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• S O N P. O S T A Halkın gözüdür. Halk 'bunüiıla' "görür· 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununJa işitir. 
SON POSTA Halkın d i 1 l d i r: Halk bununla aövler. 

~========================================~=====================~;;;;;;;;;;;;:;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;~~~~ 

ORDU DEGİLDIR MEMLEKETiN HER SEMTİNDE ŞUBE' AÇMJY A 
TEŞKİLAT Y APMIYA LÜZUM YOKTUR. FIRKA HER 
ŞEYDEN EVVEL BiR FlKtR TOPLANIŞIDIR. 

FİKİR TOPLANIŞININ SEMERESi iSE REY 
SANDIGI BAŞINDA KENDİSiNi GÖSTERiR.. 

~-F-ır_k_a_A-ra-s-ın_d_a_M._u_h_t_el-if--K-a_n_aa_t_le-r Etrafında 
'( apılacak Münakaşalar Kavga İle Neticelenem~z -
''Gazi Gibi Büyüğümüz Vardır,, 

Fethi Bey 1 Bugünün Meselelerinden 1 
eşekkür Ediyo Emlik Bankası Halka 

Bu .. bah Serbest Cllmburiye fırk.uı 

Memleket Hesabına Sevinçle Karşılanacak Ve 
Budur ••• 

lideri Pethl Be1den blr t.lıraf aldık. K ı ı k y e G •• 
VerildlJI merkezia iamlnd• ve tarl· o ay ) enne uç 

hladea anlqılclıtıaa röre bu telgraf -

Fethi Beyla YalOYadan hareketinde" 1 k M G 
Mucibi Şükran Olacak Nokta 

Meclisin Açılma
sını Bekleyiniz 
~~DDE ÜZERiNDE 
ÜNAKAŞALARI ORADA 

"Gulnin Bqımızda Bulunuıu Fırka lr.Ocadelelerhda K•"I'• 
Bitmeme.ini Te~ Edecektir • .,.. 

MYel Jı&ııılmıt, faket telırafaaeye u·· u·· o··sten·yor? .. verilmeel recllanlftlr. Telıraf tuchın 

Kaplıca, 14 Atuıtoa - Atlde-

CôRECEKSlNIZ 

E:n B·· :-k -1 (1\ıt·· uyu thamname 
uller) in Raporudur 

Dun S C f k l'd • Fethi · . ır ası ı en 
ika Beyle Büyükderedeki 

· 1\. nıetgahlarında görüştük. 
endi · d Vak· sın en hükumete karşı 

las \~lan tenkit:erinin madde 
ttt;k ıle tavzih edilmesini rica 
~u . ' ve efkarı umumiyenin 
diğ· ı~ahatı sabırsızlıkla bekle
lu ını söyledik. Fethi bey bize 

cevabı verdi : 

MEcLts AÇILINCA 

b,; Ben tenkitlerimin ana 
tİti ar~ söyledim. Teferruata 
lqtııp 8~Yasi münakaşalara baş· 
liıi ak ısten1iyorum. Millet Mec
•Us··açıldığı zaman mUJet kilr
tdeunden bu noktaları izah 
Şiın~· nıaddeler zikredeceğim. 
tta.k 1 gazete sütunlannda mü
Cidd~Şaya başlamak davamızı 

S 'Yelten uzaklaşbrabilir. 
Otduk • 

İşte, Fethi B. in Sözlerini Teyit r..aen Bir Resim 
ld HbrJann fazctenlzde Dcfrini 
rica ederim cfendirn: Serbest 
cümhuriyct fırkaaının teıekk6lü 
haberinin ilinlte beraber bir çok 
tar•flardan halkımn:ın muhtelif 
aınıElanna menaup yüzlerce va
tandaıt•n aiyasi prenaiplerimlzln 
kabul ve hüınü telakki edilditlne 
dair tebrik telgraf ve mektupları 
almaktayım. Fırkamızın teşekkül 
makladının ıahsiyattan külliyen 
ari ve sırf vatan ihtiyacı ve men
faati uğruna makul mücadelede 
bulunacağına kanaatle bize em
niyet ve teveccüh ederek fikir 
birlikf gösteren :ıevabn kaffeııine 
ayn ayn teşekkürler olunur. Bu 
teşekkürümü meşi'uliyetimizin 
solduğundan ve bazı zevabn 
!!tdreslerlnin maJum bulunma
masından timdilik münferit ce
, ... plar!a takdim edemediğimden 

m'l&zur ~8rülmddiğimi rica ede
rim. Bu arkadaılann bize asıl 
müzaheret vazifelerini kanuni 
menlmi hulülündc reylerile gös
termeleri de bilhassa temenni 
oluaur. 

ALI FETHi 
Subeat Cilmhurlyet hrku. lideri 

Kaza 
Cibali' de "Kazmik,. un fab

rikasında Rizeli Şuayp Ef. 
makineleri temizlerken kazaen 
elini kaptırmıştır. Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmıştır. 

...... 'f . 
liği enkitlerinizin istinat et· Hayat Hikayeleri 
llttıu:ak'alar hakkında efkin AYRINDAN tr1BAREN 
tatdır~Yenin tenvirine ihtiyaç GAZETEMiZDE İNTiŞAR 
~l EDECEK '- let e ·· h' dertl · "lllas ' n mu ım erme · KariJerimiz bize batlanndan 

()illa ettiğiniz kanaatindedir. geçen en mühim vak'alan ya-
tı Millet mecliıin'n açıla- / zıp gönderiyorlar. Biz, doğru-

"'····J De\'- dan dotruya hakiki hayattan 
~nu ikinci sayıfada) ------=----===-==-------....... ·-------m=:;:=- ... ı ,~ ... a ınan bu mevzularda yazdan 

'İsmet Pş. yapılan Ten- --~~~_!!J--=~:r~ğ~iz. y_ann_d·n-it-ibar.....Jen 

kitlere Cevap Verecek Üçüncü Fırka 
Olmıyacak 

Hab~r aldığımıza göre Baıvekil ismet Paşa ayın yirmi 
sekizinci i\inÜ Yal ova' dan hareket ederek lstanbula gelecek 
ve buradan Ankara tarikile Sivasa gidecek ve Zafer bayramın- . 
da orada bulunarak Sivas hatbnın resmi küşadını yapacaktır

Başvekilin bu seyahati büyük bir sabırsızlıkla beklenmiye 
değer. Filhakika İsnıet paşa reımi knıat eı-m.ısında mühim 
bir nutuk söyliyerek siyaseti hakkında yapılan tenkitlere ce
vap verecek ve bu cevabında bilhassa timendifer meselesi ü~e
riıade duracaktır 

Yalova, 15 ( Hususi ) - Ü
çüncü bir fırka teşkili mevzu
bahis değildir. Biri halkçı, di
ğeri hürriyetçi olan iki fırka 
daha uzun müddet için gerek 
Büyük Millet meclisinde ve 
ger~kse hariçte siyasi hayat 
faalıyetlerini tanzim edecektir. 

Memleketimİzill harap fdairlerinde bina yaptlmuaoı kolay· 
laşbrmak için vücuda getirilen .Emlik ve Eytam bankası, 
bilakis bina yapılmasına mütkülit çıkaran vaziyet alm11tır. 

Bu bankanın teşkili gayelerinden biri de Ankara'nın imamıa 
yardım edebilmesidir. Halbuki bankanın tuttuğu hatb hareket 
bu gayenin tahakkukuna mani olmaktadll'. 

Size bunu, misalleri ve vak'alarile ispat edebiliriz. 
Emlak Bankası halen faizi indirmesine rağmen bet seneye 

kadar vadeli ikrazattan aldığı faiz % on üçü bulur. Bunun 
dokuzu faiz, dördü de komisyondur. On sene vadeli ikrazatta 
faiz miktarı % on dörde baliğ olur. 

Halbuki civar memleketlerde faiz yekfınu yüzde 3 .. 7 dir. 
Kanunu medeni de faiz miktarım yiizde beş olark kabul eder. 
Meclist~ ve~ilen . bi~ t~d~ faiz . miktarının azami dokuzu geç
mcnıesı teklıf edılnuştır. Yanı komısyonun tayyı teklif edilmişti. 

Bankanın iskonto da yaptığı, bu muamele ile belki bu 
haddin kaldırılabileceği düşünülse de o zaman hatıra gelen şu 
olur: Vergi karşılığı çıkınca emlak yüzde on iki getiriyor mu ki 
bu muamelede ısrar edilsin. 

