lar? Kısaca söyle)'Wereyim: 
ve nihayet Yeni A.11 &ricada- Dalkavukların ve vatansızlana iatililana uğradılar da onua 

Zaro aga, önaründe akbna (65) lik bir haremi •ardır. , ıımızm bu tekzibe yaptığl mu- için. Bunlar maatteessüf memleketimizde eksik değildir. 
bile getiremiyeceği bir şür ve Bu neşriyat ve bu resimler, kabeleyi de aldık· Ayak basbklan tarla fi bili merhamet kuruturlar. Ayni 
hayal devresi yaşıyor. Gelen elbette ki, bu kadımn üzerin- Fakat dün öfırendik kı umanda Fatin Efendinin aletleriaden de daha haSsastırlar. Bun .. 

·Amerika gazeteleri, bu yüz de fena tesir yapar. Dlln~bir b-.diae bir gazete ile bir lara "'hacıyatmazlar,. da diyebiliriz. 
. ellilik ihtiyarı genç ve dinç muharririmiı Kudret hanımla mutemet arasında münakaşa.. Bir gün gelir, padiphçıdırlar, Vahdetilere akil bocalıtı 
kadın kollarında, yanak yana- görUşmüı, kocasımn Amerika danjb~ret kalmamış, ite fırka yaparlar. 
ia gösteriyor. kadınlarından gör.dliğil iltif.t , ~zı. iarafmdaR vazıyet 

Fakat Zaro ağa evlidir. la- j karfısında neler duyduğunu edilmiştır. 
tanbur da Kudret H. iaminde ( Devamı 2 inci Ayfada J filhakik'l Halk fırkası umu-

mi katibi Saffet B. fırkanın . . . ' 
Şah lsmailin Tahtına Talip Çıktı 

• • 
Amerika'da Para ile 
Teşhir Edilecekti 

Hükumet, Bunu Kabul Etmemiıtir 
1 Şah lsmail'in Tahtı ] 

s 

\ 
lstanbuldan Nevyork Tayniis ra·~.s teıine blldirJdiğine göre 

bir logiliz şirketi hükümete nıilracaat ederek Şah lamaillıa 
tahtını satın almak istemİf ve bunun için mUhim bir para 
teklif etmiıtir. 

Şirket bu tahb Amerikaya götfirerek halka teılıir etmek 
fikrinde imiı. Fakat asarı atika mahiyetini haiz hiçbir teJİ1I 
ıatılmıyacağı beyanile hUkfımet, teklifi reddetmiıtir . 

İı:mir havalisi müfettişi Zühtü 
Beye · bir telgraf çekerek mu
temedin bu sözleri söyleyip 
IÖylemediğ;ni tahkik etmesini 
rica etmiştir. 

izmirde tetkikat baflamıştır. 
' ·=2::--=-=-=-=========..=::;:== 

Hayat Hikayeleri 
CUMARTESiDEN iTiBAREN 
GAZETEMİZDE İNTİŞAR 

EDECEK 
Karilerimiz bize baflanndan 

l'eçea en mühim vak'alan ya
zıp gönderiyorlar. Biz, Clotru-
dan doğruya hakiki hayattan 
alıiıan bu mevzularda yazılan 
hiklyeleri c.umartesid~n itibaren 
nefl'edecet)ı. 

· Geçmiş Olsun 
Ana~olu Sahili Kara~

lıkta Kalıyordu 
( 4 ) pndenberi sakatlanmıı 

olan Kandilli ile Amavutköy 
araaındaki kablonun tamiri bu
rün bitecektir. Eğer muvakkat 
tedbirler alınmamıı olsayd" 
Anadolu yakası kimilen ka
ranlıkta kalacakh. 

Bir Tecavüz 
Din ıece Galata'aa kahveci 

baaan Efendi. aileai ile oturur
ken Çqmemeydanı kabadayı
larından sandalcı Selim, Salih, 
Muatafa ve Ali'nin tecavüzüne 
uğramıtlardır. Sarho' olan 
mütecavizler tutulmuılardır. 

( Devama 6 tncı Hyfada 1 
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-~~~~-~~~-~--.-~~~~-

( 
! 

i 
1 
f 

• 

Kadın - Yeni Fırka bizi de meb'uı yapacak ha? 
Erkek - Bana ne ? Terzin sevinsin 1 

-IUPOR: 201
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.. SON POSTA" NIN "ı 000,. 

LiRALIK KUR' ASI 

Bir ceset Bulundu 
Heybeli' de, Çmar gazinosu 

civarında bir ceset bulunmuş
tur. Sakalhdır. Elli yaşında 
görünmektedir. Her ihtimale 
karşı Morı-' da muayene edile
cektir. 

~ETHİ .. BEY iST 
. . ı . 

DULDA Fırka H~~erleri ~ inci 
SaYfada Devam Ediyor. 

1 



2 Sayda 

Halkın Sesi 

Yeni Fırlca Prog
ramı Karşısında 

Yeni fırka programını neşretti. 
Bunun iyi düşünülmüş ve buıün
kü ihtiyaçlara uygun ııelen taraf
lan var. 

Dün bir muharririmiz halle 
ananda, bu program için düıG

nillen ıcyleri tahkik etmiştir, 
Afağıya yazıyoruz: 

Kemal Sait Bey (Hukuk ve 
iktısat mezunu) 

- Ben, yeni Fırka pngra
mmm (5), (6) -.e (7) inci mad
deleri hakkmda fikrimi aayl•
lliek isterim: 

Memleketimiz.de iki cereyan 
varcbr: 

1 - Sanayiin takYiyesi, 
2 - Ziraatin inkişafı. 
Türkiye, ötedenberi bir zi-

raat memleketidir. 
Köylüye kredi ve istihsal 

kooperatifleri lazımdır. Ben 
yeni Fırkanın programından 
bu manaları çıkarıyorum. 

Ziraatle Anayi arasmda m
.. bir rabıta vardır Tüt kiye
ain zirai blhıyesinden doğacak 
olu anayii himaye ve teşvik 
etmelidir. Tarifeler, dahili saıı'
lltlann inkişafma yardı111 ede
cek tekilde yapılmalıdır. 

(5)inci maddeye gelince: 
Hükümetin ikbsadi müesse

Hler vücuda getirerek onlara 
1dare etmesi ~emiyetin muay
yen bir devresindeki muayyeTJ 
bir inkişafa tekabül eder. 
Tüi'kiye için henüz: müdahaie
cihk ve D · vletçilik devr~si 
a-elmemiştir. 

Fırkanın hukuku siyasiye 
itibarile liberal olması bugün
kü bünyemize uygund•Jr. 

* Galip B. (Dizdariye' :le Katip 
Sinan'da No. 23) 

- Bir memleketin parasımn 
kıymetinin istikrarı, hayati bir 
meseledir. Harici sermaye, ça
lışacağı memleketin parasında 
latikrar ister. Bu istikrar onun 
içbı bir istinat noktasıdır. 

Yeni fırkanm bu prensi
binin başarılması bir memleket 
iti olduğu kadar hayaU bir 
meseledir. de. 

Fırkanın programındaki bi
riaci maddesi Türklüğün ve 
Tlrk ıençliğinin hasretle ar
mladığı bir ihtiyaçtir. 

Tek dereceli intihapla mu
uır bir demokrasi tahakkuk 
edebilir. 

Kadınlara, siyasi hakların 
ftrilmeai en büyük içtimai mu
nffalôyet olacaktır. 

Yalım, Türk kadınlığını bu 
uklardan istifadeye de hazır
lamak meselesi unutulmamalıdır. 

SON POSTA Ağustos ıs 

DABILI Günün Tari 

Son 24 Saat İçinde Nafia Ve1:<lli 

Halk Fırkasına Mensup Meb'uslar Arasında ı ~~~: c ~z:;ı; 
• 

Yeni Fırkaya intisap Eden Olmamıştır. 
Buna Mukabil, Fethi Beye Meb'us Olmıyanlar Tarafından Hergün 
Derhal Cevap "vTerilemiyecek Kadar Çok Tebriknameler Gelmektedir. 
F ethiB. Meclise Gire

bilecek Mi? 

Bilecik Meb'usu
nun İstifa Edeceği 
Söyleıımektedir 

Yalova, 14 (H."'1) - MClli
y~ vekilinin Paris sefirliğine 
tayin edileceği ve bu tayini 
müteakip inhilal edecek olan 
meb'usluğa Fethi Beyin nam
zetlığini kl yacağı söylenmişti. 

Bu rivayet teeyyüt etmemiş-
tir. F akaL buna mukabil Bile
cik meb'usu İbrahim Beyin ~ 
tifa ederek Fethi Beyin nam
zetliğini koymasına müsait ser
best bir ver bırakmak arzu
aunda olduiu rivayeti çıkmıı
br. 

Kanun Müsaade 
Ederse 

[Baş tarafı 1 inci sayfada) 
unutmayı o derece biliyor 
ki Ermeni gazetecilerini de 
kabul etti. 

Fethi Beyin karşı tarafta 
~kan arkadaşlanmaza söyledi
ği sözler cidden ehemmiyetli
dir. Demiştir ki: 

- Vatandaşlar arasında 
ayrılık gözelmigeceğiz. A
kalligetlerle her JJaltada teş
riki mesai etmek istigeceğiz. 

Irki akalliyetlere mensup 
vatandaşlar içinde meşru bir 
şekilde meb' us intihap edi
lenler elbette Millet Mecli
sine girebilirler. 

Ermeni gazetecileri ıon su
al olarak Fethi Beye Ermeni 
emvali metrukesinden babaet
mişlerdir. 

Fethi BeyiD cevabı ıudar: 
"- Kanun dairesinde her 

vatandaş emlikindeıa bilttahi 
istifade edebilir." 

Münakaşalar Arasında 
- Yeni Fırkaya ne dersiniz? 
Abdülhak Hamit B, bu su

ale ıu cevabı vermiştir: 
- Ben yeııiaine girsem ken

dimi eskisinden çıkmış adde
demem. Zira bana öyle geliyor 
ki her iki fırkamn başında da 
Reisicümhur olan Gazi Hz. 
bulunmaktadır. 

Yalova, 14 (H. M.) - S.. 24 uat zarfmct. Ha1k fırkan melt'..
laruıdan yeııi fırkaya ıeç.cn olma11UŞbr. Maamafıb muhtelif Jdm.selerin 
girecekleri rivayetleri deveran .dip durmaktadır. 

fsmi en ziyade söylenenler Samih Rifat Ye Yusuf ,Ak~ura Beylerdir. 
Akçura Beyi görerek sordum: 

- Fethi Bey ile bu hususta konuşacağım, cevabuu aldım. 
Anlaşıldığına göre yeni fırkaya kartı te-..,üli mevat ola.ı. 

arasında bile tereddüt ve intizar devresi ıeçmekte ve Mr tetkik 
arzusu bulunmaktadır. 

Buna mukabil yeni fırkanın nelerine ııneb'ua olnuyaalU tanf..laa 
hergiin derhal eenp YerilemiyeffM. kaclu fOk teb.ik tatJıafla:n ve 
mektuplan gelmekte bu, mektup n telgraflarda muvaffakıyet temeDDi 
n hıkaya ihihah: anusa i:dlar oluamaktadu. 

Fethi Bey meşguliyetten Mııtı azade olur olmaz bv mektup n td
paflara ee•ap Yerettk Ye talepleri kabul edecektir. 

Filhakika cümhuriyetçi n: liyik olmak ..,tile Mrkff fırkaya 
ha olabilecektir. 

Fethi Bey: 
- Ben fikir vadisiııde çalı,acatım. Ş.lu.Jar ı.e.I alilradu et..a 

demelrtecffr. 
Fethi Beyia barift• gördüğü bu alAk•em wtiae a.lulara bil

hassa l.tanbul n hmir gibi kalabalık ~·- J1a W.hree m 
te.in •e intihahat _........_mühim ekseriyet .... eclacctl ....... 
olunabilir. . 

HALLEDİLEMIYEN MESELELER 

Hakiki Ve Sahte İdealistler 
l.unir Türkoeafl me-ıe.i 

bmir Türk ecajl heyeti Wansile 
Hamdullah Sapbi bey arumcla 
bir irtica ve te.ralJki harbi halini 
aldı. 

Bu meaelede Hamdullah bey 
irticaı, lzmirliler terakkiyi ml
daf aa ediyorlar: 

Gazetelerden buıları Ham
dullah beye • ıiz arbk ocakta 
lif söyliyemeuinlı, siz cüp~ 
giyiniz, teapihinizl alınız •e Yaas 
vermek üıre Ayuofyaya gidiniz, 
sizin yeriniz qruıdır,, dediler. 

Dfin gelen hmfr i"azetelerinden 
Himaet refikimiz daha ileri 
ıiduek hakiki idealiatlerle aa.hte 
idealiatlerin birbirinden aynlmaaı 
lbımgeldijini müdafaa ederek 
fU sabılan yuayor: 

* Ocaklılar idealist olurlar ve 
~olmak Hıtlu eder. Netekim 
bısim oeapw Ware edealer 
keaelerlnclen para mfetmek n
retUe bin bir adunb ip.ele mil
temacli~ ho!t_ ~erlu. Buaa 
mukabU HamcluDah Saphl heye,_. .,... ~ ..... '°° lra .... 
alırlar. 

Huaual katipleri de a lira 
alır. Aabra ocatmm aylık hti
çesi 20 bin lirayı geçiyor. 

Ge11e bu Hamdullah Supbi 
~yin teşebbüsil, tasavvuru ve 
ıstarile Ankara Ocak binan bir 
~ milyon liraya yapbnlmq
bt. Bu pa.ranm nihayet 150 bia 
liruile oldukça büyük bir bina 
yapılarak Alttarafı ild bin k5y
de iki bin köy mektebi iafuma 
aartedilaeydi acab& Türklüğe 
et.ha az mı hizmet edilmit ol\ll'
du? 
Yaphkları milynnluk bina 

fimdi de SOO bin liralık mehu
t• iatiyor. 
,Ylriit ıa•alla milletin puumıl 

• ealiat mi ? O deditiniz şey 
itte bbleriı ki Ocakta içtijimiz 
kahnlerin dahi parana& derhal 
Yerbb. Oraa.. DUaf, eradu 
dünyalık beklemeyiz, bilikb 
O.Zerine para vermekten zevk 
una. 

Haydi bugün de ı3ıG hara
da keıeHm... ,, 

Ha.4haDall SapM B.,IMfea Wr 
ce!AP verir ınlalnlz ? 

Zaro Ağanın Karısı ile Mülikat 
[Baş tarah birinci AyfadaJ 

sormuştur. 
T opanede Lüleciler aokağuı-

da oturan Kudret H. bakımı 
ne diyor: 

-*Kocamın canı Ağ olsun; 
o burada iken de hergtn 
birçok kadınlar gelir, batınnı 

soranlı. 
Fakat Zaro, JaiPir bcbaa 

iltifat etmez. 
yalım, titti ıideli epey 

zaman oldu, cllw iyi olur; 
glrecejim geldi.n 

Zaro .;. lıentb ailesine 
pan g&Ddermeıniftir. 

Parlamento Hayabnda 
Tabii Hadiseler 

Reisicümhur Hz. 
Gibi Meclis Reisi 

De Bitaraftır 
Büyük Millet Mecliai Rem 

Kinm Paşa yeni fırkanın te
şekkülünü, mecliste muhtelif 
fırkaların bulunması mecburi
yeti ile faydalı bir adım tek· 
linde telakki etmİf Ye aynca 
demiştir: 

"Serbest Cüınhariyet fırka
UJUD yüksek cümhuriyet pren
lipleri ile Halk fırkasmm mn
deleri arumda tam bir muta
bakat nnbr. Fakat yeni fır
bma bt1heMa ikbaacli esaslan 
ile Cimbmiyet Halk hrkumın 
bu husmtaki icraat sistemi 
an•anda ehemmiyetli farklar 
IHWCUbur. Batiin bunlar bittabi 
mecliste miinak•p edilecektir." 

Kazım Paşanın şahsi vazi
yetine gelince; demiştir ki : 

- Ben Cümhuriyet Halle 
fırkasının meb'usuyum ve bu 
mensubiyeti muhafaza edece
ğim. Meclis müzakerelerin.de 
Ye meclis riyasetine ait mese
lelerde bitaraflığı muhafaza 
etmek vazifemdir. 

Halk Fırkası 
Tamim Gönderdi 

Halk fırkası umumi katibi 
Saffet Bey fırka teşkilatına 
bir tamim göndermiştir. Bu 
tamim Reisicümhur Hz. ile 
Fethi Bey arasında teati edi
len mektuplan haber vermek
te değişen birşey olmadığını 
zikretmekte, esasen Gazi Hz.
leri, Reiaicümhur olduldan ci
hetle fırkanın ismet paşa tara
ftndan idare edı1mekte devam 
ettiğini de bildirmektedir. 

Halk Fırkası müfettişi Hakkı 
<:.~-: b t . -~ papnan uamım uze-
rine latanbulda bulunan meb'
aalarla hasbıhal yapmam muh
temeldir. 

Fethi Bey lstanbulda 
BUGÜN ÔGLEDEN SONRA 

MEŞGUL OLACAK 
Yeni fırka lideri Fethi Bey 

Recep Bey lamir uamyay 
elektrikle teçhl:ıl iflnl tetkik et 
re yakmda İzmire .ıdeıreklir. 

lf. Hariciye Vekili
au.. Juıd.ar Yalova7a tldueldir. 
R .. ta bey blllhare 20 eylOle 
M .. k°"a 11e7&hatiae çıucaktlr. 

'f. Dalıilige Vekili 
$Gkril Ka1a Bey d• bup.lıewcle Y 
J1 ll7ard ebadı m,ethııdediw. 

Jf Yeai Sigartıl• 
lnhıaar ldanlll bb baltaya kadar 
..,.. cY•-> ..... ;reni çefit 
ra pkarac.aktır. 

.. Yeni Tigatro Bin 
Projeal Alman grupuaa ihale edil 

• Gazetecilerimiz -
prl9t-. ae)'lllnrtincte. ndet 

• Talırrm Sefirim· 
Ht111ftY Bey Y alovaya aJtmlh R 
hm Hz. tarafından kaltul 
ffıureY B. 2 eylalde Tahrana 
edecektir. 

lf. Cemıp GiVıuiikleri 
A-kan,13 (l'elef->- Bir C:--. 
timiz.den Bunaya se1en bir z.at, 
,tlmrlllderinde Ybf mJkyuta 
...Uer )'mplldııfıaa dair lbmye Y 
tine bir taba ihbarlarda. hhı ... 
lawıu kal't •ealkalarla lllpat 
•~lemlttlr• 

llWlye Vekaleti .. 611Me 
mGracaat iı.eriae ıa.-..au. 
bqlamı,tır. 

lf.. Şeker Şirati - A 
n, JJ (f elefoaht) - Altı ~ 

.. .....,.. ile .... -~ 
teker tlrketl bakluDdald --. 

ha.ı.ırlUU111fbr. B\l mukavele._. 
bfnce Sanayi - MaadJn 
milyon Hnı ._.,.. Be lN flwkete 
!fk ..,_lar. Yal flırW Al 
Otak tek• fabrlkaluı tea=t
alacalrbr. 

T&rkiye,de teker fabrikam 
hakla, fmtlyas f"1kllwfe ita 
vuiımlJtlr, 

Buğday Fiatl 
Ağustos başında b 

dökümünün fazlalaşması 
sada tesir yapmış, fiab ( 
kuruşa düşürmüştür. 

Bu işte spekülasyon ol 
da söyleniyorsa da do .. 
derecesi anlaşılamamıştır. 

Maamafih zahire 
bu mesele görüşü)miiftür 

Diğer taraftan fiat d 
kuruşu bulmuştur. 

Balıkçılık Enstit
Balıkçdık enstitüsü 

Batta limanı muvafık ga 
vekalete bildirilmiftir. 

diln akşam Yalovadan 
ft sece geç vakte kadar 
gu1 olduğu için bu sabah 
leye kadar istirahat etm • 

Fethi Beyin bugün 
aonra faaliyete geçerek 
ziyaretler kabul etme9İ 
fırkanm lstanbu1 teşkil 
başlaması kuvvetle muh 
dir. İstanbul meb'usl 
Haydar Beyin İstanbul 
tına memur edileceği 

nilmektedir. 

Son Posta'nzn Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Bir Muhasebe 

1 - Ha .. ıı B. - Şimendiferler yapıldı, ala ... 2 - Haaan B. - Büyük binalar yapıldı, o da ala .. 3 - Haean 8. - Açın bakalım timdi ka1ayı 1 .. 4 - Hasan B. - Pazar ola beyler L. 1' 
tfmdi de hazineyi doldurmıya kaldı. 
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Her gün 
Yeni Fırka 
Sag Mıdır? 
Sol /}[ udur? 

M. Zekeriya 
F et~i Bey, kendi fırkasının 

ıs?l hır fırka olduğunu söy
Uyor. 

Bu sağ ve sol sıfatlan 
ı::rnle~etimizde yeni kullanı-

tabırler olduğu iç.in izaha 
llluhtaçbr. 

* sin Her milletin içti.mat bünye-
t ~ göre teşekkül etmit muh
telif firkalar vardır. Fakat bü
: bu fırkarlar arasındaki 

lheyyiz vasıfları sağa ve f.•. sola doğru olan temayül
erıle ölçnlür. 

d ~evc:ut içtima! nizamın ol
ugu gibi muhafazasına, veya 

{d11ana göre ıslah ve tadili ile 
arneaine taraftar olan fırkalara 

~,,içtimai nızamın degişmesini 
d ticn fırkalara sol fırkalar 
eder

1
. r. Bun1an misallerile izah 

e ını. * 
bat Brıt.tbı memleketlerde mu-
\'ardakir ve liberal fırkalar 
111 

ır. Muhafazakir fırkalar 
ın ev~ut içtimai nızamın değiş-
~ıne muhalefet ederler. Her 

:Y1!1 . ~lduğu gibi devam et
\' esı ıçın bu nizamı bozmak 
d. 'ı Ylkmak iıtiyenlerle müca
e e ederler. 

Liberal fırkalar içtimai niza
~ devamını temin için bu 
~da teceddüt ve ıslahat 
kıaP&UDaaına taraftardırlar. Fa-

t değişmesine ula. 
Bu fırkalar ıaj' fırkalardır. 

* 1al~tne her mem!ekette sos -
bu ıst fırkalan vardır. Bunlar 
ille liinkn içtimaı nizamdan 

111 
lllnun değildirler. Cemiyette 

e.cut btitnn müeueselerin 
~~anasını -ve değişmesini 
-......-aer. 
~ "BoıUı, bazdan tedricesa ve 
ille iaa61 tarikile, diğer banlar. 

lerİaıı Ye ibtiW ile J•P"' :r• ~lar. Bu 11Uretle 
.._ kalamı da IOJa doinı 

temayW dereceleri artar. 

B. * 
11' de bu iki smıf fırkalar 
~ mevki alan tlçiincü 
'1 fırka nlmunesi vardır. 
d:ilara "Sosyal demokrat,, 
da er. Bunlar baaı noktala
loa liberallere, bazı noktalarda 
~aliatıere benzerler. Onun 
llot liberallere nazaran sol 
cl.,.~aliabUere göre de sai ad

tdile ilirler. 

s· ._ 
~ 1Yaai fırkalann hüviyetle-
1-r ~b 't eden bu ana hat
bir a akarak herJwaıi yeni 
ecleb~ vaziyetini tayin 

L Fethi Beyi: Serbest Cüm
qUri 
aı_ .. ~et fırkua, ı,u miyarlarla 
~alcl~ zaman clalıa ziyade 

uer fırkalara benzediği 
~tir •. Yeni fırka, progra
C\lt !' ~ınnci maddesinde, mev
~~ai nizamın idamesine 
~ ·JIDI sarahatle söyle
lariİ · Şu halde umumi hata-

F. e '!'i bir fırkadır, 
la( ~· Bey kendi fıskasınm 
~ .. fırka olduğunu s&yle-
~~an hiç filphe yok ki 
'1nu. ''"'aamı nazan dikkate 
. --~ ~ ~ fabam tt'ôsirr 
~ a sola miitema,U 

İf1ltlu murat etmiştir. 
lllellıJ al~ukl ecnebi sermay:siııai 
hM.L ~Kete viai mikyasta sok
-..: .._., i.tiluaza taraf-

~~ Ye Cemiyeti Ak
de _. llnniye talip olma.sile 
!f.ık ~8fllıyor ki, bu fırb 
h ıtıUt lraı~ . nispetle de ..-

liatb eaa&yildir. 
~ ~· bizim kanaatimizce, 
~İr ketin biraz daha tol 
~rb fırkaya ihtiyacı vard8' , 
t,11 ~t Cünıhuriyet fukasımn 
Çok Yacı doldurmut ollDUI 
llıl lenıenm edilirdi. Fakat 
Cii ~alıyor ki bu vazife OçiiD-

ır fırkaya kalmıfbr. 

S9N POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: ~ Arkadaş İht igacı * 
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·~~~\~ 
~ 

l - Bu adam bu serveti nsıl 
r.ıpb, diye mi :1aruyorsunuz 1 
Onu seven dosttan elipden tuttu· 
!ar, nna yol gösterdiler, yardım 

ettiler. 

2 - Sefalet ve felakettea bu 
adamı kim kurtardı ? Onu •even 
arkadqlanndan biri onun bu ha
line acıdı, ve onu kolundan tutup 
ite •oktu. 

3 - Bu adam bu muvaffaki· 
yeti nuıl kaundı ? Sevdiklerin· 
den biriai onun ismini münasip 
bir yerde Ye m6nuip bir uman• 
da zikretmit olacakbr. 

4 - SU de iatersenh bu hayat 
yokuşunu yalnız başımza çıkmsya 
çalı tınız. f alcat hayatta arkadaşsız 
muvaffak olmanın gilç olduğunu 
unutmaysnız. 

•• •• • 
BUGUNUN TEL.GRAF HABERLERi 
Bir Ceset 

Mürefte Sahillerinde 
Bulundu 

Mürefte il, (Hususi)- Cu
marleai günU Mürefteye on bet 
dakikalık bir mesafede, sahilde 
bir ceset bulunmuştur. Bu ce
sedi gören Rüsumat memurla
nndan Sabri efendidir. 

Cesedin tizeri aranmıf, bu
lunan klğıtlardan, boğulan 
ıah.sm Yavuz tayfalanndan 
Nedim oğlu Mehmet efendi 
olduğu anlaşılm11tır. 

Talat Belıçd 

Ankara'da Spor intihabı 
Aakara 14 (Telefon) - An

kara spor mıntakası, bugihı 
yeni idare heyetini intihap 
edecektir. 

Uçma Rekoru 
Kınldı 

Sen Lui 13 (A.A)-Tayya
reci Cabon •e Obriym Hunter 
biraderlere ait tayyare ile 
havada UÇUf rekonmu diba 
öifeyin lmnuşlardır. 

Bu rekor ( 550 ) saatti. Tay
yareciler hAll uçmakta ve tay
yarelerine havada benzin ve
rilmektedir. 

(.Bundan eYelkl rekora alt 
tafıdllt s mel sayfadadır 1 -Adliye Ve Hariciye 

Vekilleri 
Yalova, 14 (Hususi) - Ad

liye ve Hariciye Vekilleri ya
ım burada beklenmektedirler. -

Paris Sefirliği 
Yalova, 14 (Hususi) - Paria 

acfirlipe Tevfik Klmil beyin 
tayini ihtimali vardır. -

Yankesicilik 
1 - Aamaaltmda tlccar 

Abdllkerim beyin Pannakb
p1Cla tramny istayoamcla 
iki ytlz lira kıymetindeki altm 
saat ye kordonu ,.ıınm•ftar. 
2- Sefer oğlu T emel'in Ye

mit iskelesinde kavun alırkm 
içinde yetmit · iki lira bulaam 
dizdınım yankeliciler çarp9111-

lardır. 

irtihal 
Tlitüıı Ulccan Şeker zade 

Edip izzet ~yia ebperi bek
çi Mustafa Efendi sade llua
him Fikri Bey d&ıı gece uat 

L !-I - Ln,_ -t irtih• al -&--! OD uuue nereıen ...uf'" 
tir. Cenazeai buglin saat ikide 
Pangaltıda Bilezikçi sokağında 
Hacı Dursun zade aparbma· 
nındaıı kaldınlarak Oakildarda 
ailesi kabristanma demediler 
cddir. Cenabı laak rahmet 
eyliye. 