ı Sonra, Bu banka, halka kolaylık olmak üzere tesis edilmiş-
tir. Halbuki birinci taksit verilmezse borç muacceliyet kesbe
diyor. Bu böyle olunca, ipotekli bina bir ay içinde paraya çev
rilir. Banka da verdiği parayı kasasına koyar. 

Banka, rehin malı satarken alanlara yardım da yapar. Me
seli emllkin umumf bedelinin yansı için vade kabul eder. 

Bu kolaylığı alana yapar da evi satılan biçareye küçük bir 
yardım yapmaz. Çünkü nizamnamesi müsait değildir! 

Sonra satışlarda da insafşızlık oluyor. 
On bin liraya merhun (80) bin liralık bir binanın(IO) bin liray6 

sablması gibi. Hatta daha aşağı ... 
Bin liraya, on on beş bin lıralık binalar, insafsızca, müşteri 

çıkmadığından satılmıştır. Sırf sakat bir nizamnamenin esiri 
olan emlak bankası, halka daha kolay gelebilecek bir ticaret 
yolu tutarsa daha çok iş yapmaz mı? 

1 İki Cami Arasında... f 
~-------

Fethi B. tenkitlerinde fİ~endifere ihtiyaç olınad!ğını aörl~-

K · memiştir ve mesela son hadıseler esnasında muhtelıf naldıyat 

Ş için gördüğü hizmet nazarı .dikkate alınırsa b&yle bir iddia 
chir d dl d r t'tllll •uauıluktan ":aHıl kı- ermeyan e i emez c. 

~ ethi Beyin fırkasının kuv
vetı ve mesai fekli zaman ile 
belli olacakbr. 

asın ? l Fakat Fethi 8. yapılan masrafın yalnız bir nesle tahmiliniıı 
~ ~G}'a. şte bir çeşme ki doğru olmadığı kanaatini izliar etmiş, masraftan gelecek nesil-

t llkat •Us için yapılmıştır. lere de hisse ayrılmalıdır, demektedir. işte lsmekte Paşanuı 
Ilı susu 1 vereceği cevapta bilhassa bu itiru:a ait olan kısımdır ki merakla 
~? Oı ı çeşme süs olur beklenecektir. ismet Paşanın bu sahada hariçten para 

'-lc"cud·ltıazsa bunun hikmeti bulunamaması veya bulunan paranın alınmasındaki mahıurlan 

' 

~eti nedir f.. saymasını beklemek lazımdır, zannederiz. ------- ~--~-~~~-~~ 

-HUPOR:21-
" SON POSTA,. NIN "1000,, 

LiRALIK KUR' ASI 

- Hangi yolu tutsam, işlerim yoluna girer? 

A 0 ÜNCÜ NOTA VERİLMEDi :!~ 
' 

Sayfamı
-8,_kınız. 



2 Sa,da SON POSTA • 

Hallcın Sesi DABILI BABBBLBB Günün Tarilı 

erli Mallar 
Sergisi Ve 
Görüşler 

Yeril mallar •erslai •esen 

Fırka Bir Ordu Değildir, 
Köşesinde Şube Açmıya 

Memleketin Her Komünistleri 
Davası Burad 

Lüzum Yoktur.. Rü'yet Edil ece 
Bir rinyete g5re buraya g5n.~lell"!!i':W 

ler ve burada muhakeme ecllleceJd 
puute.ı açıldı. Dün de bir ....- INHlsARLAR FA YDAUDIR, 
............, terıiJI .-en ft ti- KALDwnn .. a. u A ı "'IR 
rmlırle koalltbl. t'lllbıel Wr .a uuur~ .. 
oldutu tilpMıma Wm•• ba meıt
Mr ulrlnncl. bu ...... .,... •• 
sBrlfleriDi ...... ,. bJCle41ycwa ı 

Daniş Bey \ ziraat ve maki
ae mllheadim} 

-5ergi geçen .ene~ nazaran 
hu ıene etaba Ybi, fakat tet
hir edilen teYlerin c:İD8İ itiba
rile de serıi geçen aene da
ı. •ltaeni •. 
~ri bqka bafka ::t icia bu sene ile ~çen 

. W'gi bmce ...... 

Vergi-
"Halkın, Fa~asını 
Sonra Göreceği işlere 

Sarfedilmektedir. ,, 

BU SÖZLERi AKÇORA 
oaw SÖYLÜYOR .. 

yese edilemez. Bu senekinin - Serbest COmhuriyet fır. 
adını panayır keymak Uha kası• girmek &zere olduğ9-
mfinuip war. im& s6ylmiy•, doğra mudar? 

rtazetelerde ikinci Lrumbru Dlbı Akçora oğlu Yusuf 
sergisi diye yazıldıiuu ıirü- Be,e rmtgeldifimiz zamaa bu 
yorum. Geçen seneki birinci mali sordak ve şu eeftbt 
lstandul Sergisi idi ; bu seneki alchlc 
birinci l.tanbal panayındır. _ Geçen tün Fethi Bey 

M&tqel>bislerin ıayretini ve Ulaa bala ark-m.lar laep 
takdir ederim. G•n sene bir ...-. idik; -~eteciler ba 
yapılımf olan aerpdeki kws e-

lann bu 9e11e oaa baziyen emecla alnuşlar; 
cillederinia .talaila edilmiş ol- be-• Fethi Beyin yanmda 
diri- firdim. bu....._ yeai fubda rol 

S.=1ın ._. dememek ela- aldai- delil addedilmif ft 

ha iyi olur. o 10lda Defli/at ,........... 
Ba lmeki 8eriİ bir panaJll' Fedlİ t.e,i Rftrim. Se.pa-

°"._* iti1aari1e tqllirde ~k tik bir clewlet aclamtchr. Yal-
mnaffak ohn•"fbu'. mu ben demokratım, demok-

lf.. rat olan Halk farkumdan ay-
Milatu Sait Be, (Sen Be.. nlam•m. 

va Frawz 1iaesi muallimi) hakk!,ı~ fi~? programı 
- Heyeti umumiye itibari- - T amamile hberalist ol-

le şayanı memnuniyettir. Ser- duO.ı M>ylenemez. 
ıiJi a.~erken aftOslmün iftihar- •-
la ir~~--~--·bi'.ettim. - Şimendiferler, inhisarlar, 

_.. umı5... vergiler hakkında ne dilşil-
y a1mz ıeçen seneki sergi- nü~m? 

ye nisbetle birçok tilcıcarlan- _ 1nJu.artm. melll&I' ft 

mızm bu serıiye iftirak et- amele için ne kadar iyi olmaş
memiş olduklarım gördüm. aa, varidat te.ie etme.i itiba-

Meseli : lzmir m•mıditı rile biltün vatandaflua taaBlk 
huırcıhk ve yapma çiçekçilik eden büyük meselelerin büaaü 
aerıide, hemen yok gibi idi. auretle bapnlma.tma da yar

lmalib bahriye ve makine dun etmiftir. 
fabrikasımn ma·nulib karıısında Rejide, devlet timendifer
bir saat kadar durmak ihtiya- lerinde çahpo amelenia va
cmı duydum. lbiyat kısmı da ziyeti her hale huaui firket-
fnkalide idi. lerde çabşan ameleniakiııden * daha iyidir. 

Melihat H. ( Saraçanebaşm- Memleketimizin her tarafı. 
da 12'l) Dm fimendifer yollarile hir-

- Tertip tanzim itibarile birlerine raptedilmesi lizımdır. 
ltu aeneki auıi daha ıüzeldir. Bu mnstakil bir Tirkiye ya-

• ptmak için 6n safta ıelen 
AJtea H. (K-awwk No8) bir memeledir. 
- Ge~en seneki wsi ela- Alınan ftrgiler ballnn ilk 

ha 81Jopk idi. Ba ._eki daha nuarda premediii w fabt 
fa,daauu er ıec takclr edeee

IJidir. Girıne Ye çıkma intizama gi ı;:; aaıfedilmeltedir. 
raptedilmittir. .. bir fırka lefkilinden 

Huu B. (Lise talebesi). , b~or. 
- Bu 9el'li tertip ve tezyin - O~ncl 

itibarile biriDdden daha çok edilecejindea 
D1vaffaktır. jilİIL 

- dd u·· • d TA VZfHI LAzlM GELEN Munakaşalan Ma e zerın e tBA7l NOKTALAR .. 
Jf- ETABLI VESIKAı.ARI -

dıliıblmıya ....,=PMfhr. 

Görmek İçin Meclisin Açılmasını yeni 
Beklemek Lazımdır ... 

Jf- BELFJ>J\'E AZASI - ~· 

F k 
firba m.._._. tı.plnara EJ 

ır a ~= WMll,e tntihabnn lı;o 
Jf- BAŞVEIW..ET llOsTEŞAlll 

iB't .... biıinei ..,.,.ela] )erile temasta buluamut olma-
cağı zamana kadar bekletmek mzclan milhem olarak laarici 
doğna olur mu? ~ bir istikraz için onların fikir 

A(jJR VERGtl..ER ve temayillleri hakkındaki mü
taleanpı sorabilir mİJİm? 

- Evet, memleketin ıabrap - Benim intıba ve kanaatim 
haliade bulunması halkı aabır- şudur ki harice itimat telkin 
mz yapıyor, laerkea herşeyi etmek JiDnadır. Bir kere ba 
birden bilmek İ!tiJor ft mü!- itimadı telkin ettikten sonra 
tacel çareler anyor. Fakat biz elbette ki hariçte bu kadar 
pluslarla uıeşgul değiliz. Hü- boş duran büyük senna-

kiimet bal!'oda bulunanlarm hüs- yeler memleketimize ~iye 
DÜ niyetlerinden ıüpbe edilemez. can . atacaklardır. Diğer bir 

Fakat bir adamın daima arkadqnnza da 16ylediğim 
sevap iflediğini ve hiçbir za- ğibi, l>u__, memlek.-tin şerefi 
mao hata yapnuyacajmı ka- ve haysiyeti meselesidir. 
bul etmek te safdillik olur. Ba itimadı mutlaka teais ft 

Binaenaleyh biz hükiımetin telma lizamchr. 
istemiyerek yapbfı ha talan ~ T Y APMIY ACACIM 
tenkit ediyoruz. - Fubn•un l.tubuı bil-

- Bunlann hepsi doğru. rom ı-. edildi •? 
Fakat ~yetleriniz mipbem - Fah iflerinde bizim 
kalıyor. Mum vergiler ağlr- memlekette Janlıt bir k-et 
dır, diyonunnr, Bunu söyle- v•. 
diğiniz zamu hangi veıgileri Z...-li,.._ ld ı.b onla 
murat ediyorsUDUL ~ hir teJdiı, ft • .ı.k 

- lıleaeli inhisarlar, benim ıeWr ft •Hdlme bclar ..... 
kanaatimce, bu milletin autma ler ·~k, tepilM ,.,..-
yükletilmit amr birer ·- )i dlr? 
den başka bi; şey de~. Bence &rb itleri Wr fikir 
Sonra •msakkafat v~ memelaidir. O fdrre taraftar 
ağırdır. Muamele ver,W vcl ol~ _ o fubmn etrafmda 
saire. Fakat bummla bütiin to~, ft fikirlerini. rey 
bu vergilerin kal~eceji aajidılduı bı..,,-Ma izhar 
kanaatini vermek te doğru edğier. 8a n m için her 8e1Btte 
deiiJdir. Eaas mesele mevcut ·~ r klıea. lair tabe 9ÇllllJa 

m~aDarın haddi ugariye lıı- I~ ~· 
dirilinesi \le bu suretle ya- • laer tanftaa. bilbu
pılacak tasarruflar aayelinde sa --~~-bir cıok mlraca
laalkm berindeki vergi yii- •_...tiki •JGI· lla ........ 
künl hafifi tmektir .... tqebbad ılblu çok 

MÜLLERI~ RAPÔRUNDAKI ~= ~ •% ~ 
TENKİTLER DOGRUDUR yam .....-.;1ettir. Fakat 

- Miillerin ıazetelerde lıı· b• memleketin her barafmda 
tİf&I' eden raponmu okuduna.z ıııbder aç.ıya lefebbiis ede

cell''d~· hana ilzam w mu Beyefendi? 
irnk•n ,.....,__.. 

- Okudum, ve dikkatlt! Ba ctialedea olarak lu lı 
okudum. Bu Alman mütehu- lstubal bin;.- da açı'= .. 
~~::;.r;::d:c.'"en~ mttta- llllfbr. Ba ite Haydar 8eJia 

Baden tenkitlerim Mldnn.. ~~ edildiii de dui•• dıe-
da madde ve aarabat istiyen- F:-1-- rt.t -'--k .1_ 
ler bu rapona ohennlar. Bu wya mer: ...... _. 
rapor dünyaca aalibiyeti ta- aıek omm ........ Wr ...... 
aınmıı bir maliyeci tarafından d~~ö'!! ~ ~ 
yall)mqbr ve hllldimetin ken- toplanmak elemektir. 

eli aleyhinde hazırladığı en GAZETE ÇIKARMIY ACA(ilM 
miUıim vesikadır. Bu raporu - F1rkanıun bir organa 
okuduktan sonra başka mtlta- ihtiyacı v...-. Bir guete çı-
lea derme yam na ila ti ymç karmak istemez misiniz? 
yoktur. -Şimdilik hayu. Ben wktile 

lsTIKRAZ MESELESi bir aebze gazetecilik te ettim. 
- Paıiate Dayialer wY- O vakit hayli pU'8llll da. h. 

Kendisi için Muhalif 
Tabirini Kabul 

Etmiyor-

"KARŞI FIRKA. TABiRiNi 
DAHA MONASIP BULUYOR 

Yalovaya gitmi9tlr. 
Jf- INGIUz FİLOSU - Bir 

n lkt muhrip olarak 18 afuto.ta 
DUDIZI alyanıt edecektir. 

lf- SZ VAPURU - Ba _...... 
mmıza re~ec•ktL 

Jf- Alıl.NULLAH HAN - Y 
ltalpdaı tehrimbe gelecek w 
...... '1llablHln lt.ı, •• ,.ı~ 

Jf- llANKEN TAYYAltE &uı.._..·.1'11 
NIYOR - lngUlderin aon ta17are 

Guetderim Serbest Cim· =-=-~~ .:_ cc..,,,.,._.-~1 
huriyet &..kasından bahseder- leniir. T..Ube mwv•aldyet , .... th 
terken "M.lyljf fırka.. tabiri- Jtıo llVAS HAm - Zaler .,.., 
ili lmllampaktadu-1.. Ser8Mt l = bbat Batvekll tarafıad.. af/il' 
Cümhuriyet fırkasımn erkinı Jf- ŞARK vU YETI.!RI llOFE~ 
araıunda hüküm 8İİren '---- şt - Dfrmbellh v ... .._....._ 

• auma- .. ADLiYE VEKJıJ - D6a v....-
ate göre bu tabw F rDMze& •armat. oradaa tc-um)• sftmlftli'. 
Opposition tabirinden terce- Jf- IPGAN lll'IRI - Meml..,........,.'f:! .. :-.., 

...1:1-:....:. Bu .1.-•-dinl lhtUll çıktılı .balaerlerW m&bal 
me ~-. ua& e b--.tw. l:la4lllH Wr f&iııafttt• 
de yanhfbr. Y mi fub keadi rettir. Gutla Ceyllal Haa ~ 
immile ~ ~Jr-.. ........ rab 11111• .h ı••· 

lnfırlra,. ... cloiıucluı. Etlb! ~-.. ~!.; •b ha K adecll aacak 50 tdfldea Htarettir. ti a tanunu .......... o~ Ç••~ 
RE - Burh Kaperlye bir 

De gv i c ece k .. ~~..:m:.tttSEFbd- ...... .,.., 
Y afyaret ederek ftda etmlftlr. 

Me IW ... içti==nda iati- Jfıo BALllWG'.DE DELLALIYa-
hap ............ de~ 111-};!.,. ....... bir tef*l ...... 

• _.~ •-~.JAla.n:..; Dp e lftl:r. 
ma ..,,~. .,.,~~ lf- DVICIFANE lllODOltL060NI-" 
Bnllaare ftlil• ......... l.aaa el çeldlrUea Zi1a s.,ta .,..-
slre Jeai ka ...... ._ Jfalaa ~· .-
IHr dereceli olmam ea•a• E.,ıeı• ....-m Allkaract.. ~....,. 
bbul etmekle kalmıyacak, lenea Jal harem eetTellne gire il#' 

cMI ... 

ayni zamanda ikinci fırka- lf- BU~DAY SATIYORUZ-H~ 
... temsiline de ..... kayıt- Hftiplıımq ...... u. ......... fi 
Jan ihtiva edecektir. ::-- uculap aafıcal.n lr 

uğurda mfetti& Şimdi tek- yemizia yükaebne>iae 
rar b6yle tehh1reli bir ite bir aşkla çalı§ılacakbr. 
girmek istemem. Millet mec- MemlekPtimiz için p 
liıai açalcbktan 80lil'a ffziJd şlilmmclır ki fırka m6ı~lel'J'" 
icap ettiıiaae o nkit clitlDe- Jerinin tafimiyata im ı'ip ~ 
ceğim. sine meydan ftr'IDemek, .,, 

o takdirde ele kilçlik d&t __ J. 111·-'-ı._t .. --~ --~ 
_ _,_,_... bir fikir -·-•esi BiR cmn:ac CllliUll ....... 