Eşkıya Askerimize 
Baskın Yapmak İstedi 

Van, 13 (Hususi) - Ağrı- l hareketine, köy milialeri de 
dağı'nın eteklerinden t1male iştirak etmif, kahramanca d&
düşen kuumda lllCVki tutan vOtmütlerdir. 
bir ukerf katamııla etkıya Eşkiyamn bu tecavtızden 
arumda çok şiddetli bir çar- maksadı, kıtaatımıza bir ıece 
plfllla olmuştur. baskını vermek fırsattan ia-

Bu çarpışma birkaç saat bfade zayiata 'uğramakb. 
deYam etmiş, eşkiyanm hezj.. o_..1:-._ b ka El · • 

. fir il ti l .DUDWlll aı yas 11111uı-

Dedikodu 
M~b'us Talat B. Ciddi Mi 
Söyledi, Şaka Mı Etb7 

Ankara, 14 ( Telefon ) -
Buradaki meb'uslann Yalova'ya 
hareketi devam ediyor. Diia 
de Urfa meb'uslan Ue Afyoa 
meb'usu izzet Ulvi B. Yalcma'ya 
lıareket etmitlerdir. 

Bir muhaveıe lll'Ulllda 
Gaziye: 

meti ve arı e ne ce en- ...1 u rd · (50\ ı,:. "lik 
miftir. Bu çarpıtma neticeaind .ucaı 8e11fe enm : IUIJI 

haydutlar ylze yakın zayia~ çetui Di~k hükiimetine deha-
'ftl"IDİfla', geldikleri lran let etmlftir. 

- Kqki bu intihabı da 
atlattıktan sonra yeni Fırka 
meydana çıksaydı 1 Şeklinde 
Ankara mebu 'su T alit Beyin 
söyledij'i söz, bazı dedikoduya 
mucip olduğundan T alit Bey 
bu aödntl tavzih ~tmittir. 
Talit 8. diyor ki : 

~;!~~dir istikametinde firar Hareket Yapı-
Bu haydutlar, Ağn da~da } ? 

eşkiyalık eden Ömer ~o. ıyor mu ••• 
Acem Abclallah" Mın:a Yüai Va, 13 (Huusi} - EŞki-
aamnıdaki eerserileriu i~ yanın İtan tarafmdaa takibi 
albnda bulunuyorlardJ. baı eketine henliz baş!anılmıı-

qkiya püaklbtilldüktea IOD- br denilemez. 
ra ~ llller içillcle Beke VmriJel; lna laik6metine 
De Mina'm Jismi Fethi ita- Yerilen 10D notemn cenin ab
lao'na ceMtleri halunm~. _. almmu tanzmla edecektir. 

Krta.hwınw fed•U. ... ,bir Temizlik, Tiirk topraklan 
mıette yaptıklan ba tenldi dahOinde deYam ediyor. 

Trabzon Ağır Ceza 'Reisi Sanyerde Yangın 
Tnbzoa a_ilr ~ Teiti Sanyerde Boyac1 .ok.kta 

olup mezmaea ratan'bulda bulu- terzi MiDu efendİDİD evinden 
nan llh•mi bey "Rqitpap,. ·•- ... m,1, t6ndlrllmlftib'. 
npurile aYdet ebnİftİr. --. .... 

Bomba be Balık Bir Amele Yaralandı 
Samatya'cla balıkçı Tatat Ef. Şifli tramny depoamıda 

ile kardqi Tllrabi Ef. bomba ı de"11ir nakleden amele AP"" 
ile balık avladıklanndu ya- tullalı ayajmclaa yaral•nmıft 
kalanmıtlardır. Etfal baatanuine yatırılmlfbr. 

ister İnan, ister inanma/ 

Sinema yaldızlan denize b11 kıyafetle tlrdiJderi için Amerikan 
poliai kadmlan tevkif ediyor ve onlan daha bpa1ı bir deniz 
gömleji giymiye mecbur etmek ı.tiyor. 

"Bu ah lltifeden ib•ettir." 
Llizumunda :r:evab Aliyeyi 

de tUit rösterebilirim. 
Maamafih T allt B. matbu

ata da ayn bir tavzih vermek 
iatemlftir. 

Olempiyat 
1932 Müsabaka
larına Çağınldık 

Ankara, 14 ( Telefon) -
1932 de Amerika'nın Loa A.. 
jelea tehrinde yapılacak olan 
olempiyatlara qtirak için Ame
rika hoJdimeti TDrk ıporcula
nm daYet ebnİflİr. 

Hırsızlık 
Dün De Üç Vak'a Oldu 

Dün tehrimizde ~ lursızlık 

olmuftur: 
1 - Unkapanı'nda 1ebze 

halinde kabzımal Dimitri Ef. nin 
dnkkinında oturan Ali oğlu 
Rifat Ef. Din elli liram çalın
mıştır. Bunu yapan Abbu is
minde bir sabıkalıdır. 

2 - Kadık6y' de Altıyol
afn'nda manifaturacı Haçik 
efendbıln dnkkinına aho 
mllfteri aibi gelen aabıkah 
Fatma, Saime, Nebahat -. 

· mincleki kadınlar (20) metre 
kumq çalıp kaçarken tubıl
mllflardu-. 

3- Gaztepecle Oaman paşa 
k6şkthıihı selimlığında oturan 
Biga meb 'ua ŞGlail Beyin 
Singer marka bir diki, maki
nesi çalınmışbr. 

Hamal Kavgası 
Sirkeci gan hamaUarından 

Yaşar, Hftseyin Refik, Rama
zan Mahmut ynk taşıma mese
lesinden kavga etmiş, üçü de 
başından yaralanmıştır. 

Sayıla ·:S 

Dedikodu 
Meıer -
Ne Çolt 
Muhalif Varmış ... 

•• 
Hayret. Parmağım ağzımda 

kaldı : Meğer, bizim bildikleri
mizden başka, daha ne kader 
çok muhalif varmış. Kime 

1 
• h' ' d ras~e,sem, ın ısarıar an, ş;-

mendifer siyasetinden, hürri
yetsizlikten, sui istimallerdcn, 
iktısadi buhrandan, idaresiz
likten bir tikayet... Aman 
efendim, bugüne kadar ne 
yapıldiyae fena, ne edildise 
vanhf. 

Yeni fırkanın programı, ka
neva halinde bıtipr edince 
herkes dile geldi. HükUnıet 
icraabnın en hararetli müdafi
leri bile, bugün bir kızılca mu
halif : Yumruklannı aıkıyor, 
dişlerini gıcırdabyor, bağ"ınyor, 
ayaldannı yere vuruyor, "Ola
maz!" diyorlar. 

Artık, bWnı Jibi ötedenbe
ri doj'ruyu siSylemek iatiyen
lere saz düşmüyor; ben de ağ
ziını kapadım doğrusu, çünkü 
en hararetli mqyafıklar, hüku
mete, fUDA, buna veriftirip chı
nayorlar. 

Sanki. laiildimet bütiln bu 
hatalı işleri bir haftadır yap
JDlf, sanki ondan evel he11ey 
yolunda gidiyormut ta onun 
için bunlar seslerini çıkarmı
yorlanDJf. 

V aktile fiınendifer politika
SUllll hararetli taraftarlUlt hat-

ta inlıisarlarda mildftrltık edenler, 
buhran olmadığım bağıra bağıra 
iddia etmiş olanlar, vakti.le bu 
millete hlirriyetin yaramadığlm 
söyliyenler, bugtbı hep muhalif. 

Ben timdi hayretle mes'ul 
anyonuD. Kabahatli kim? Hiç 
kimse bu itleri tasvip etmemit 
midi? 

" K.bahat elma kirk olsa 
ki•• Oıltllıae ahnu,. derler. 
Doiıulupu her uman habr· 
latan ata &azlerindea biri de 
budur. 

Zafer n mavaffakiyet olun
ca, piyaa ltir dr6 kahramanla 
dolar, bal.raa ve hezimet 
olunca ela bir •iri muhalifle .• 

Şimdi bir tek auçlu bulabi
lineniz qkolaun. 

Maarifte .. 
Kız ve Erkek 
Talebeler 
Da ame im ve erkek Mu

allim mekteplerine mümkün 
mertebe, her vilayetten tale
be alınabilmek için muallim 
mektepleri birer mmtakaya ay
rılmışbr. 

Mektebin umumi talebe 
kadroeuna ~&re boı kalan yer 
~edi kadar talebe alınacaktır. 
iki sene sınıfta kalmak ve sair 
aebeplerle mektepten ayrılmak 
dolayıaile bot kalan yerler için 
(25) eylüle kadar imtihanla ta
lebe alınacaktır. 
İMT iHAN VE iMTiHAN 

KOMiSYONU 
imtihan komisyonu muallim 

mektebi bulunmıyan yerlerde 
maarif müdüıiinün riyasetinde bir 
ilk teclriaat müfeltİfİ ile bir orta 
mektep mualliminden, Muallim 
mektebi bulunan yerlerde 
muallim mektebi müdürü ile 
iki muallimden ibaret olacakbr. 

(31) ağustosa kadar şeraiti 
haiz olanlar tefrik edilecek, 
1 eylülde talebe riyaziye ve 
Türkçe derslerinden imtihan 
edilecektir. 

Rüsumat Motör-
1 eri Ve Bir 
Usulsüzlük 
.Ankar~, . 14 (Telefon) _ 

~üıumat ıçın alınan yeni mo
torler usulen Deniz Müsteşar
lığı fen heyetince muayeneden 
sonra kabul edilmek lazın 1' eıı 
bu uaüle riayet edilmedi~ 
anlaşılmaktadır. 

. , _. .. 



4 Sayıfa 

DÜNYADA OLANLAR 

R U SYA'D A 
Kızıl Ordu 
Pek Ziyade 
Kuvvetleniyor 

Riga - Sovyet hükümeti, 
kızıl ord:ımm ıslahı i~n esaslı 
tedbirju alm.tlctadb-. Bu ted
bilerin başında gelmek üzere 
her bölüğe mıtralyözler veril
mektedir. 

Rus ordusu şimdiye kadar 
K~lt mitralyözleri kullanıyortlu. 

Bundan böyle bir Rus mü
hendısi tarafından icat edilmiş 
olan Dikteref mıtn.lyözleri 
kullanılacakbr. 

Putilof ve Perm fal:-nkaları, 
büyük mikyasta top siparişi 
almışlar.i.ır. Nıjni Nevgorot ba
valisinde yeni bir mUbimmat 
fabrikası yapılmaktadır. Gaz 
yapan fabrikalann adedi de 

- arttırılmışbr. 

Prag - Alman ve Ldı hu
dutlannda, bir mliddettenberi 
ıık, sık hadiseler oluyor. Ge
çenlerde, Alman ve ~ hudut 

~ memurlan arasında iki defa 
müsademe olmuJ, birkaç 
kişi yaralanmıştı. 

Se>n h. b r'e.:-e göre,Çe}{o3lo
vakya hududunda da bır badi

- se olmuştur. 
Bu hadise iki, şüpheli Uk

ranyalının tevkifi meselesidir. 
Bu adamlann ne maksatla 
geldikleri belli değildir. Fakat 
üzerlerinde bombalar ve ta
bancalar bulunmuştur • Her 
ikisi de tevkif edilmiştir. 

* Londra - ingiltere 'Din mtıda- · 
faa meaeleaini halletmek tlıere 
hava ve kara kuvvetlerinin 
itfu'akile iki gün evel başlı
yan manevralarda iki gü.nde bir 
kaza kaydedilmiştir. Bu kaza, 
bir askeri tayyarenin düşm~ 
sinden ibarettir. 

Pifot ve rasıdı ölmüştür. 

Yere düşerken albnda bulu
nan piyade neferlerine kaçı.ş

malarım işaret etmiştir. 

* Bükreş-Kalas doklarında çı· 
kau bir ) angın, (50) milyonleylik 
zarar vermiştir. Yangını sön
dürmiye çalışan bir etfaiye 
zabiti ve beş eef er ağır suret
le yaralanmışlardır. 

* Atina - Tiran mahkemesi, 
Yunan hükumetinden para yar
chmı gören Delvino ve Argiro
kastro Yunan cemaati reislerini 
muhtelif cezalara mahkum et
miştir. Yunan gazeteleri, bu 
hareketi " dostana olmıyan ,, 
kelimesi ile izah ediyorlar. 

lf 
Pekin- Şimal kuvvetlerinin 

resmi reisleri olan Van-Şin-Vay, 
bugün Çin'de cereyan eden 
muharebenin demokrasi ile 
J eneral Şan - Kay-Şek istibda
dının bir mücadelesi olduğunu 
söylemiştir. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
/5femez misiniz? 

fa·lni:ı r. veya itini1e riderken, sokak· 
!ı ııcıerl,en veya biri•ile ııörüşürken 
h c:r hangi b lr vaka kartısında kalabi· 
lin;İnİL •• 

Havadis nedir blliyonanız o vakayı 
<lerhal görebillnılnlz. Bir yangın, bir 
kat il, b ir kaıa birer havadis tir. Ras· 

' geldiğiniz ukalardan ertesi ıünU ııa· 
ntclerde germek Uıtedlğl:ıı:. biri olunca 
derhal teld onumzu açınız ve havadbl 
ır;aı e temiı:e hab er veriniz, lıiın ve ad· 
reliinizi de bırakınız. Verdiğinl:ı hava· 

d isin du:mmiyctlne göre gaı.cteml:ı 

mGklifatıru vermeyi vııı.lfe bilir. 
Telefon numaraını1: Istanbul " 203 ,, 

tür. 