7•- •- sıadan aarfadilecek gayret .,, 
""'kTv~ ACAK deımeyaa edilecek fikirleri' 

Fethi Be, bu beyanatlanm fikriyat vadisinden uzakla,..-
p dlmlelerle bitirdiler: mak içlıı bapmızda Gazi ffll. 

-Fahmmn maqffü olma- gıöi bir büyüiümüz vardır. 
maa için hiçbir sebep yoktur. Memleketimiz için siy 
Gayemiz cimlmriyet mleue hayatta bir tekimül 

• • •• • • a..-.L • .-.-1 b.;;·.t ..... 
•- ft ftJ1Bi18i11 uaavııea -..am., ... r. 
ft Awapa'da medeni memie- Matbuabn bu noktadan b~ 
ketlerde ~ f1ibi millet yardam eclec:elderine k_... 
ifleriniıa i• wdte mlub- Şimdiye kadar vaki olan Ji'. 
, ....... Kap.. ........ el.-..... ela mitefekJariml.* 
w:vlii ildid.r bvtw cleğildir. Fethi Bey çok meşru) 

Gayemiz y&beltir. Bu p- ! duldan ipa pzetecileria 
yede mvnffak olmak içia reisi- lannı her an Uafa .... MC.mlll'I 

miz Gazi Hz. bana lütfettikleri bm .. Mlalduw " ı,.1 .. d• 
cevapta buywduklan gibi, itibarea Mat iki ile üç ar 
geaçlikleriadea b.-i tanıfts ela pzetecileri bbal eıdlıPB 
olduklan bu tara iclareaia ji.-_ o saatlerin lwic:iacle 
bütün qkjlile memleketİRlizde ret lr.abal edemiyec:qmi 

ve t~ aiyui- dirmiftir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Emlak Bankası 

l - Huu B. - A -.tı.. S.. ._ ......... 
..,_ Wr .. , .... ta ..... ı Bea E·M• .. ...__ 
tlaa ( ,W. U) • YUU fable bb pan kaldırdım. 

2 - a.- B. - Ba para ile, keadi balime I S - Huan B. - Bir defa borcumun taluitimi 
... IU .... ~ bir 9fteP )lapbnuya Mt- .uılaa .-eremedim, W.Oclaıa ,.ı .. nhm, y•lrm4w 
ladua, ama itler de pek lııea•t fidiyordu. .... hiç fayda etmedL 

a 

4 - Huan e. - tın.yet •u IKi,elı MCU ~ 
mele içi-, yalnız o JllPbnhtnn e.t detlf, teaeere 
filtemi de Ntbm, dımdızlak •okak ortasında kaldd'° 
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Her gün 
Niçin -

Sustunuz J 
Sorabilir Miyiz? 

M. Zekeriya 
T" Bundan a:tı ay kadar evvel 
b .urk para.Ilı birdenbire müthiş 
\' ır sukuta uğramış, hükumeti 
~ milleti tel~a düşürmüştü. 
b' vaki~ 1smet Paşa hükümeti 
ırçok tedbirlere müracaat etti 

lllecl· ' . ısten bir borsa kanur.u 
ıeçırttj ve paranın sukutunu 
llluayYen bir hadde durdurmıya 
llluvaffak ld B o u. 
Mil• unun üzerine ismet Paşa, 
lak.et Meclisi kürsüsüne çıka
te ?1ali buhranı anlattı, alınan 
lis dbnieri izah etti. Biltün Mec-
'k 8atvelrili alkışladı ve teh· 

~· etti. Hiç kimaeden ufak 
ır İtiraz sadaaı ifitilmedi. 

!s~·et Paşa ~mendifcr siya
~linı meclisten gizl~miı değil
t 

1
' Bilakis memleketin her 

~llrafını demiryDlla...-i!e ai gibi urcc .... 
\' k' eglıli f söylcdiji zaman her i: !t alkışlandı. ~imeulifer 
hş~~ı:ıda btu!an Bİstcmin fail• 

ıguıı kimse ol'taya atmadı. 
ta M~Uer, raporunda bu nok
~ ıza1ı ettiği halde meb'us
b an hiçbiri İsmet Patadan 
• u mesele hakkında izahat 
tsteınenüşti. 

~ 
FeıL~ B gil . v o)d .. uu ey, ver er111 agır 

y Ugtuı<!aJı, birçok isr .. fat 
ıa:pı!dığındruı, lüzumsuz masraf-

a gir:şiltliğinden bahsediyor. 

111 
yeni fırkaya iltihak eden 

ti eb'11sla.r, onun bu fi~:ri'1e it
i>~ e~iy<irlar demektir. Ha:l
b tıki lsrr.et Pqa hükUmeti, 

• . ~ Vergilei i, Millet: Mecli.inden 
\tin alarak tarhctmişti. Bnttın 
lllasrafla?:ı Millet Meclisine 
~e· n··.. b ' ıgı ütçede gÖltermiştir. 
h· Fakat şimdiye kadar hi; 

ır n.eb'usun i'>met Pqaya bu 
~e&eleler hakk!!!da bir müta
~ beyan ettiğini ifibnedilc. 

• & Malınnıt Esat - Haydar Rifat 
eyler C<tvacıında ve l,tanbul 

laıet · · · • l eıe.nn~n lstl'nbuld!.ki da-
a annı B , , ,. -
le~ . n ursa ya naKaı muna-
d tile mahkenıeJerin t\zerin-
0~ tesir icra edildiği iddia 
lıü~~du. Meb'u~larda"l hiçbiri 
d Unıetten bu mesele bakkm-
11ı:~ahat istem.iye lüzum gôr-

lim ~ 
ttti'"· laa, Fethi Beyin şikayet 
tut ~d~ütün haller evelce mev
h 1 ı ve meb'uslar bunların 
t,ıeps~n! biliyorlardı. Millet 

CClısı k·· - - b"t- b kUs ursusu u un u 
tn ur!an. görüp söylemek iç.in 
in b~usaıt y~dir. Fakat o vakit 
•6~ uala_rdı-:n hiçbirini hu kür
•es · e. ~onnedik ve hiçbirinin 

ını ~itmedik. 

,,, h' * ditı e uslar balkın vekilleri-
lıii~ ~alk onlar vasıtasile 
- le eti kontrol edebilir. De-
-o raam· )'f'n~ ın Ye cilmhuıiyetin 
•ıi~cl~e kontrol vasıtam Millet 
"'"' isidir. 
tnetUgün yeni fırkaya geç
ala e kanaatlerini izhar etmiş 
8~kl:tneb'uslara, o vakit niçin 

annı sorabilir miyiz ? 

Alenıdağı Panayırı 
p Ale.ındağında dün kurulan 

an.aYlr b d d edi ugün e evam 
da yor. Bu münasebetle Alem

gı Pek ziyade kalabalıktır. 

~oğazı Geçti 
UnıelSarda . ber:ber kalfası 
itçrıı~ ~fendi, boğazı yüzerek 
da1Q1 ıştir, Bunun i~ ( 4 t ) 
t:h. ;calık bir zaman sarfetmit-

SON POs1·A 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: ._Kadınlar Niçin Düşerler?* 

Sayıfa 3 

Dedikodu 
Dalkqvukluğun 
On iki 
Şartı 

Kıvrak ve 
vuk olmanın 
dır: 

... 
ince bir dalka-
on iki şartı var-

l - Daima güler yüzlü 
olmak. 

2 - Etrafın -sıkıntılı ve 
nq' esiz anlarını iyi keşfetmek. 