SON .. POSTA 

EHREMiNI OLSANIZ 
NELER YAP ARSINIZ? 
Eğer Şehremin~ [ ___ ~_al_'dır_ım_s_ız _______ B_ir_i __ il BÜtçe~ (17)Mil-· 
Ben Olsaydım... - - ~ yona Çıkarınca .. 
ŞiMDiLiK BÜYÜK ASIL.MÜHiM iŞLERi O 
İŞE KALKIŞMAZDIM ZAMAN GÔRÜRDOM 

Eğer Şehremini ben olsay
dım, İstanbul Şehremanetinin 
(7) milyonluk dar bütçesile, 
büyük işler yapmayı şehir büt
çesini ( 17) milyona çıkaracağım 
zamana bırakarak ilk yapaca
işler şunlar olurdu: 

' 1 - Şişli'deki arsaya bir 

verem hastanesi yapbrmak: 
2 - Hastane olarak ya

pıldığı halde tütiln deposu 
olarak kullanılan Çapa' daki 
binayı niçin yapıldı ise o ite 
tahsis etmek. 

3 - Üsküdar' da kapalı du
ran Zeynep Kamil hastanesini 
açmak. 

4 - Fukaralar için bedava 
hamamlar açmak. 

5 - Suları akmıyan Vakıf 
çeşmeleri ihya etmek. 

6 - T erkos meselesini kö
künden halletmek, 

7 - Menba sularını ıslah, 

8 - Süt, ekmek, yağ mese
lelerini tanzim etmek, 

Siz Olsanız Ne \ Yaparsınız? 
Bu ıehlr sizindir. Şehrin sıhhati, 

ıüzelliA't ve ihtiyaçlarile en ziyade 
onun içinde Yatıyanlar alakadardır. 
Fakat timdiye kadar hiç kim .. 
size, tehrinirl güzelleştirmek ve 
tehir dahilinde medeni bir maan 
gibi yaşayabilmek için ne düfÜD
düğünüzü sormamıthr. 

İşte biz size bu imkim nriyo
ruz. Ve içinde y1l48dıtmız, her 
derdine ortak olduğumu bu ıe-

9 - Bir türlü yapılamıyan 
Eyip-Eminönü ve Kasımpaşa
T aksim tramvay hatlannı inşa 
ettirmek, 

birde bir an için : .. Şehremini 
ol.anız ne yaparamıs ? ,. sualin! 
ıonıyoruz. 

Maksat, Şehremandine çatmak+ 
veya ıuna, buna tariz etmek de
jüdir. Sadece tehir halkının, ken
di tehirleri için ne düşündüğünü 
anlamak Ye bu suretle tehrin 
dertlerini yakından görüp anlıya
rak onlann çarelerini aramakbr. 

Şehrinizin güzelleşmesini iati
yorsanız bu suale cevap veriniz. 

1 O - Bilhassa geceleri Is
tanbul tarafına işliyen tram-
vaylan fazlalaştırmak, j 
· t 1 - Tiyatro ve ıinema-

larda sigara içilmeaiıii kat'i 
surette menetmek, 

12 - Teşkilat mevcut ol

duğu halde takip edilmiyen 
tanzifat işlerini yoluna koymak, 

t 3 - Sabcıların mallannı 

satmak için sokaklarda avaz
avaz haykınnalanna mani 
olmak, 

14 - Ynk arabalannm gü
rültülerinden aciz kalan halka, 
bir çaresini bulup bir parça 
kafa dinlendirmek, 

15 - Bunca gayrete rağ

men toplanamıyan dilencileri.' 
derhal toplamak, 

16 - Mallanni teşhir et- · 
mek bahanesile aokaklan da 
kaphyan esnafı insaf yoluna 
sevketmek. 

17 - Esnafın sıhhi muaye
nelerine daha ziyade dikkat 

etmek. 
TUccarbatı Zade 

M. Halit 

SESLİ FİLMİN KIRALI: TİBET 
( 

Son Z a İnanda ,,_...,...---,..._.. 
Yapılan Filimler 
içlerinde Çok Güzel 

Olanlar Var 
Şimdi Nevyork'ta gösteril

mekte olan yeni filimler içinde 
en ziyade nazan dikkati cel
bedeni ( BÜYÜK EV ) 
ismindeki filimdir. 

Bu filim bapisane hayatına 
aittir. Sahneleri fevkalade 
güzel, sesler çok vazıhbr. 

Tipler mükemmel seçilmiş 

ve hakikate yakın olmak için 
hiçbir fedakarlıktan çekinil
memiştir. 

Filmin artistleri şunlardır: 
Beery, Çester Morris, Fle

çer Norton, Tom Wilson, Ro
berl Montgomeri ve Leile 
Hyamstir. 

TATİL 
Yeni yapılan güzel filimler

den biri de Tatil ismindeki 
filimdir. Filim (Pathe) kumpan
yasına aittir. Bu filimde baş
lıca rolü oynıyan Ann Harding 
ismindeki yıldızdır, Filim he
men hemen bu kadının etra
fında dönmektedir. Ondan ma
ada oynıyan artistler Mary As-
tor, Rober Ames, Monroe 
Owwsley, William Holden ve 
Edvar Everett Horton isminde
ki artistlerdir. Filim bir kome
didir. 

MACERA 

Greta Garbo'nun en yeni :ve 
en son filmidir 

Tibet, Şikago operuında bir tenördU. Geçen sene sinemaya rlrdl n llk defa 

olarak Rogue Songue isminde bir filim çevirdi. Bu filim bu sene Nevyorkta dört 

ay bllAfasıln oynandı. Tibetin sesi o kadar güzeldir ki dinliycnler hayrette kalıyor

la r. Tibctin sesi, birkaç sene, öhreti bütün dünyayı tutan Knrü1onun •esinden daha 

güzeldir. Bu sene latanbul'dıı bu adamı dinlemekliiimlz muhtemeldir. 

Henni Porten'i Fransızlar Evelce 

Niçin Sevmiyorlardı? 
Garip bir tecellidir; bazı 

büyük san'atkarlrır ekseriya 
bütün bir hayat m~ddetince, 
bazıları ise uzun müddet mu
vaffakiyetten uzak kalırlar. 

Bilhassa edip ve musikişi

naslar arasında bu akıbete 

uğramış hayli isim sayılır. 

lamışb. Henni Porten o za

man Doloroza (ıstırap) filmin

de rol almışb. Sonra (Analık) 

~urdelesinde büyük bir mu

vaffakiyet gösterdi. 

Bu alakasızlıkta Henni 

Greta Garbo Ve 
Holivut Şehri 

Bu Kadın, Muhiti ile 
Alakadar Değildir 
Greta Garbo, bilirsiniz ki 

fsveçlidir. Bu güzel kadın 
lsveçin sakin muhitine ve 
mütevazı h

0

ayatına alıştığı için 
1 Holivufu ilk zamanlarda sev

medi. Oranın gürültülü hayab 
ona çok sıkıcı geldi. 

Bu sebeple ilk zamanlarda 
Garbo kimse ile mülakat ka-
bul etmez, odasına çekilir, 
münzevi bir hayai, yaşardı. 
Onun bu tabiatı kendisine 
esrarengiz kadın isminin ve
rilmesine sebep oldu. 

Fakat bu esrarengiz kadın 
yavaş yavaş bu hayata alıştı. 

Neşesi yerine geldi, ve Ho
, livutu sevıniye başladı. 

Fakat derin hareli gözleri 
kendisine verilen esrarengiz 
sıfatım silemedi. Bugün hili 
Greta Garbo Holivutun es
rarengiz bir tipi olarak yaşar. 
Etrafile pek az alakadar olur. 

Holivut' a Ait Haberler 
Sinema aleminin 

aan'atkarı Şarlonun 
ıtıkları,, isimli filimi 
bitecektir. 

meşhur 
uşehrin 

yakında 

On sekiz aydanberi tenis 
oynamak, keman çalmak, ve 
yüzmek için ıurda hurda do
laşan Şarlo, bugünlerde Holi
vut' un hemen hemen en çok 
meşgul olan adamı oldu. San'
atkir, diğer ~st arkadaşları 
gibi zahmetle karşılaşmaktan 
çekinmediği için, hoşuna gitsin 
gitmesin, bu filimde her kısım 
üstünde ciddiyetle uğraşmakta 

Ağustos ıs 

IZMIR OCA(iINDA 

H. SUPHİ 8. 
• 
lzmir Halkına 
, Hakaret Mi 

.Etmiş? 
. İzmir, 11 ( H~susi )- lzaıit 
Türkocağı meselesi, artık · iti" 
dalle muhakeme 'safhasındaD 
çıkmış, fikirlerden ziyade bir 
lerin mihveri etrafında müna
kaşalara doğru yol almışbr. 

Esas mesele lzmir Türkoca
ğı tarafından bir zata icara 
verilen bahçede içki kullanılıp 
kullanılmıyacağı meselesi ikeJJ 
ocakların eski şekillerinde bi· 
rer müessese mi, yoksa ihııit 
içtimai, medeni haı-t:ketlere 
rehberlik yapacak birer kı 1 jp 
mü olf(lcağı meselesi har ni · al-
mıştır. . · . 

Buradaki ocaklı zümresıı 
ocakların manasız, maksat~ 
ve sürünceme halindeki yaşa" 
yışlarınıiı düş~_nlmesi l~mgel .. 
diği bir zamanda Hamdullah 
Supbi Beyin yalnız bir bahçe .. 
deki içki için buraya . geliP 
faaliyete geçmesini ve düşünce'" 
lerini garip bir ımuhafazakarhlı 
olarak karşılamışb. . ı 

Neticede müzakere başladı· 
İdare heyeti ile Hamdullah 
Suphi, müfettiş Burhan B. )eriıı 
ve İzmir gazetecilerjnio iştira1' 
ettikleri bu toplantıların üçüncii 
defasında Hamdnllah Suphi B· 
beyanatta bulundu ve lzınir 
idare heyetini teşkil eden ar 
kadaşların içki kullanmadıkI~; 
rını, binaenaleyh esasta ihtiliJ 
olamıyacağıoı, meselenin tetkik 
ve hallini tam bir itimatla bıJ 
arkadaşlara tevdi ettiğini söy-· 
ledi. • 

Hamdullah Supbi Bey bu 
ıuretle hakkı itiraf etmiş olu' 
yordu. Fakat dün akşam ocalı 
salonunda verdiği ilmi konft' 
ransta sarfettiği sözler deriı> 
bir liayreti mucip oldu. 

Bundan sonrası mal\ıJJJı 
ocak heyeti istifa etti. BıJ 
11rada ocak veznedarı ve 
İzmir belediye risi Sezai Be1 
kendisine yaklaşarak: 

- İlmi bir konferansta~ 
bahsetmiştiniz. AramızdakJ 
itilaf hilafına beyanatta bulun' 
dunuz. İzmir namına siıt 
teessüf ederim, demiştir. 

Asıl mesele bundan kol" 
muştur. Çünkü haber aldığı' 
ma göre Hamdullah Supbi Be1 
lzmire ilk geldiği akşam oca1' 
bahçesini ziyaret etmiş ve er' 
tesi gün heyeti idare muvace' 
besinde: 

- Akşam bahçede gördii• 
ğüm insanlar hep pespayeler· 
di. 

Demiştir. Alakadarlar d• 
bu sözler karşısında; 

- Hayır kat'iyen... Ora~S 
gördüğünüz binnefis iznııt 
halkıdır .. Daha iyisini bulaına.ı· 
sınız ve ondan iyisi de olmaıı 
çünkü o, halktır. 

Demişlerdir. Bunu gazetele' 
haber almıştır. Kendisine cevııf 
vermektedirler. . 

Gazeteler, Hamdullah Suphl 
Beye şu ismi vermişlerdir: 

- Balapaye meb'us Bey! .. 
Melih Hüsnü ../ 

SON POSTA 
evm1, Slyuf, Havadia ve Halk ıa:ıct'' -idare ı latanbul, Nuruoımaniye 

Şeref sokaiı 35 • 37 

Telefon : lstanbul • 203 
Posta kubııu ı lstanbul • 741 

Telrraf 1 l.tubul SON posT..4 

ABONE FİATI 
TÔRKIYE - E~~ 

1400 la. ı Sene 2700 lı'· 
750 ,, 6 Ay 1400 ,, 
400,, a,, aoo .. 
1'\0 ,, ı .. 300 ,, 

Bu filmin güzelliğini anlat
mak için bu ismi zikretmek 
kafidir sanırız. Zaten sırf bu 
şöhretine binaendir ki bu filim 
dehşetli rağbet görmüştür ve 
bu seneki filimler arasında bi
rinciJiği kazanmıştır. 

Maruf facia artisti (Henni 
Porten) de, bir zamanlar Fran
sa' da böyle bir istiskale ui-

Porten'in Alman olmasımn da 
büyük tesiri vardır. 

Fakat san' atının kudreti bu 
likaydiyi yıkıp atmıştır. 

ve muvaffakiyetle başarmak için , 
gayret sarfetmektedir. Bu filim 
bupnlerde bitecektir. 

Gelen enak ııcri \;erilmez. 

:ıinlardan meısuliyct alınmu. 

• 



IS Ağustos 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Irak Kıralı 
Bir müddettenberi Lond

r~' da bulunan Irak kıralı Faysal 
tundi Almanyadadır. Orta 
~vrupa' da Lir turne yaptık-
an sonra memleketine gide

tektir. 

Bu Nasıl Şey? 
fiklz.ınir - Avukat Halit Tev
d B. Adliyeye müracaat 

~ erek, Kemalpaşa kazası 
tandarmalarının, yolculuk yapan 

I rS'ON POSTA 

Tayyarecilere, havada bulun

duklan m6ddetçe yemeleri için 

aıı genç kızları yan yolda 
Yakaladıklarını ve zorla orman
lar arasına götürdüklerini ha
her vermiştir. Tahkikat yapı
lıyor. 

YUKARDA: Kenet havada motöre an:a olan sakatlıtı tamir ediyor'. 
AŞA~IDA Kenet tayyarenin keaanna oturarak .aldıtı telgrafütrı 

okuyor. 

. hazırlanan gıdayı bu vala 

koymutlardı. 

• 
~~~ POSTA" NIN Tefrikası 20 SERVER BEDİ 

İNGİLİZ CASUSLARI 
İLE KARŞI KARŞIYA 

1 
~ akat, Ali Şakir, elektrik

~rı söndürdükten sonra, Mek
•ıkaiının ateş edeceğini tahmin 
•derek yere iğilmit ve taban
tlllını çıkarmııtı. Silahtan rkan ateşle Meksikalının bu-
llnduğu noktayı isabetle tayin 
ktti ve derhal onun üstüne bir
~ç el silah sıktı. Çıkan bir gil-

ltüden Meksikalının yere 
Yuvarlandığını anlamışb. 

HelDen elektrikleri yaktı 
~~ Meksikalının, yerde kanlar 
lçınde yattığını gördü 

Yanına yaklaıtı. 
bk muayenede Meksikalı

laın ölmüt olduğunu anladı. 
Orada kalmanın tehlikeli 

:•dutunu düşünerek hemen 
ifan çıkmak llzet"e idi; mer-

divende gene ayak sesleri 
duydu. Bu sefb birkaç kiti
nin geldiğini anladı. Ve Tek
rar silahını eline a!dı. içeriye 
penler ltalyan polisleri olma
saydı, ilk girenin üstüne atq 
etmiye karar vermiıü. 

PoliaJer içeri girdiler. 
Ali Şakir, onları büyük bir 

aoğuk kanlılıkla karşıladı. 
Ko1Diaer, evveli öliiyü mua

yene etti, soma Ali Şakire 

aordu: 
- Bu adamı siz mi öldür

dünüz? 
- Evet: 
- ltalyanca biliyor musu-

nuz? 
- Az. Fransızca veya İngi

lizce konutmayı tercih ederim. 

1 
Komiser 

başladı: 
- Bize 

midiniz? 

Fransızca soranya ı elleri cebinde ve gayet sakin 
görünerek odada dolqıyor ve 

telefon eden siz kapıya doğru yürüyordu. 

- Evet. 
- Orada iyi ltalyanca ko-

nuıuyordunuz. 

- Her zaman o kadar ko-
nuşamam. 

- Ne millettensiniz ? 
- Yunanlı. 
- Burada ne ifiniz vardı ? 
- Burası benim evim. 
- Bu yerde yatan kim? 
- Şilphesiz bir hvdut. 

Evimi bastı, listllme hilC1UD 
etti, ben de 6ldürdilm. 

Birdenbire oda kapwndan 
dışan fırladı ve var kuvvetile 
koıarak merdivenleri dörder 
dörder atladı, bahçeye, ora
dan da sokağa çıkb, kotmıya 
başladı. 

Polisler de Ali Şakirin pe
tinden koıtular. 

Dar sokaklarda, Ali Şakir 
oraya buraya saparak izini 
kaybettirmifti; fakat, o civan 
biç bilmediği için ne tarafa 
gidecej'ini tayin edemiyordu. 
Polisler tarafından abluka edil
mekten de korkuyordu. - Bize telefon ettiğiniz 

vakit bu cinayeti yapmafl mı 
bulunuyordunuz? 

Birdenbire çıkmaz bir ao
kaia daldıiım g&rdü ve 
hemen gerisin geriye giderek 

bize yolu değiıtirmek iatedi. Fakat 
polislerin iki koldan caddeyi 

izabab aardıklannı gördil. iki taraf

- Evet. 
- Fakat telefonda 

böyle söylemediniz. 
- Telefonda bu 

tan da kofuyorlardı •. 
Henilz Ali Şakiri ıöreme-

vermiye lilzum yoktu. 
Ali Şakir, bunları aöylerlien 

Manisa - Geçenlerde So

mada Niko isminde biri yaka
lanmış, Midillide Yunan ordu
ıunda askerlik yapbğım, timdi 
kaçak olduğunu söylemiştir. 

Bu adamın bilviyeti iyice 
tesbit edilmek istenmif ve 
kendisi Mania polisine teılim 

olunmuıtur. Fakat Niko bir 
kolayım bulup polis merke
zinden kaçmıştır. Şimdi bir türlil 
bulunamamaktadır. 

Sayıfa ' 5 

Bir Misyoner Mi? 
Ôdemiı - Son günlerde 

Ödemişte Saro isminde bir 
İngiliz türemiıtir. Bu adam 
köylülere eski harflerle basıl

mış birçok kitap dağıtmıştır. 

Bunun - bir protestan misyo
neri olduğu zannediliyor. 

= TAKVIM -
oın 3t 14-Ağustos - 1930Hızır101 

Arabi R"mt 
19-Rcbiilcvel - 1348 1 - Ağuıtos - l!W6 

Valnt-Eaaat-V uad _, ___ _ 
Günet U7 S. 9 

Otıe S. 1 11.19 
ikindi 1.51 16. 9 

V akıt-Ezaal-Vaaatt 

Ak:Jam 12.- 19.11 

Y atıı l.4S 20.SS 
imsak 7. 2 1.'\!ı 

mişlerdi ve oraya buraya 
kıyorlardı. 

ba- ı Kadın, bet dakika sonr~. 
Şakirin başım okşıyarak: 

Ali Şakir vaziyetin son 
derece tehlikeli oldujıınu 

- Kalkınız, dedi, tehlike 
an- kalmadı. 

ı ladı ve tatkın bir halde 
rafına bakınmaya bqladı: 

et- Ali Şakir kalktı, otomobi-

Tam o aırada k&rfld&n bir 
otomobil görilndO. Büyük bir 
süratle geliyordu. Ali Şakir 
otomobilin bot olmadığım 
ı&rdil ve ondan da ümidini 
kesti. 

Fakat, otomobil tam Şa
kir'in 6niinden ıeçerken bir
denbire durdu, kapw çabucak 
açıldı ve bir kadın: 

- Atlayınaz, çabuk f diye 
bağırdı. 

Ali Şakir lapanyol luıdınuu 
tamdı ve yapılacak bqka 
hiçbir f8Y olmadıiı için der-
hal otomobile atladı ve iki 
bllldüm, kadının ayaldannm 
yanına yattı, gizlendi. 

Otomobil büyük bir aüratle 
uzaklaştı. 

lin içinde rahatça oturdu, et
rafına, baktı, Romanın büyük 
caddelerinden birinden geçtik
lerini ve polis takibinden kur
tulduklarını anladıktan sonra 
kadının ylizilne hem şüphe, 
hem de minnettarhkla baka
rak: 

- Bir teY anlamıyorum, 
dedi. 

Kadın muhabbet dolu ıöz
lerle bakarak cevap verdi: 

Sisi çok takdir eden bir 
kadın ancak ltayle hareket 
edebilir. 

Roma'am bilytlk barlarmdaa 
birinin 6nllnden ıeçiyorlarcla, 
kadın teklif etti: 

- l.teneniz bura,. bina 
ıirelim, dinlenininiı. 

fArkaaı •ar] 
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-EYİP SULTAN KiMDiR----
Çıkan Adam, Beyazlar Giymiş 

Yüzü Göriinmiyen Bir Hayalet 
ıo:Karşzlarına 

Bir Hayaletti; 
Arkasına dönüp birdenbire 1 Serdar He1nen İleri Atıldı 1 

K~~ik~'oo ilz~ne~~. L--------------------------
Biçar-e ihtiyar daha: 
- Aman evladım! Ne olu· 1 

yor? Ne yapıyorsunuz! Demi- 1 
ye kalmadan, dört çift el 
kendisini yakaladı, yan sokağa ı 
soktu. 

Kimi ağzından, kimi ko-
lundan, kimi de bacağından 
tutuyordu. 

Kıpırdamıya bile mecali 
kalmıyan zavallıyı, sanp sar· 
malayıp büyük bit torbanın 

içine bkblar. 
Serdar Y akup önde, Hasan 

ile Ali arkada torbayı taşıyor, 
Cafer de arkada olmak üzere 
yola düştüler. 

Dördünün de sevinçten, 
ka7andıklan muvaffakiyetten 
gözleri parlaô. 

Rum ateşi mucidi iki saat 
sonra Arap ordugilıll'da bu
lunacaktı. 

- 10-
DUTUNY ADİS MANASTIRI 

Ellerindeki kocaman torba 
ile caddelerden geçen bu ga
rip kafile (Manastrr)m önünde 
durdu. 

Manastır' da eskisi gibi ne 
ufak bir ışık, ne bir hareket 
vardı. 

Arlık Bizans'tan çıkmak için 
hiçbir mani de kalmamışb. 

Birkaç saattenberi, Kalini
kos'u kaçıracağım diye kendi
sini avurtn, ve bu heyecan 
içinde 11 Evdoksiya,, nın haya
lini zihninden sildiğini zanneden 
Serdar Y akup manastırı görün
ce yüreğinin sızladığım hissetti. 

Bh ans'tan ve dolayısile 

de Evdoksiya'dan ayrılmıya 
kar<ir verdiği zaman bu neti
ceyi hiç düşünmemişti. 

Eğer birisi karşısına çıksa da: 
- Kal gitme! demiş olsa, 

bu kadar güçlükle elde ettiği 
Kalinikos'un torbasını bırakır, 
Bizans sokaklarına dalardı. 

Bu düşünceler içinde manas· 
trın kapısına dokununca kapı 
derhal açıMı. 

Dört arkadaş, etrafı dinli· 
yerck bahçeye girdiler. 

Uznklarda havlıyan birkaç 
köpek sesinden başka hiçbir 
ses duyulmuyordu. 

Bahçe, çınar ağaçlarının 
gölgt:si altında bir kat daha 
karanlık görünüyordu. 

Kuyuya doğru yürüdüler, 
Cafer: 
- Kurtulduk! dedi. iş bi

zim zannettiğimizden daha ko
laymış! 

Hasanın aklına surların dı
şında kordon çeviren askerler 
gelmişti. 

- Ya askerler hala orada 
bekliyorlarsa! 

Bu meselenin daha fazla 
münakaşasına vakit kalmadı. 

Ayazdan nezle olmuş gibi 
çatlak çıkan bir ses haykırdı: 

- Oh! Geceler hayırlı ol
sun! Eski dostlar, bize bir 
"Allaha ısmarladık,, elemeden 
nasıl gidiyorsunuz? 

Dört arkadaş, lüzumu ka
dn cesur olmalarına rağmen 
bajlarındaki saçlar kirpi dike
ni g "bi kesilmişti. 

Bu ses te nereden çıkmışt? 
Manashrın mezarlığından 

kendilerine böyle seslenen 
kim olabilirdi? 

Hasan, dişlerini takırdata· 
rak homurdandı : 

- Seytanın yer yüzündeki 1 
bir milyonu mütecaviz torun· 
fonnın başı için yemin ede
rim ki mezardan bir ses işittim! 

Serdar Ya.kup daha cesur 
davrandı: 

- Kim o ?! diye haykırdı. 
Ayni çatlak ses tekrar işi

tildi: 
- Y ahancı değil 1 
Cafer tekbir alıp besmele 

çekti: 
- Allahuekber! Cinlerin 

şerrine uğradık galiba! Bu 
se3i çıkaran şimdi mey
dana çıkıp bu hokkaba:dıga 
nihayet versin! Yoksa ben 
meydana çıkarırsam ba rsak
larını deşerim. 

Bu tehdit derhal tesirini 
gösterdi. 

Servilerin arasından bey~z 
bir insan hayaleti kendini 
gösterdi. 

Karanlıktan yüzü belli ol· 
muyordu. 

Dört arkad~, bu beyaz 
hayaleti görür görmez " Kali· 
nikos,, un torbasmı yere bıra· 
kıp kılıçlarını sıyırdılar. 

Cafer: 
- Kıpırdama! diye haykırdı. 
Fakat hayalette öyle kor· 

kuya benzer hiçbir alamet 
göriinmüyordu. 

Şükran Hanım 
Vali Kazım Paşa 
Kızını Affebniyor ... 
İzmir, 12 (Hususi)- Muam· 

mer Ruşen Beyle evlenmek 
üzere bulunan Vali Kazem 
naşanın kızı Şükran H. bazı 
istanbul gazeteleri idarehane· 
lerine giderek babası İzmir 
valisi Kazım Paşanın kendisini 
affettiğini ve yakınqa Muam
mer Beyle beraber lzmire gi
deceklerini söylemij·· Halbuki 
vali Kazım Paşa zmir gaze· 
telerine bu hususta aynen şu 
sözleri söylemiştir. 

- Yalandır... Kat'iyen ..• 
Asla!.. 

Bir Fabrika Kazası 
lzmir 12, (Hususi) - Şehir 

civarında Turan yağ fabrikası 
amelesinden Kürt Ali, makine 
dairesinde tesisatla uğraşırken 
kendini cereyana kapbnnış ve 
ölmüştür. Ali, 32 yaşlannda ve 
yedi nüfuslu bir aile sahibidir. 

Müstehzi bir sesle: 
- Lutfen o panldıyan ve 

gözlerimi kamaştıran kılıç· 
lannın kınına koyun da yak
laşayım! 

- Serdar Yakup bu ma· 
nasbrda kendilerini tanıyan 

bir kimse olacağına ihtimal 
veı ;llediğinden : 

- ihanete uğradık! diye 
kekeledi. O ande aklına 
"Evdoksiya" gelmişti 

B·• ihaneti ondan başka 
ldın yapabilırdi. 

Dort arkadaşın ellerinde 
kılınçlar, her dakika ani bir 
hücumu bekli;•erek . etraflanna 
şaşkın, şaşkın bakandıklannı 
gören yabancı, iki adu.ı daha 
ilerledi; bu sefer c1ddi bir 
sesle: 

Korkmayınız, hiç.bir 
tehlike yok! dedi, ben yalnı

zım! Mvsaade ediniz dr· yak
laşayım! 

Cafer, dehşetli bir kiifnr 
savurdu: 

-Fakat bunun, biı:im onusıkı 
sıkı bağtayıp bodrur.·a kapa
dığımız Tatiyos Dutunyadis 
olduğuna yemin ederimi 

l Arkası var) 

Lavhalar 
Sokaklara T akılmıya 

Başlandı 
- ---

Numaralar çivilendi, bitti. 

ş:mdi sıra sokak livhalanna 

geldi. 

Fakat bu livbalardaki isim-Büyük f\ı1üsamere 
Tayyare cemiyet' Kızıltoprak ler o kadar tuhaf ki sonradan 