3 - Böyle anlarda, her
hangi bir hareketten dolayı 

1 - Ba:ıı kadınlar mağazalann 2 - Bazı kadınlar camekanlara 3 - Bnılan camekanda gör- 4 - Fakat ba1:1 metiD kızlar nrdtrk ld tebrikler savurmak. 
k • t d t h' d"l k b 1

-- k k • • • d kl • ahi 1 k h bu panlbh eldblcileır onları aldatamu. came an arın a eş ır e ı en ıy- aKAra fi ve zengın gıyınen ü enne • p o ma eves ve 4 _ J riızımgelenlen" arka-
- •--d l ,___ ki d lar hl Fakat unutuuyalam ld lndanmwn dilı· 

metli ve zarif şeyleri ıörunce aa ın ara &arfl n uyar • bıraıoa kapılır ve bunun için Ç melerfaln en •Dhia Hltebl ltu ba ca· sından da daima metebnek ve 
kıskançlık duyarlar. bir fekakirlıktan çekinmezler. meklalardır. 

-=---=-=o:ıı==--===="""""-=~==-------==s::coı::-=-=---=-:ıa-=--===-:i------=-====---====-,==-=-==-==------..,_-== ................... =---==------=~ ~ı hiçb~ yerde-ima tarikile bile 

•• •• • 
BUGl!NUN TELGRAF HABERLERI 

olsun-aleyhte tefsir edile
bile~ek birşey söylememek. 
"Çlnldl hemen yet:iflirirler. " 

5 - Allkadarlann yanında 

............ l!llm .............................................................................. I mçbir mütalla dermeyan et-
memek ve: 

Reisicümhur Hz. 
Nezdinde •• 

Yalova, 15 (H. M.) - Baş
vekil ismet Paşa dün akşam 
Gaziyi ziyaret etmi~ ve akşam 
yemeğini kö,kte yemiftir. 

Burada fethi Beyin iki gü
ne kadar avdeti beklenmek
tedir. Her gün gelip giden 
bir çok meb'uslar görtilmek
tedir. 

Maamafib ilk günlerin ha
rareti ebilmiftir. 

Dehşet 
Efgan'da Kolera 
Salgın Halinde 
Tahran, 14 (A. A.) - Ki· 

bil'de tiddetli kolera salgını 
hüküm ıürdüğü haber veri· 
liyor. Kandhar'da ahali tehri 
bopJtmışbr. 

Siklon 
Napoli'yi altüst etti 
Napoli 14 ( A.A. ) - Dün 

şehir nzerinde bir siklon pat
lamıştır. Bir çok evlerin dam
lan uçmuştur. 4 kişi ölmüş, 
1 kişi yaraJanmışbr. 

lranda Kuraklık 
Tahran, 14 (A.A.)- Cihan 

havalisinde kuraklık son dere
cedir. Pirinç mahsulüntın mah-

1 
volmasmdan korkuluyor, 

Müb;fağalı 
Bir Haber 

Karagümrük, Nesilşah sul
tan mahallesinde oturan Ne
şet, ayni mahallede oturan 
Balaban lsma:Ii kaba etinin üç 
yerinden bıçakla yaralamışbr. 
Bazı gazeteler, yara adedini on 
üçe çıkarmIJ, .adamcağuı üste~ 
öldürmüşlerdir de. Halbuki 
yaralı sağdır. Hastanede iyi-
leşmektedrr. ---
Rumeli Hanında Yangın 

Beyoğlanda Rumeli hanının 
5 numaralı dairesinden yangın 
çıkmış bir mikdar kaplama 
tah~ yanllllf ~e söndürül· 
müştür. Ateş. hizmetçi mangal 
yalcarken kıvılcımların sıçra
masından ileri gelmiştir. 

Trakyad;Jik Üzüm 
Mahsulü •. 

Ekspres Gece Kazaya Uğradı 

Bir Vagonla Bir 
Furgon Zedelendi 

Sofya, 15 (Hususi) - Senıplon ekspresi, dün akşam aut 
(22,30} da mühim bir liua geçirm~tir. Yanlış açılan bir ma· 
kas neticesi olarak ekspresin sol tarafı mühim hasara 1_1ğramıştır. 

Bir yataklı vagon ile bir furgon fazla zedelendikleri iç.in 
katardan çıkarılmışlardır. 

Bundan başka insan ve eşya zayiab yoktur. Ekspres üç saat 

geç kalm~ış~br-·~----~~-..~--------~~~ 
Bir Kadının Karnından Yılan Çıkb 

Hadise Beyşehrinde 
Cereya~ Etmiştir .. 
Konya, 12 (H. ~) - Ge

çen gün Beytehri kazaamda 
garip bir vak'a olmut. falclr 
bir kadıncaiızın karnından 
yqil · bir m yl1am ÇJkmlfbr. 
Kadın; iki ay evvel kasabada-
ki doktora giderek fİfCD kal"' 
nını göstermi~, içinden tuhaf 
sesler geldiğini anlatmış. ı-.6 

Doktor; zavallının mideSib-
de bir su yılanının bulunau
jamu anl&mlf, uğraşmıt çık
mayınca Konyaya gitmesini, 
orada aldırmasına tembih et· 
miştir. 

Fakir kadıncık zaten haya· 
bnı zor kazanmaktadır. 

Konya'ya gelememİf; iki ay 
korku içinde yatmış. 

Nihayet geçen &iin koDlfu
larile otururken dehşetli l>ir 
sancı duymuı , yerinden fırlı· 
yarak aptesaneye koşmuştur. 

Yılan kadının çığh.ldarı ara
mada, diğer komtu kaduılana 
tözleri &ınnde haliya düt
miifttir. 

Yeşil renkte ve ( 50-60 ) 
tıantimetre boyunda olan yı
lanın kadın uyurken ağzından 
girdiği zannedilmektedir. Ka
dının ahvali sıhhiyesi iyidir. 

A. Sa;,ri 

İsi er İnan, lst er İnanma I _ J 

Mürefte, 13 ( Hususi ) -
.Bugün ilk (10) küfe Ç&fllf 
üzümü Mürcheli tüccarlardan ı • b bl · • · d 
Bakkal Ali "Efendi tarafından Geçenlerde ortaya bır ha er •. dı. ı)eniJdi ki, son zaman a 
Tekirdağı vapurile İstaııhula ıstanbulun bilha.ua temiz semtlennde en fazla bina yapbranlar 
aevkedilmiştir. 1 doktorlardır. Bize verilen mal6mata gi>re bu haberde bir ek-

Vapur alay bayraklarile do- sildik vardır. Doktorlar kadar ıehirde bina yapbran bir sınıf 
nablmış, tizüm küfeleri sllslen- vusa o da mllte&hhitlerdir. Aparbman ve akar yapbrmak ve 
miş ve büyük meruim yapd- almak hususunda, şimdilik doktorlarla müteahhitler atbaşı 
DJJŞtır. beraber gitmektedirler. Ba resim IOD yapılan bir doktorun 

Talit &lıçet apartımanmı ghteriyor. 

Amirini Döven 
Jandarma 

Burhaniye - Birkaç gla 
evel Burhaniyede fU çirkba 

, hadise olınUftur: 
Burada kaymakam vekilliii 

yapan tahrirat müdürll bir a
ralık jandarmalann yolsuz bir 
hareketini görınüt ve kendil~ 
rine biraz çıloşmıftır. Bunun 
üzerine jandarmalar kımııtlar 
ve kaymakam vekiline herk~ 
ıin önünde dayak · atmışlar, 
sonra da ellerine kelepçe vu
rarak nezarethaneye koyuıUf· 
tardır. 

3 Üncü Nota 
Henüz İran Hükume

tine Verilmiş D~l 
Ankara ıs (Telefon)- lran 

hüklımetine verildiği söylenen 
üçüncü nota .haberi, tahkika· 
bma göre dojru değildir .. Şark 
vaziyetinde bir detifiklik 
yoktur. 

Verilecek nota esu1annm 
hazırlandıj1 haber verilniek
tedir. iki taraf hududunu 
tahdit edecek komisyon da 
yakında, faaliyete bqbyacak~ 
br, denıliyor. ---

Belediye Cezalan 
Ank~ ı5 (Telefon) -

Belediye cezalarının tatbikine 
ait talimabıame çıkmışbr. 

Paris Sefirliği 
Ankara 16 (Telefon) -

Aldığım mal6mata nazaran 
Saracoğlu Şükrü B. Paris 
sefirliğine tayini teklifini kabul 
etmiştir. 

Şehitlikleri Ziyaret 
Şehitlikleri imar cemiyeti 

azası ve diğer bazı zevat dün 
1a 1t (7,30) da Gülcemal va
purile Çanakkale şühcdasını 
ziyarete gitmiştir. 

Çubuklu' da İnfilak 
Dnn iece Çubuklu gaz de· 

polannda, (21) numaralı ambar
da bir infillk neticesinde 
yangın bqlamı,, depo bekçi
leri ve hellan gayretile aira
yete meydan verilmeden sÖll"' 
dllriilmilftür. -Arabacının Hiddeti 

Langa'da bahçıvan Rüstem 
bugftn Hacıkadın caddesinden 
araba ile geçerken arabaya 
bir çuval koymak istiyen Nuri 
Ef. isminde birini yar&lamıfbr. 

Bir Hırsız Tutuldu 
Topane' <le Kerim ağanın 

gazinosunda oturan sabıkalı 
Serezli Mehmet Kerestec; so
kağında Madam, Hiristo'nun 
evinin açık bulunan pencere
sinden süpürge sopası i!e c,
ya çalarken yakalanmışhr. 

"Sizin gibi ynksek bir ph
siyet dururken bize .az mll 
dlifer?.. Demek. 

6 - Her mesele bakında 
allkadann fikrini 10rmak ve 
kencliaine ait itlerde de 
gene ondan akd danıtmak. 

7 - Arada bir yqanılan 
bu aaırda yaşamak saadetini 
hiuetmif gibi sevinçten cot
mak ve gözyqlan dökmek. 

8 - Allkadan tenkit ettik
lerinden biç haberi yokmuı 
gibi hareket etmek ve bu ka
dar ytıksek bir zabn tenkit 
edilmiyeccğine iman etmİf gö
rünmek. 

9 - Alikadara, halinden 
hiç ıiklyet etmemek ve daima 
"aayeainde" bahtiyar g6-
rünmek. 

10 - Ondan hiçbir şey 
istememek ve onun ihsanlarını 
beklemek. 

11-Ve bir iyiliğini görünce 
bu hareketi imaniyet noktai 
nazarından pek parlak bulmak. 

12 - Alikadann kedisi, 
klpeti, tavuklan ve keçileri 
baklanda bile arada bir met· 
biyeler saylemek. 

Borsada 
Dün Ne Muamele Oldu? 

Dün Borsada ( 35 - 40 ) bin 
İngiliz lirası üıerinde muamele 
olmuştur. 

Piyasa (1034) kuruşe açılmış 
(1035) kuruşa çıkbktan sonr:_ 
( 1034) kuruşta kapanmı~tır. 
Ayın ortası olmak hasebile 
talep arzdan biraz fazla ol
muştur. 

Düyunu muvahhade üzerine 
Borsa salonunda hararetli mu
ameleler kaydedilmiş ( J 12 )~e 
açılan düyunu muval hade (115) 
kuruşa kadar çıktıktan sonrct 
( 113) te alıcı kalmıştır. Umum 
esham ve tahvilat üzerine son 
günlerde Borsa'da hafif, hafif 
yükselişler nazarı dikkati cel
betmektedir. ---
Kızıltoprak Müsameresi 

T •yyare cemiyeti Kızıltop
rak fubesi tarafından dün gece 
Belvü gazinosunda bir müsa-
mere verilmiştir. 

Mü.samere güzel geçmiş, 
muhtelif eğlenceler tertip olun
muştur. 

NiKAH 

Eski gazeteci arkadaşları· 
mrzdan Mehmet Rifat Beylt 
Netta Luawigsohn Hanımın 
ni~ihı. dün Beyoğlu evlennıe 
daıresınde aktedilmiştir. Ni
kahta Rifat Beyin ve Ludwig
sohn Hanımın akraba ve ah
b~plan hazır bulunmuşlardır. 
Rifat Beyle refikasına uzun 
ve mes'ut bir evlilik hayatı 
diler, her iki tarafı da bu 
vesile ile tebrik eyleriz. 



4 Sayıfa 

FECİ cinAYET 
Ol dürdükten 
Sonra Cesedi 
Yakmış!ar 

' SON POS'f.A Ağustos 16 A 

EHREMİNİ OLSANIZ 
Türk- Yunatı 

1 Komiser Galip lJ. 
------- -

ELER y AP ARSINIZ? ::r~:t:/ı~roif 
! Bu İş Lcikırdı İle 1 Sokaklar, Bizde, Bu işe Je Yarar JEğer Bu Böyle L Angelides J 
Halledilemez.. Yapılmazsa .... · · 

Zonguldak 11, ( Husu.si ) 
Bundan birkaç gün evvel Zon
goldağın " BaJçık ,. köyünden 
Emine isminde bir kadın polise 
müracaat etmiş, kocası "Hüse
yin ÇaV\lf ,. un kaybolduğunu 
ıöylemiı, bir cinayete kurban 
gitmiı olmasından korktuğunu 
da ilave etmiştir. 

Zabıta, kadının iddiaaı llıe
rine dört Ilı: ~çiyi cinayetin 
faili olmak üzere tevkif etmiftir. ~ 

Fakat Emin enin köyünden 
.. Rasim " in de tevkifile İf 
karışmıştır. 

.. Rasim ,. in rehpetlijile 
zabıta "Hüseyin çaVUf,, un 
aldiirüldüğii yeri keşfetmiştir. 
Bu iz üzerinde yilrünerek 
sık bir fundalık orla11Dda 
yakılmıı büyük bir at~in 
bakiyesi olan bir kill yığınile 
karıılaşılmıştır. yerde aarillen 
yağ lekeleri Ye duyulan fena 
koku, cesedin burada parça-
lanarak yakıldığı zannım uyan
dırmıştır. Filhakika; küJ yığın-
lan arasında bulcnın kemikleri 
bu zannı feci bir hakikat ha
linde ortaya koymuştur. 

Neticede de cina) etin failleri 
olarak maktulün zevcesi 
Emine, kain biraderi Bayram 
ve Balçık köyünden Şakir ve 
Şevket pehlivan edilmiştir. Ci-
nayetin hakiki mahiyeti ıudur: 

Maktul Hüseyin Çavuş, zev
cesi Emine ile uzun bir zaman
danberi ayrı yaşamaktadır. 

Cinayetin işlendiği gün 
kan koca hikim tarafından 
b&rlfbnlmış, fakat kadın bu 
karara kızmış ve kocasını ge
ne bırakarak köye, kardeşi 
Bayram ve onun arkadaşlarile 
beraber dönmek istemiştir. 

Bunun üzerine Hüseyin Ça
vuş hiddet ederek karısını 
köylülerin elinden almak, bera-
ber götürmek istemiş, kavga 
çıkacağın anlayan Bayram karı 
kocayı barışbrmışbr. 

Kan koca bu suretle barış
bktan sonra beraberce köy 
yoluna koyulmuşlardır. 

Fakat yolun en ıssız yeri 
olan ( Kanlıboğaz ) ile ( Kud-
ret dağı ) arasında katiller ve 
Emine, Hüseyin çavuşun üze-
rine yürümüşler, zavallıyı kanlı 
bir şekilde öldilrmüşler, sonra 
cesedini yakmışlardır. 

Cinayetin hakiki katillerini 
meydana çıkarmakta " Kozlu " 
mevkii komiser muavini Galip 
efendinin büyük mesaisi gö
rülmüştür. Zabıtamızın bu mu-
vaffakiyeti Zonguldakta büyük 
bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Ahmet Naim 

ŞEHRiN HAKLARI 
ŞEHRE VERiLMELiDİR 

lntişan tarihinden beri fay
dalı, sevimli. gazetenizi mun
tazaman okuyorum. Bu arada 
Şehremini olursanız ne yapar-
8UllZ?. Serlivhalı kısmım da 
gözden kaçırmıyorum. Evveli 
fUJ'8SUll aöyliyeyim ki Şehre
mini olmayı ula arzu etmem. 
BÜnun için birçok sebepler 
vardır. 

Onl~ şimdilik töylemek 
.istemem. Demek ki emelaizim 
ve bitarafım. 

. B~em gaıetcniz eski ıch
re~~erini~ mütalealanna ne 
içip müracaat etti. Zamanları-

na ait icraatlanna, gidişlerine 
bakmak, memuriyetlerinin te
ker.rürü halinde ne yapacalda
nm tayine kAfi değil midi? 

Bence şehrin gelecekte ne 
bal alacağım sen ve ben bil-

medikçe her gelen ıcbremini 
keyfine, arzusuna, temayülabna 
tlbi oldukça hiç ıüphe etme
yiniz ki İstanbul gene bu pej
mürde halinde kalacaktır. 