nahiye şubesi tarafından 
bu perşembe akşaµıı F e- bir değişme karan verileceği-
nerbahçede, Belvü gazino ve ne, şimdiden bunun bir icabına 
bahçesinde bir müsamere tertip 
edilmiştir. Bu müsamerenin bakılsa. Çünkü kağıtçı ismi 

zengin programında varyete, kırtasiyeciye tahvil edilirse bu 

dans müsabakaları, monolog, değişiklikten hiçbir fayda 
balon eğlenceleri ve saire j 
vardır. beklenemez. 

ı.Joldan Sağa, Yukardan 
Aşağı: 

1 - Meşhur bir au (9) 
2 - Atıf edab (2), eser (2) 
3 - Şikar (2) nota (2) 
4 - Arabi aylardan biri (S), 

bir hayvan (5) 
S - Semer (5) 
6 - Mevhum dağ (3), fatanbul

da iyisi bulunmıyan mayi(3) 
7 - Bez ev (5) 
8 - Bir şirketin ismi (5) Avru

pada bir şehir (5) 
9 - Cok değil (2) kı (2) 

10 - Nota (2) beyaz (2) 
1 { ' - Hıyar (9) ----

Mal fil Gazilere 
Kılıcalipaşa askerlik şube

sinden ~ Beyoğlu kaymakamlığı 
dahilinde müteşekkil Rı.ımeU , 
Boğaziçi, Cihangir, Hasköy, Be
~iktaf, Kılıcalipaşa T eşvikiye 
şube reialerile Beyoğlu kayma
kamı ve malmüdüründen ibaret 
malUllere para tevzii komisyonu 
berveçhi ati mukarrerab ittihaz 
etmiştir. Malül ve malullerden 
vefat edenlerin yetimlerile şehit 
yetimleri bu mukarrerata tab'an 
vesaiki alıp komisyona getirirler
se beyhude beklemeyip muame-
leleri derhal intaç edilecektir. 

1 - Malul olup ta musaddak 
defterlerde ismi olan M. M. ge
linciye kadar vefat edenler eğer 
musaddak defterde isimleri varsa 
ınahkenıenin veruet ilamile ko
misyona gelip parayı alabilirler. 

2 - MalUl olup ta musaddak 
defterde ismi olan ve fakat kalk-
ınıyacak dereceye kadar hasta 
bulunanlann ailesi ve yahut 
peder veya validesi tabip mua
vininden bir rapor ve katibi-
adiJlikten bir vekaletname alarak 
şubelere müracaat edememiş ve 
gerekse bir sehiv do!ayısile isim
leri musaddak deftere dahil olma-
uuş ne kadar malul zabit, efrat 
ve şehit yetimleri varsa bunlar da 
ınensup olduk1an askerlik şube
lerine müracaatla 930 senesi Ey-
lülün beşinci gününe kadar isim
lerini kaydettireceklerdir. Bu 
müddet zarfında gelenler arka
daşları gibi paralarını alacaklar
dır. Gelmiyenlerin hiçbir maze
retine bakılınıyacak ve bu gibi
ler parn almak hakkmdan mahrum 
kalacaklardrr. 

3 - Komisyon her hafta pazar
tesi, çarşamba, Perşembe günleri 
Beyoğlu kaymakamlık binasında 

toplanacakbr. 

İstanbul yedinci icra memur
luğundan: Bir b •• rçtan dolayı 
mahcuz ve paraya çcvrilmeıi 
mukarrer bir çuval sabun bir 
t:~neke zeytin yağı ve sair bakka
liye eşyasının 16 - 8 - 930 cumar 
tcsi günü saat " 9 " dan itibaren 
Be} koz' da Fevzi paşa meydanında 
bilmüzayede paraya çevrileceğin
den talip cI~nların gün ve saatte 
hazır bulunacak memuruna müra· 
caatları ilin olunur. 
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1 CİCİ, BİCİ, KUKU J 
Can Ben Kendini Şaşırdı 

Çünkü Yaramazlar 
KoltuğunuBozmuşlardı 

O gün Can Bey halalarına 
misafir gelecekti. Cici, Bici, Kuku 
hepsi bunu biliyorlardı. Daha mi
safir gelmeden bunlar koltuğun 
ayaklarının yerine yay koydular. 
Can Beyi merakla beklemiye 
başladılar. Can Bey taın vaktinde 
geldi. Ayı haJa misafiri ıçeri aldı. 
Koltuğu odade. görünce azıcık 
şaşll'dı. Kuku hiç bozmadan: 

-Efendim koltuğa buyurunuz ... 
dedi. Fakat zavallı adam oturur 

i 1'1i1 , )1f ,, ) 

')Q. 

oturmaz koltuk pat diye arkaya 

yattı. Ondan sonra da öne. O 
böyle öne ukaya yatarken elin
deki reçel kutusu karşıya fırladı· 
Cici hemen kutuyu yakaladı. Oçi.i 
birden mutfağa koştular. Üçü de 
yaphkları işi pek beyeniyorlardı. 
" iyi ki koltuğun altına yay koy" 
muşuz. Yoksa Ayı hala bu re" 
çelden bize hiçbir zaman doyurı" 
cıya kadar vermiyccekti n diye 
seviniyorlardı. 

Bugünün Meselelerinden 
[Baş taralı 1 inci sayfada] 

Öbürgün en koyu İttihatçı
dırlar. Fakat her ihtimali na
zarı dikkate alarak İtilafçılara 
da hafiyelik yaparlar. 

Devir değişir. O kara gün· 
lerde istanbul' da !ııgilizlerin 
"TÜRK finiş,, dedikleri zaman 
padişah ve İngiliz muhibbidir
ler ve mandacıdırlar. Kapılan 
ecnebi zabitlerine daima açık
tır. Çok hassastırlar: 

Mustafa Kemalin mu
vaffak olacağını hisseder 
etmez hemen istikliilci
dirler. Çok vatanper
verdir/er ve Anadolu 'ya 
mü/ it raporlar yollarlar. 

Kadınlan da, kızlan da her 
ne bahasına olursa olsun mu
vaffakiyetlerini teshil ederler. 
İçlerinde İstiklal madalyası 
alanlar bile vardır. 

Muhterem Fethi beyefendi, 
bunlardan sakınınız. 

Muvaf fakigetiniz , saa-
detiniz ve memleketin sela
meti namına, Dalkavuklar
dan ve "hacıyatmazlar,, dan 
sakınınız. 

Vatan ve millet mefhumlan 
onlar için meçhuldür. Fakat 
hiçbir zaman yere düşmezler, 
daima "hacı yatmaz,, dırlar. 

Muhterem Fethi beyefendi, 
düşmandan korkulmaz. Çünkü 
ona karşı tedbir alınır ve o
nunla dövüşülür. Türk milleti 
bir cihana karşı muvaffak ol
muştur. Fakat bunlardan daima 
korkulmalıdır. Dost görünen 
düşmanlardan. 

Eğer İsmet paşa, bütün 
hüsnü niyet ve iktidarına rağ
men muvaffak olamıyorsa hacı
yatmazlann ve dalkavuklann 
ortalığı istilasındandır. 

Onlar, örümcekler gibi ağ
larını kurmaktadırlar. 

Vatanın, hizmetlerine 
muhtaç olduğu namus
kar ve f edakiir iş adam
larının faaliyete geçebil-
1neleri, hacıyatmazlann 
sindiği, gani vatanın id-

barlı devrine mi ınünha ... 
sır kalacaktır. ? Bunll 
bize bir daha Allah 
göstermesin. 

Fakat yanlış bir zihaba ka"' 
pıhnmaması için şunu da al'Z" 
edeyim ki, ben sizden veya 
bir başkasından bir memuriyet 
veya herhangi bir hizmet ve 
binnetice hiçbir şey bekleıni
yorum. 

Benim en büyük saadetioı 
vatanımın bu güneşli havasın
da hürriyetimle teneffüs etmek
tir. Burası da anlaşıldık" 
tan sonra maruzatıma netice 
vereyim: 

Fırkanıza hücum için dal
kavukların ve hacıyatmazlarıP 
şammeleri faaliyettedir. 

En hassas terazilerile ku\f" 
ve tinizi ölçüyorlar. 

Eğer onlar fırkanızı istill 
ederlerse ve siz ekseriyeti 
onların yardımile kazanırsanıı 
emin olunuz ki o günden iti" 
haren herşeyi kaybettinit· 
Baki, bu kubbede bir hoş secıa 
Fethi beyefendi. 

Millet sükun isliyor· 
sükun içinde faaliyet is" 
tiyor. Fakat kanun na" 
rn~na, kanunsuzluk sahi .. 
f elerinin de ebediyen ka
panmasını istiyor. 

Kandilli: Bedri Akın&' 

BEYOGLU BİRİNCi NO" 
TERLİGİNDEN : 

Beyoğlunda İstiklal Cadde' 
sinde 316 numaralı mağazad1 
~leko V almas ve şürekjSI 
namı altında teşekkül ede11 

şirket 12 Ağustos 1930 tari" 
binden itibaren feshedilereİ' 
şürekadan ( Kirkor DeveciyaJ1) 
efendi şirketten alakasını ke9" 

miş ve mezkfir mağaza nıüst~· 
killen ( AJeko ValnıC?s )efendiP•ıı 
uhtesine kalmış olduğund~ 
keyfiyetin alelusul ilanım tslel' 
ederiz. ( Aleko V almas) 1/e 

( Kirkor Deveciyan) efendilel'• 
12 Ağustos 1930 . 

Beyoğlu birinci noteı1 
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Şeyh ··rslam Hayri Efendi İle 
lVIa ut Pş. Arasında Münakaşa 
Donanmayı Almanlara Kim Teslim Etti? 
Artık muharebe ilin edil- ti 

~ek üzeredir. içtinap edilemez L Zührap Ej. _ 
bil' hale gelmiştir. Bunuılla 

Craber hüsnü niyetle, tam bir 
:•Yrct ıarfedildiği takdirde 
d~nc geçılmesi el'an müınkün-
1 . · Bu vaziyet karşwnda 
n~t ve Terakki kabinesi 

a ne yaptı? 

10 
Çiirükaulu Mahmut paşaya 
...ıayor. O da düşündüğünü 

•çık sa ı· haliJ Y ıyen mert bir adam 
e anlabyor: 

- İtilaf devletlerine mtira
caat d 
11a· e erek harbin önüne geç-
t!~ çalışmak kararmı verdi
ilid ıı 8linün ferdasında Babı-

e toplandık. 
Sadrazam S •t Hallin Celae • aı pap 

YI açb ve ilk söz olarak: 
- ln~ı:zı . (Akab ) • "lrı 61.ü erm e a-

lı d nda, Rusların da Erzurum 
~dunda topraklarımıza ta
te :ı~ ettiklerini haber verdi 

&lilVe etti: 

'lıi - Bu hadiseler karşısında 
• Yet tama.mile demmnic ve 
Styaaı 0..,,.--S 

111 d ınuhabereler netice ver-t; eıı evvel itillf devletleri 
~ndaıı muhasa:: a a bq-
1 lfhr. Kendilerine mukabe-
e etınek zarureti vardır! 
ter:kı Bu da ne demek olsa 

t - Yani tedafüi bir muhare· uc • k l' abul etmek ıztırarındayız. 
b adrazam Sait Halim Paşanın 
S~ı rnukaddimesini müteakip 
a.Jd~:Yınan Elbüstani Efendi söz 

1\ ._ ~n sulh taraftarıyım. 
I> ~pa da büyük muharebe 
ı.ı~adığı zaman arkadaşlara 
li tacaat ederek sordum. 
lt ~be girecek isek ben çeki-
~~· dedim. Arkadaşlar 
hak~n muhafaıa edileceği 
~c . nda teminat verdiler, 
l'Q~lllde kaldım. Halbuki şimdi 

li arebe?en b..:.hsedilmektedir. 
1\ ~buki hen dün akşam 
\te llterıka sefiri ile konuştum 

lltuharebeden tevakki edi-

lebileceği kanaatine vardım: 
fakat fimdi burada arkadaş-

ların harbe taraftar oldukları-
nı anbyorum. Binaenaleyh is
tifamın kabulünn rica ederim, 
dedi. 

Süleyman Elbüstani Efendi
nin sözlerini derin bir süküt takip 
etti. Verilecek cevap hakkında 
tereddüt edilir gibi idi. 

Ben söz Aldım: 

- Hudutlanmıza uf ak tefek 
tecavüzlerin vaki olduğunu gö
rüyorum, dedim. Fakat buna 
rağmen h;ılisanc bir surette 
istenilirse sulhün muhafaza edi
lebileceğine kaniim. 

Mecliste hazır bulunanlar 
gene süküt ediyorlardı. Devam 
ettim: 

- Evet sulhün muhafaza 
edilebileceğine kaniim. Fakat 
arkadaşlardan bazılarının mu
harebeyi iltizam ettiklerini 
görüyorum ... 

Şu üç beş cümleden sonra 
1 arkadaşlara seferberli w • n ba-

şındanberi yaphğım teşebbüs

lere aldığım cevapları hatırlat
bm ve israr etilin : 

- Memleketin coğrafi vazi
yeti muharebenin kabulüne 
müsait değildi!'.. Bu itibarla 
muharebe bizim için _çok za
rarlı neticeler verebilir. Buna 
rağmen ukadaşlar ~ taraf
tarıdırlar. Ben ise sulhün mu
haf aza edilmesi ehem olduğu 
kanaatindeyim. Binaenaleyh 
istifamın kabulünü rica ederim. 

Arkadaş\ar bu sözleri din
ledikten sonra gerek Süley
man Elbüstani efendiye, gerek 
bana teessüflerini beyan et
tiler. 

ibrahim B. sordu: 
- Neye çekiliyorsunuz? 
Bu suale esasen cevap 

vermiştim. Fakat Şeyhülislam 
Hayrı Efendi ilave etti: 

- Eğer harp ve sulh şıkla
nndan biri tercih edilseydi, ve 
arkadqlann harbe taraftar 
oldukları g3rülseydi ben de 
istifa ederdim. Fakat şimdi 
tedafüi vaziyette bulunuyoruz. 

Hayn Efendiye cevap 
verdim: 

- Benim kanaatime göre 
bu, doğru değildir. Hadiseyi 
çıkaranlar Almanlardır. Hal
buki donanmanın Almanlara 
teslimi için bir karar verilıne
miş, bilakis Almanlardan~ alı
nacağı vadedilmiştir. 

Bu vait tutulmamış, fazla 
olarak donanmanın Karadenize 
çıkması müsaadesi veriln:ıiştir. 
Hadise de bu müsaadecl~n 
doğmuştur. 

Sözümü bitirir bitirmc'Z Os
kan efendi atıldı ve o danıtıPkı 

Süleyman Elbüstani Ef.gibiidarei 
kelcim ederek istifa etti. Ken
dilerinin samimiyetlerini takdir 
ederim. 

Hulasa harp arifesinde üç 
kişi birden kabineden ayrılı
yorduk. Cavit beye gelince, o 
gün mecliste yoktu. 

ÇÜrüksulu Mahmut Paşanın İfadesini Müteakip 
Sorulan Sualler Yarınki Nüshamızda Görülecektir .. 

POSTA 

AYDINLILARA BİR TEP-
ŞİR - Bakkallye ve mıı~ıhia alt 

'her nrn ihtiyacının buradan tedarik 
etmeniz menfaatiniz icabıd ır. Gu:i bu1-
nnud& No. 20 Bakkal H&anü ve oğlu 

Hilmi HüsnU. 

20 YAŞINDAYIM - Avru-
pada okudum "17-20n y:ışlannda asrf 
bir aile kızlle m"ktup ve fotograf 
teatüinden sonra evlenebirim. 

T. H. Heyb~liada: Postrestant No. 1 

Dr. IHSAN - Her tuafla iyi 

b••'•'t ıehir kartlan ve posta pula 
mübadele eder. Urla-İzmir 

ADADA KİRALIK ARA
BA İSTENİYOR - Bir tek ab 

w:ya kısrağı ile beraber .zarif bir brik · 

araba Büytikadada kullanılmak Qzere 
bir üd ayhk kiralanmak lstaıiyor. 
Adres: Galata post a kutusu 36. 

İST ANBUL SPOR KULÜ-
BÜNDEN - 17 ağustos pazar 

~& fevkalide olarak yapılacak içtima
da har.ır bulunmak ünre kulüpte mu
kayyet arkadaşların saat ( 11 )de ku1Ubii 
ttşrifleri rica olunur. 

ASKER VE NÜFUS -
Teakerderlml kaybettim, yeaUerinJ çı
karacağımdan hükmil yoktur. 

Kılıcalt şubesinden Yasef Adato 

ZA YI - Eıki harflerle yuıb 
olan mührümü kaybettim, hiç kimseye 
bottum yOktur. 

Arapı.irin Arakel kariyesinden Os
aan oğullanndon Muaa oğlu Hasan. 

HASTA BAKICI ARANI-
YOR - Gülhane hastanesince üç 
hasta bakıcıya ihtiyaç vardır. 13 ağu ... 
tos 930 çarşamba gilnU saat 16 da 
hastane müdürlüğüne müracaatlan. 

PUL ALAN ·- Yeni çıkan Tli k, 

Butgar, Arap, Mısır ve Arnavutluk 
poda puJDannın kullanılmışlarını sa ın 
alB'llll. 

Tahriren Son Postada Hanri K. 

EMLAK ALIM SATIMI -
İkrnz., isUkr:ıı, kira t nhı;ilitı. Galata 
Köpriiba;ı Ilosfor han No. 7 emllk ko
müıyonclllu lsmail Beye müracaat. 

MAKİNE - Şafhavıcn fabrikası 
mamulltmd:ın 75 santimlik ayağile bir
likte: ye.ııi bir fa,ııile makinesi satılıktır. 

RunıeUhisarı iskele başı, bakkal Edip 

SÜNNETÇİ 
~rakb .ailelerin aradığı : Ell çabuk 

sünnetçi Köprülü zade Mehmet Rifat 
kansız., acısıı, kolay sünnet yapar. 
Er~köy, Suadiyede çolak lsmail Ağa 

&akak No. 8 

== SON POSTA== 
BEDAVA iLAN KUPONU 

15 - Ağustos - 1930 

YEftl P LIKLAllDllZ 

HOLODYA SULARI 
BOGUCU SlCAKLARA KARŞI 

HAYAT SİGORTASIDIR 
Münhasıran kibar ma v azalarda bulunur· 

N~:: F eyziati liseleri 
Arnavutköyünde ~:';'~.fi:!!.; 

~~ ~na aınıfı ile ilk kısmı ve ayn teşkilit dahilinde kız 
ı(.. ek umum sınıflan muhtevidir. 

Yit: muamelesine başlanmışbr. Talep wkuunda mektep 
tarifuameai gönderilir. Telefon İstanbul: 2867 
~ -----~-

Çapkın Kız 
Gonce 

Bestekan: 
Kaptan Zade Ali Rııa B. 
Okuyan: Nazmiye Sedat H. 

Vahan M. Koçyan 

• 

Sayda 7 

Müller Raporu Devam Ediyor 

Ecnebi Sermayesi 
Niçin Gelmiyormuş? 

Seyyahlara Müşkillat Veren 
Noktalar Nedir? 

S U N' 1 VA S 1 TALAR 
Sun'i ve cebri vasıtalarla sa

nayii teşvik etmenin nelere 
müncer olacağı Berlin Türk 
ticaret mümessilinin Berlinde 
Türk ticaret odası mecıİıua
ıınm (19) Eylül (28) tarihli ve 
(3) numaralı nlisbaaanda intişar 
eden makalesinden anlaşıl
maktadır. 

İki sene evvel Ankarada 
( 200 ) bin lira sermaye ile 
asrie bir mensucat fabrikası 
tesis edilmiştir. Fabrika tesis 
edilmiş olmakla beraber, işlet-
me sermayesi fıkdamndan dola
yı bugüne kadar şayanı memnu-
niyet netayiç elde edilememiştir. 

Samsunda Faik Bey isminde 
bir müteşebbis bir mensucat 
fabrikası tesisine başlamış ve 
bütün tesisat Almanyadan 
celbedilmiştir. Altı seneden beri 
hu fabrikanın işletilmesine 
muvaffakiyet hasıl olmamışbr. 
BAZI ŞİRKETLERiN 

VAZİYETİ 
Bursa da üç ipek f abrikaaı, 

iki ipek mensucat fabrikası 
ve iki yün mensucat fabrikası 
mevcuttur. Yün fahri.kalan 
mahdut mikyasta çorap ve 
çamaşır yapıyor. Mamulat ka
ba ve iptidai olduğu için 
müşkülatla satılmaktadır. lma
latane sahiplerinin vaziyeti 
maliyesi ecnebi iplik mübayaa
sına yahut, modem büküm
hane t esisine müsait değildir. 

Kayseri v:e İsparta•da Sanayi 
ve Maadin bankasının yardımile 
asri mensucat fabrikaları tesis 
edilmiştir. Bu fabrikalan tesis 
etmiş olan şirketler bugün ma
alesef bunları işletebilmek 
mevkiinde değildir. 

Büyük Millet Meclisi devlet 
dairelerinin ihtiyaçlarını yerli 
kumaşlardan temin etmelerini 
teminen (20) kanunuevvel 9'l4 
tarihinde bir kanun ısdar et
miştir. Yerli kumaşlar fiatça 
ecnebi mümasillerinden (~o 10) 
yüksek te olsa bunlann tercihi 
pıecburidir. Bu tedabire rağmen 
mevzuab kanuniyenin tamamen 
tatbikine imkan hasıl olma
mışbr. Zira, yerli f abrikalann 
istihsal kabiliyetleri mahduttur. 

SERMA YE AZLICI 

Bundan dolayı gerek maka
mab resmiye, gerek hususi te
ıebbüsler fzmir, Aydın, lstan
bul, Bursa, Konya ve Gazia
yintapta mensucat fabrikaları 
tesisine çalışmaktadır. Bütün 
Bu teşebbüsler ve gayretler 
sermaye hkdanından . dolayı 
semere verememektedir. 

Kolaylık· a teaddüt ettirilimes 
mümkün olan bu misaller nis
beten en müsait şeraiti tabi
iyeye malik olan bir sanayi şu
besine taallük etmek itibarile 
cesareti kıncak mahiyettedir. 

(Arkası var) 

halıkesir vilayeti 
encümeni· daimisinden: 

Balıkesir - Bigadiç yolunun 500x17 ili 570x24 üncü kilo
metreleri arasındaki k·sım tarikin ikmal amaliyab için keşif
namesinde muharrer oldc,iu üzere amelei mükellefe tarafın
dan yapdacak kısım bedeli baddettenıil 14496 lira 4 kuruf• 
Juk ameliyatm icrası 25 ağustos 930 tarihine mfisadif pazartesi 
günü saat on beşte kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere 
yirmi gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. 

Talip olanların kapalı zarf usuliııe tevfikan tevdi edecekleri 
teminat v• teklif mektuplarım ve evrak aairesini yevmi mezkrürda 
ve vakti muayyeninde encümeni vilayete tevdi eylemeleri ve daha 
ziyade tafsilat almak isteyenlerin daha evvel Balıkesir Nafıa 
dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Afyon: sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlü
ğünden: 

Müdüriyetimiz için 23 kilo kompirme kloru maiyeti kinin 
satın ahnacaktır. Kompirmelerin beheri 25 S. G. olmak iizre 
100 zer gramlık kutularda bulunacak safiyetini natık kimya
ker raporu merbut olacaktır. Ayrıca 300 liralık Neo dahi 
alınacağından taliplerin 28-8-930 perşenbe günü saat on beşe 
,kadar encümeni vilayete müracaatları ve kinin ve Neonun 
Afyonda teslimini müteakip bedelinin verileceği ilin olunur. 

....__( BORSA 
İstanbul l 3 Agustos 1930 

- Kapanan fiatlu -

NUKUT 

KUTQf 

1 Altm m,so 
ı lleddl1e 18,-
1 Banko11ot MO,st 
1 !sterlin 1039,51 

1 Dolar 215,-

KUl'Uf --20 Leva 31,-
ı Florin 82,SO 

20 Koro. 1.25,-
lAvusturya ıl 31,-
1 Peseta 24,- 1 

Müsabakalı 
Hikaye 

Cevap Müddeti Bu 
Akşam Bitiyor 

-~üsabakalı, mükafatlı hikaye 
ıenaıne ait ceva-'ı.. b - _ .,..... ugıınun 

akşamına kadar kabul edilecek
tir. "IS,, ağustos'ta, doğru neti-

er nevi mahrukat depolan, odun, mangal kö
ürü, Kardif, antrasit, kok, maden kömürleri 

Tophane, Kılıç Ali paşa Çıracı sokağı N. 22 - 30 
20 Franua fr. 16',- 1 Mark 50,SO 1 

1 Zloti 24,50 
celer n,. ...... d'J ğ' _,.. ... ı ece ı ıçın sonra 
gelecek cevaplar nazarı itibara 

1 Pe1110 57,- ı 

20 Ley 25 S() 1 ~ Dinar 76:50 
1 Çemoveç -

Tel. BeyQğlu 1751 
ahnmıyacaktır. Dışardn bulunan 
karilerimizin de iştirakini temin 
içindir ki cevap kabul müddeti 
biraz uzunca tutulmuştı..: r. 
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ARK MALT Hulasası kullanın 

Her eczanede . ATLI Süt veren 
annelere FOSF , · 

. .. . . ... 

Emniye.t Sandığı Emlak 
Müzayedesi 

·. Kat 'i karar ilanı J 1 

..._,.ede lllllaamlMD ikraz MerhunabQ cins •e nevilo 8oc'thua- lftDl 
hdek Ura kıyıaeti Ura No. movkli v~ müştemillb 

4UO 1000 a7 Vezneciler' de Camcıali mahalle-
sinde Vezneciler caddesinde eski 
ve yeni 113 numaralı yinni bir 
arşın arsa lizerinde kagir iki 
katta merinde bir oda ile bili 
pdi.K mahalıuii havi bir dükk~ 
nın tamaı Hatice Cemile H. 

mı · ... : · tol Kadık6y'tınde Osmanağa clyewa 
Rasimpllf& mahallesinde eski 
Karakolhane Yo yani Uzunhahı 
ve Karakolhane sokağında eski 
alb defa 7 mlikerrer ve yeni 142, 
144, 146 Uzunhafız ve 43, 45, 
47 Karakolhane numaralı llç ytlz 
on arşın ana ftzerinde kip üç 
buçuk katta dört daireli ve beheri 
tlörder oda birer sofa birer mut· 
fağı ve altında beş dükklm ve 
on iki · arşın bahçeyi havi yeni 
bir apartımanın tamamı. Kener H. 

· 1271 tlOOO 1100 Kadtköy'ünde Caferağa mahal· 
lesinde Y oğurtçuçeşme sokağın· 
da eski 40 mükerrer ve yeni 
104, 100 numarala biri yüz dok· 
san iki arşm arsa üzerinde ahşap 
ve harap üç katta biri küçük ve 
biri mutfak olarak kullanılmakta 
olan on oda iki sofa diğeri yani 
yeni hane elli beş arşm arsa li:ıe-
rinde bir kata kagir diğeri ahşap 
olmak üzere iki katta iki oda 
bir sofa bir mutfak ve bin üç 
yüz elli Uç ar m bahçeyi havi 
iki hanenin . tamamı, Hafıza Behice, Fatma 

Düuüsaf, Samime Perihan ve Resmiye 
Suzan Hanımlarla Mehmet Akif, Meh· 
met Hatıf, Vasıf, Vedat, Turhan ve 
Fadıl Efendiler. 

1820 7300 t2o3 ber:>ğlun'da Kamerhatun mahal· 

ı.l 

lesinde şerhethane sokağında eski 