Memleketin ilim ve sanayii 
nefise erbabı, Avrupayı ilim, 
idrak gözlüğü ile görmiij zevat 
tarafından ıehrin hududu her 

ı 

aemte ait inpatm ıekli tayin 
edilerek meclisçe tasdik olun-

madıkÇa yapılacak imann h~
bir faydası olmaz. Şehrcm inleri 
içinde en az sevdiğim .. Emin,, 
beydir. Ne oluna olsun, itiraf 

Siz Olsanız Ne Yaparsınız ? 
Bu tehir sizindir. Şehrin llhbati, birde bir an için ı "Şehremini 

pzellij'i Ye ibtlyaçlariJe en ziyade ol.sanıı: ne yapuaımz ? ,. aualini 
onun içinde yaııyaolar alikad"'rdır. •oruyoru:ı. 
Fakat f?mdiye kadar hiç ldmae Maksat. Şehremanetine çatmak, 

veya · ştina, buna tari.:ı etmek de
alze, tehrinizi gibelleıtirmell ve 

tilclir. Sadece tehir halkının, ken-
,ebir dahilinde medeni bir ioaan di tehirleri için ne dütiindüj'ünü 
fibi yaıayabilmek için ne düfÜn• anlamak ve bu auretle ıebria 
düğünüzü ıormam14br. dertlerini yakından görüp anhya-

lıte biz abe bu imkinı veriyo.- rak onlann çarelerini aramakbr. 
ruz. Ve içinde yaıadıj'ını.z, ~r şehrinizin güzellqmeaini İati-
derdine ortak olduğunuz bu fe- yonanıı bu suale cevap veriniı. 

ederim ki en iyi işi o görmilş- I kendisine teveccüh eden vazi
tnr; çünkft kanalizaayon aıhi feyi b.ışarabilsin. Benim fik
eaaslı ve daimi bir JAzimenin rimce hnat diifınkçe sokaklan 
temelini atmıştır. teni etmekle beraber tehri 

Sorarım size; Fatihten b8f"' k®tutmiye çahtmalıdJr. 
lıyarak Şehremininin nihayetle- Böyle Olursa Şehremaneti 
rine kaaar ıiden yangın bara- · plerine de yaramıyan ve 

besi kaç· asırda • imar edile- elerce yaramıyacak olan 
bilecek? Her sene uzıyan Şişli alan yirmi senede &demek 
daha nerelere kadar uzıyacak? tızcı:_e ~ır, .ıehrin. hua'?dunu 

1 
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1 
ktiçültmıye bırdcnbıre başliimıt 

ır mem e etin p iWJ 1U öy e 1 o ur. 
iatenildiii tekle çevrilir, ıcbir . Tabiatle kim, ne zaman 

fittikçe yayılır, nüfusu ııittikçe . ücadele etmit te ıalebe temin · 
azalır, mnmkiln m6 ki belediye.ti etmiştir. 

HER EMiN CÜRMÜ 
KADAR YER YAPAR 

Tabiat latanbul'u üçe ayır
mışbr: latanbul, Beyoğlu, Üs
küdar. Bu üçilnün birer, mec
lisle idare edilir ve yalnız o 
meclia tarafından intihap olu- -

nur ve yalnız ona kUfl mes'ul 
bir reisi olmadıkça hiçbir ıey 

yapılamaz. Şehir meclisi umu
misi bu ilç heyetten hasıl ol
mak< lhımdır. 

Hüküıiıetin müdahalesi "yük
ıek istikraz gibi mühim me
vadda inhisar etmelidir. 

Memleketimizin herhangi 
bir şehremini günün saatlerini 
yalmz vazifesine hasretse gö
rülecek birçok işlerin yansına 

bile muktedir olamaz. Bir de 
ıchirlcrdeki tüneller, vapurlar 
ve yer. üstü tramvayları ve 
saire imtiyazlan verilirken ıö
zü ıehrin meclisine terketmek 
lizımdır. 

Bunun iımi ister .. tevsii 
mezuniyet ,. ister .. hakkı sa
hibine vermek ,. olsun; l>ele
diyeler bütün manasile hilr 

ve müstakil olmadıkça, velev 
hüsnü niy~t aahibi olsun, ya
hut zeki Ye m&lü'.math bulun
sun, ıebrcmini .. cllrmii kadar 
yer yapar." 

Müstear 

•~•ütarekedenberi a p o r d• 
Yun~ılarla temas etmedi~· 
Balkan olempiyatlan münase' 

· betile Atinaya gidersek biziı1l 
atletler Yunanistanda . onlarl• 

· k~·', .şa.caklar . Heniiz proje 
halinde olan Atina Olempiya' 
dından · -:~el, boksta y~ıı 
Yunan .. şampiyonunu Taksııll 
stadyomunda görmüş olacağıt-

. Dövüşecek bok sörler d e ıı 
(Angelides) Selami ile ve ( C~' 
netopulos ) yerli boksorleJ'l' 
mizden ( Muladoviç) ile döviİ' 
ıecektir. . 

Yunan boksörlerinden All' 
gelides'in hali hazırdaki kıynıe' 
tini bilmiyoruz. (923) senesiıı' 
de Yunanistanda boks henuı 
doğmıya başladığı zamanlnrd• 
ismi Atina gazetelerinde sık sı~ 
ıeçerdi. Son senelerde, büyiİ~ 
·bir faaliyet göstermediğini zail' 
nettiğimiz bu boksör hakkılJ' 
da 9'l3 senesindeki kanaatlet' 
le bu cuma günkiı galibi tab' 
miiı etmek hata1ı olur. 

GEMİCİLER NİÇİN EVDE DU 

Selimiye gelince: Yunanlr 
larla olacak bu ilk temas' 
liyık olduğu ehemmiyeti vet' 
miş bir surette iki haftadıt 
muntazamcn idmaıa.lanna de' 
vam etmekte imi~. Selami11İll 
en ehemmiyetli kıymetlcrindeJI 
biri sağ yumruğudur. 

Eğer idmanlarında o yutıl' 
ruğunu zamanında ve ani ohl' 
rak kullanmak üzre bir sisteO' 
dahilinde çalıştı ise boksa il~ 

Pahalıya Mal jl ____ D_o_r_o_ti_C_0 .... rd_a_n ___ __,J H~liv~t'un En İyi 
Olan Macera Giyinen Kadını 

Klara Bov 
Liradan 

100 Bin 
Oluyor 

Amerikan gazeteleri Klara 
Bov'dan pekcok bahsediyor
lar. Bu ar~ t erı bu derece 
fazla bahsedıJmeainin sebebi 
tudur: 

Klara Bov iki sene evvel 
genç bir doktonı sevmişti, 
Klara Bov bu doktorla hasta
lığı zamanında tanışmıştır • 
Vak'a doktorun karısının ku
lağına gidince iş değişti. Ka
dın mahkemiye gitmiye kalkb. 

Meselenin sarpa sardığını 

gören artist te doktorun karı
sına ( 30 ) bin dolar vermiye 
mecbur oldu. Fakat it bununla 
bitse ili. 

Artistin f cna bir vazi
yete düştnğünü gören Para
munt müessesesi, kadım yola 
getirmek için ücretinden ( 26 ) 
bin dolar kesmiştir. 

Eğer Klara Bov, sevdiği 

doktorla tekrar görütlirıe hem 
bu (25) bin dolardan, hem de 
tirketteki yerinden olacaktır. 
işte bu hadisedir ki son ne§l'i
yata sebep olmuftur. 

DoroU Cordan "OeJdvln - Meyer" alnema mtluaeaealnln bqta ıeJu parlak 
yıldısJaruıdıua biridir. Bu sene ~vrlluı •Gii:ıilc:Uu alçla evde dunaadar,, fllmlnde 
laqbcıa rolU o,.amafbr. Donat Cordu'J ltu rulmde, bir remi.Un ldlpqtubacle .ta. 
tlncell, dGf'lncell etunr sM11--. 

Hiç Şüphesiz Maruf 
Artist Norma Şerer'dir 

Holivut'un mümtaz ıiınala

nndan biri de Norma Şe

rer' dir. 

Bu kadını diğer arkadaşla .. 
nndan ayıran en bariz nokta 

giyinişidir. Norma Şerer ne 

giyerse yakıştırır. Bu, basit 
bir blüzden, en. ihtiıamlı bir 

gece tuvaletine kadar. 

işte bu meziyetidir ki 

Norma Şerer'i Holivut'un en 
iyi giyinen kadını yapmıştır. 