38, 38 ve yeni 36, 38 numarala 

yüz doksan arşın <1rsa üzerinde 
üst kattan daraçaya çıkan mcr· 
divenler ahşap diğer merdivenler 
lcagir olmak iizere bina kargir 

' · ' •. . olup kapıdan ilrince bir moz.tyik 
antre bir kapıcı odası ve bu 
katta bir numarh dairesile bir 
dükkin ve bu katm altmdaki 
katta ıahanlık üzerinde iki daire 
vardır bu dairelerden dokuz nu-
roaralısmm sokağa penceresi olup 
bodrum şeklinde kullanılmakta
dır, karşısındaki 8 numarah da
irenin üç odası bir hali bir mut· 
fağı en sil katta sabit kazanlı 
mermer yelaklı zemini çimento 
çamaşırane ve 1 kömil rlük ve ara• 
lığa çıkacak kapı vardır. 1 numa
ralı daire iki oda bir hala bir mut-
fak bu katın üstündeki üç katta 
ev-<•elce birer iken bilihara aradan 
tahtaperde ile ayrılmış i'<işer daire 
ve arkaya nazır olanlar ikişer oda 
birer koridor birer hali birer 
mutfak ve ön tarafa nazır olanlar 
ikt~e r oda bi.rer koridor ve sofanın 
mezkiir tahta perde ile bölünme-
5in<len hasıl olan ve oda halini 
iktisap edecek birer mahal ve 
birer hala birer mutfağı ve üstündt 
zemini çini 1 antre duvarla muhat 
1 daraça ve daraçaya çıkacak 

· ve' otuz bq Uflll arsa tizerindo · 
haneye muttual Jtarap bir dnk
klm ve ylı sebea aekiz artın 
bahçeyi havi. yenice bir hanenin 
tamamı Saa«!•t H. 

185 &18 11712 Kadıköyilnde Raaiınpqa mahıil- · 
lesinde Çayır caddesinde eski 66 
mükerrer ve yeni 84 numaralı 
yetmiş beş Ufm arsa üzerinde 
ahşap iki katta ikisi knçnk llç 
oda bir kllçük mutfak bir malta 

510 
taşl.ğı havi eski 1 hanenin tamamı Aautas E. 

13697 Osküdarda Selimiye mahallesinde Ha~ 
mam ıokağmda eski 12 ve yeni 
20 numaralı yQz 1eben yedi =-
UflD ana keriade ahpp 

tki buçuk katta yedi oda iki aofa 
tir mutfak bir lcuyu ve iki yftl 
~lb arflll bahçeyi lıa'Yi harap bir 
bir hanenin tamamı 

ismet ve Fatma Samiye Huaalat 
6545 13800 14815 Beşiktaş'ta Teşvildye _mahalleıİJI. 

de eski Hamamcı ve yeni G~ 

120 

317 

lüst:Uı ve bahçe aokaimda eald 
5 mükerrer Ye yeni .CS-2 numaralı 
dört yftz kırk aqaa llzerin4e klr
P' beş katta on daireyi Ye beher 
daire dörder oda birer aofa birer 
mutfak birer hamam ve birer 
halayı ve dokuz yüz albalf ar
şın bahçeyi ve ~ 6, 7 numarah 
dairelerin ahşap kısmı natamam 
bir apartımanan tamamı 

Şemsettin Ziya Beyle lamet H. 
16648 Beylerbeyi'nde Burh:miye mahal- , 

lesinde Çamlıca caddesinde eski 
2 mükerrer ve yeni 22 numaralı 
yetmiş sekiz arşıia lizerinde biri 
kigir diğeri ahtaP olmıık üzere 
iki katta biri sandık odası olmak 
tizere dört oda iki sofa bir kuvu 
ve elli arşın nzerinde adi taşlik 
bir mutfak bir ahır ve üç dönüm 
iki ytiz bir artın· baliçeyi havi 
bir hanenlii<. tamamı.' lsmail Vefa Ef. Hatlçe, 

4 fHadiye ve Şazimet H. lar 
17733 Yenibahçe'de Ôfdekkasap mahal· 

lesinde ; Yeni~çe cadde:.ınJ.~ 
eski 39 ve yenl 61,63-l numarab 
doksan lll'fID arsa lizerinde kAgir 
bir katta ild oda bir taş antre 
bir mutfak bir hamam ve bahçe· 
de elli beş arşın Uzerinde ahşap 
bir katta harap"'bir oda bir ıof; 
ve rubu m&SW'a t•tlı ıuyu ve bin 
iki yüz bet arjiji bahçeyi havi 
müfrez bir han in tamamı. Mehmet Halit 

Ef. ve MUn'ime, Ayfe, Muazzez Hanımlar 
1230 288tJ 18154 Süleyman1re'de 'tqodalar ıoka- · 

ğında eski 1 1, 
1
11 • mükerrer ve 

yeni 19, l 1, 23 numaralı llç ~z 
arşın arsa üzerjndc biri ahşap 
iki katta liç oda bir sofa bir 
mutfak diğeri dört oda bir aof• 
bir mutfak ve üçüncüsü llç katta 
beş oda bir ıofa bir mutfak ve 
müşterek bir kuyuyu ve yüz oa 

arım bahçeyi havi mukaddema 
iki elyem üç hanenin tamamı Halil lrfaa Ef. 

4aO 25250 10383 Beyoğlu'nda Feriköyü'nde Tatavla 
caddesinde 23 No. la iki yüz: yir-

' kargir mahal ve on arşın aydınlığı . 
havi bir apartımanın nısıf hissesi Ali V.ftk B. 

mi yedi arf'D arşa üzerinde kargir 
olup kapıdan girince birinci da
ire elvao çini . d~eli .büyük antro 
(camekanlı kapı ile· ikiye bölün
müştür) bir ~apfcı odası üç oda 
bir hali bir nıutf ak bir koridor 
brr kiler üstündeki katında bir daire 
vardır, bir "koridor üzerinde camlı 
kapılarla bir btr).n~en ~yrılmıı üç oda 
arkada gene ~~r koridor üzerinde · 
bir banyo ,bir hali : ij,ç. ufak oda 
bir kiler bir. mutfak' balkon ve 
onun Üstündeki ve ı en üstündeki 
diğer iki dai&!ı ~de bu dairenin 
aynıdır, antreden merdivenle aşa• 

' 305 · ~ ···'856 Fethiye'de Katip Maslahatt1n ma
hallesinde atik Fethiye cedit Hacı 
·İbrahim sokağında eski 8 mükerrer 
v~ yeni 10 numaralı altmış sekiz 
arşın arsa üzerinde ahşap iki bu
çuk kat.ta odanın birinde yük ve 
clola;> olmak ilzere üç oda iki 
ufak sofa bir mutfak ve doksan 
üç arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Halil Ef. Hatlee H. 

t 141 3G2f 1832 Kaoıköyündc Osmunağa elyevm 
Rasımpaşa mahallesinde Halitağa 
elyevm Çeşme ve Hayribey aoka-

iuıda eski 18mükerrer18 mükerrer ve 
yeni9, t 2 numaralı yüz on arıin ana 
üzerinde ahtap iki katta bet oda 
iki sofa blr mutfak bir çata aruı 

m inincP. orta kattaki dairenin ·- '• . ayni bir dair~ 1 J{e sahanlık bir kapıd 
odası bir üç k'-pılı büyük mağaza 
diğer iki kömli~Uk en alt katında 
bir l:iler ve üstündeki dairenin 
ayni bir daire vardır. Bu katta 
bir zemini çamqırhk ve beş kö· 
mürlük bir hali ve bir dükkin 
ve on dört arıuı aralığı havi bir 
aparbmanın tamamı. 

·.Rukiye, Rabia ,Melih, Seniye H. larla Bedii B. 
St58 10030 11183 BeyoğJ11t' '" · ~lacames~it mahalle· 

sinde lailtlCa -sokaiında eski 12 

J 

Alemdar zade vapurlan 
Seri ve· llib karadeniz 

• • '. 1 l>ostaaı 

Bülent ıs vA.~ 
J>azartesi 

günil akşam saat 18 de Sir
keci nhbmmdan ( Zonguldak 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gi
~U. .. Trabzon ve Rize) ye 
uimet ve avdet edecektir. 
. Mllracaat mahalli: İstan
bul meymenet hanı albndaki 
yazıhane Telefon latanbal 
1154 

ı . Şehremaneti llinab 1 
Şehremanetinden: Çırçır yan

gın yerinde 6S adada 2-89, 
4-1, 2-207 harita numaralı 
araalar analarda 14,58 metro 
murabbaı arsanın metro mu
rabbama 4 lira kıymet takdir 
olunarak sablmak için açık 
müzayedeye konulmuştur. Ta· 
liplerin tarlnameyi g6rmek için 
her :gfuı, müzayedeye girmek 
için ihale giinü olan 6 eylül 
930 cumartesi ğfinil · levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. 

Fatih a~lh 3 hukuk hikimliğ'İn
den ı Koca Muııtafa pa;şada hacı 
Hamza mahallesinin Saray önü 
ıokağuıda 43 No: hanenin mutı&
samb Hıristo veledi Sotiri vefat 
etmekle terekesine mahkemece 
..-uıyet Ye tufiye neticesi olarak 
me:ıkQr hane açık arbrma auretile 
bir ay zarfında aablığa çıkanlmıf 
ve talip zuhur etmemesine mebni 
milzayedenin yirmi gQn milddetle 
daha temdidine karar vcrilmit 

. o!makla mezkür hane iki kat üç 
oda Ye batdadileri sıvasızdır sofa 
ile tahminen bet yüz arşm kadar 
bllhçeyl mü,tcmil Ye muhtacı 
tamirdir 350 L.i. kıymeti muham
mineli olup 3 Eylül çarf8.mba 
f(bıG ... t 14 t~ ihalesi icra ~ıh
nacafın4lan talip olanlarm yevm 
ve Takti mezk~e kıym~ mu
bammla4Ninin yüzde onu niabe
tlnde pey akçealnl hamilen Fatih 
sulh mahkemul üçüncü hukuk 
dairesinde buır bulunmalan ilin 
olunur 

---- Beşiktaş 
DK Ş YURDU 

Talebe kaydına başladı . 
Gayri milslimler de alınır . 
HUIUll ders te verilir • 

• • l 

eyrisefain 
Merka aoenteal Galata köP" 

rü batında Beyotlu 2362 
Şube acentesi Mahmudit' 

hanı albada l.tAnbul n 40 

Yalova 
Plaj ve kaphcalan içil.I 

Cuma Postalan 
. KÖPRÜDEN 
S, D. S, D. S, D. S, p, 
8 9 (13, 15) 21.~ 

YALOVADAN 
S, D, S, D, S, D. S,~ 
5,15 18 &9 . 19, 

y olculann bilhassa rı.r 
lardan azllmi surette istiff' 
desini temin için saat (13,16! 
de bir ~ yapılmıştır. Pli 
posta K6pr0' den harekeli' 
doğru yalova'ya (15,25) dt 
varır ve Yalova'dan (19,'5! 
de kalkarak KöpriiY' 
(21,55) de gelir. _/ 

İskenderiye sürat 
postası 

(Cumhuriyet) vapuru l5 ,_. 
ğustos cuma l 3 te Galat' 
nhbmından kalkarak cıl' 
martesi sabahı İzmir' e ~~ 
akşaını lzmir' den kalkaP'" 
pazartesi lskenderiye'ye # 
racak ve çar~amba )skeıı' 

ı · 'e deriye'den kalkarak azaıır1 uğnyarak lstanbul'~ geç 
cektir. _________________ __,.; 

Mudanya Postası 
( Cama, Salı ) Mudanyııf 

uğrayarak Gemliğe 1csdl 
(Pazar, Çarşamba) Mudanf 
ya kadar saat 9 da (Cwo•f 
tesi, Pazartesi, Perşeaıı,ı 
Ereğli vapuru tarafından atJ, 
lık postalar Armutluya 
uğrayarak lvtudanyaya kad . 
aaat 8,30 da Tophane Se 
sef ain rıhbmmdan kal kari~· 

Akaretler 62 ------ ----------------------~ 

425 

ve yeni 8 No. iki yüz altmış ar
tın iizerinde istibmam mahallini 
ve iki yüz elli artın üzerinde so
ğukluk kısım (camekin) mahalli
ni ve yüz yetmiı arşın araa üze
rinde klllhan mahallini ve yüz ot 
beş arşın üzerinde odunluk ma· 
hallini havi Buğluca hamam na-
mile maruf bir hamamm tamamı Vasfi"' 

20346 Üsküdar' da Muratreis mahallesin· 
de Köprülükonak sokağında eski 
10, lO, 10 mükerrer ve yeni 22, 
24, 26 No. yüz otuz iki arşın 
arsa üzerinde ahşap bir katta bir 
küçük olmak üzere 3 oda biri 
sofa bir mutfak diğeri yüz dört 
artın arsa üzerinde ahşap iki 
katta llç oda bir ıofa bir mutf-ak 
ye albnda bir dilkkin ve sekiz 

• 

yüz kırk dört artın bahçeyi havi · 
hanenin tamamı Emine, Bedri~' 

iki Necmiye Hanamlar · /, 

Yukarda cins ~e nev'ile mevki ve .müş~e~~!it&. ~uıh :~ 
hizalarında göıterılen bedellerle tahplerı uzermde ol 
apatoı 93o tarihine müaadif cumartesi günü saat i.kid~el 
baren müzayedeye milbaıeret olunarak ( muhammen IJY 
rini) geçtiii. takdirde kat'i kvrarlarmın çekilmesi mukart~ 
\undujundın talip olanların mezkfır günde saat dörde kadar 
idareaine mliracaat eylemeleri ve saat dörtten sonra \'\ile" 
lacak mUracaatlann kabul edilmiyeceği ve mezkür e , 
anelce talip olanların kat'ı ~arar eınuında hazır b~lu:: 
lan n bafb talip zuhur eylediii takdirde enelkı t ı>f• 

· aıCb:aJededea çekilmiı addolunacaklan lüzumu ilin oıuıı 

Mes'ul müdilr: Selim J?aJıl 