BAŞKASINA TALKIN 

Fransız Meb'usan meclisinde 
bir sinema salonu vücuda ge

~rmişler ve bir sesli filim ma

kinesi koymuılar. Anlaşılan, 

hararetli münakqalardan sonra 
eylenainler diye. Fakat ilk 
temsilde Polisin menettiği bir 

filim gösterilm • • Mesele, F ran .. 

aa' da timdi bir hadise ıekJini 

almıtbr. 

başladığı zamanlardan be~ 
hızlı vum: a nasile t-.nını- JI 

olan Rum boksörünü kazaıt 
ması çok muhtemeldir. 

İkinci Yur.an boksörfi(Cane' 
topulos ) a gelince daha buıı' 
dan dört ay evvel Fransı• 
boksörü ( Franki Marten) il' 
Yunanistanda karşılaşmış V'~ 
hasmına nazarctn kiloca yir~~ 
kilo faik olan Rum boksör" 
Fransızın yumruklarile bif 
iki kere yere düşmüş, ondıı" 
sonra eli sakatlanan Fransı$ 
müsabakayı terketmiştir. • 

Rum boksörünün son yaptı~ 
bu Mösaraadan alınabilece , 
bir fikir varsa o da kıyilletı 
ne olursa olsun kendisinde" 
çok hafif olsa bile sıkı vurıı" 
bir hasım karşısında çenesiııiıl 
kafi derecede mukavim olJ11

91 

dığı kanaatidir. 
UGURLU OLSUN 1 

Spor efkarı umumiyesiııde 
Atina seyahati aleyhindeki ce' 

·ıı 
reyanlara bazı gazetelefl 
haklı tenkitlerine rağmen bel 
ne bahasına olursa olsun lJı1 
seyahate karar vermiş otıııJ 
atletizm heyetinin Bal~11; 

olempiyatlan harcirahını aJdıg•, 
ve hareket için hazırlanmııl~ıl 
bulunduğunu haber aldık. f 

ne iştir? Seyahati bu kacl11 

gizlemek için ne gibi sebC~ 
ler var? Ne garip , ne tub 
ıeyler ! ... 
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- Yaz Sıcağında Nasıl Vakit Geçiriyorlar •• • 
Kadın Ve -

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

B e y' i y e İ ş i .. 

Kalp işler 

Bir Kariimizin Gazetemize "D .. 0 .1 K d 1 
F fi 

ışı,, enı en a ın ar Han~ 

G_ö_nd_e_r_d_iğ_i_G_ü_z_el __ o_t_ogr~a_a_r. ___ • . Bu Gibi MahlUklar GAZ1LERİMİZİ DÜŞÜNELİM I 
9"a Bey'iye hakkı tevz.ll münasebetile 'ı 

lllcktubumun neşrini rica ederim. 

efra 1 - Toplanan paralann tevdlode 
t nntn dikkate alınmamıştır. Çünkü 

~hitan gJbi biz de ellmW ve gözümüz.O 
•JbetUk. Onlann maaşı bizden çok 

faıladır, maaflan dahi tekrar um gör

~llttlir, MalUI cemiyetinin bunu lbımge• 
• ID&kamatta müd:ıfaaaı llnmgelirkCD 

>'alnız kendllerlnl dÜfDDdil. 

2 - Bqlnd, altıncı derecede maUU
~ 200 lira mukabllinde arul Yerilmek 

h •ealka nrildi. Bupn yüzde clll 
-..ıcu ••zJ almada, bu bedellerin veril
ııı.e.ı llzımdu. 

darıl S - Dlr kısım maUiller Berat cll:r.
)Ql anıu aarraflara kapbrarak 10 leDC

let diye blr miktar para aldılar. Bunun 
lrdactı lhımdır. ÇGD.kll kanun baricl 

:-llle)e glbillml1ftllr. 0n MDC IODl'a 
lllalCWerin nzlyetl ae olacaktu. 
4 - Mal611'adler llonferımmnd. va

dedueıı teyler yapılma11Ufbr. Zira mal41 
'-'1et1 ıaaw& ticarete •akıl deji)dJr. 

'- Olı eenelUr tGtGneG o&dufum halde 
...... dJter tebaam rekebetl k1qaaında 
llaeelefiaü terkedip lstaDbuldan gltmiye 
~.,_ oluyorum. 

Bir düklda aç.ak k&DUMm bbe 
~ti haklardan latifade edemiyoruz. 

.,._.IDJzdald bGyO?ı Hrmayell ecnebi ,.,.._ 
1 

du olaa euafla relıabet edemi-
Otııa. Bu .W ~bir memlekette ca· 

~~· • _ Biaim ceml~aiJ> bwılan 
-~e her an ( llalGller bir ıey 
,........_ ) diye mu ediyorlar. Tabii 

~azı himaye aenaaye yok. !\akkaltt..:• aııannlar hile tlltb 1&tl)'orlar. 
de '6 3 - '6 4 bey'lye hakldle. 

...._ Bla çabfıp kazanmak lat1yoruz. Reji 
~ bey'lye wrala her memlekette ol
-~ aibl perakende ticaret yam ttltGa, 

hl .. lurtuiye ubfa bize alt bir met• 

~ •lau• •e buna heplmla hUrmet ede

:ı-. A.e1z mekbıbumua nuı\lerem r-ze
.~e nqrlnl rica ederiıeo blraaetleriml 
-dlaıı eylerim. 

la S"1tanhamamında ikinci Vakıf han 
&ptaı•da Maili Gad Yu•uf Feyzi. -
ALACAGINI ALAMAMIŞ 

kay•eri - Uhıkıtla hattını yapmakta 
olan JGuü• - Berıe.r tirket!ne malzeme 
•eren •liteah.hltlerden biri matbaamıza 
~İlracaat ederek 9irketin kendisine 
.ı r~hı olduiu bir miktar parayı verme-
1i•nden şiklyet etti. 

d· Bu zat Kay•eri mUteabhitlerinden
ır ve bu ş!rkrlle if yapmaktadır. Bize 

~rçok vesikalar gösterdi ve ,ırket aley-
9'le dava edeceğini bUdirdi. 

es ÜMHURİYET KELİMESİNDE 
ERBESTİ ESASEN VARDIR 

Bu Türk Genci 
Yoksa Bir Cinayete 

. CUnıhuriyet ile Serbesti yckdiğeri-
hın Ilı d 1 • .. 
l ımı ır. ç ıçe mevzu veya mum- -
'leıJç olan bu kelimelerin ayni umanda 
) 

1111 
) :ıııa gelmelerine ilmcn lmkin 

._
0 '4.bAr. Rinaenaleyh yol yakın iken bu 
111111 d~ii,tırilme.i lbımdır. 

Çık "Sc~LClit Cümhuriyet,, iamlle ortaya 
ld 1111 bır fırka, şimdiye kadar nev'i 
c::e '~kil~ize has bir gay.r! aerbe~t 
'- hur yetuı vücuduna klfı ve bahır 
ıı: delil olduğundan Cümhuriyetimi:r.in 
ttdf 111 tarihinin, teşckkülilne müsaade 
raı..lcıı ı,bu fırkanın teeuila tarihi ola
d . kabul edilmesi icap edeceği fikrin-
•tırn. 

Knrilcrinlzden: FiKRET 

Eskişehi Türk inşaat şirketi 
müessislerinden Vahit Beyin 
yegeni Şakir B. bundan birkaç 
gün evvel ortadan kaybolmuş

tur. Şakir B. intihar mı etmiş
tir, bir kazaya mı kurban ol
muştur. Bu noktalar henüz 
anlaşılmış değildir. Fakat bu 
gencin pek ziyade asabi olduğu 
da muhakkaktır. 
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İNGİLİZ CASUSLARI 
İLE KARŞI KARŞIYA 

I ikisi de otomobilden indi
er ve bara girdiler. 

id· Aü Şakir hala şüphe içinde 
d'ı .ve yeni bir tuzağa düşme
ıgıne pek emin değildi. 

Bir locada oturdular. 

. l<adın, Ali Şakir'in emniyet
:?. . tavıriarma dikkat ederek 
edı ki: 

h - Rahat değilsiniz, fakat 
. akkınız var, bizim meslekte 
hısanlar . . b'' .. k k r h ıçın en uyu usu , 
al~ŞC)e kolayca inanmaktır, sizi 

atmadığımı göreceksiniz. 
Ali Şakir güldü: 

ıD .. ,- Size iki cihetten itimat 
-ıı. d .. ·1 B .. egı .. ir de kadın oldu-
lfUnuz · · Ş . . . . ıçın. ampanya ıçer mı-
&tnıı? 

- Sizinle beraber, tabii. 

Ali Şakir hala endişeli gö-
rünüyordu. 

Kadın müteessir bir tavırla: 
-Hala ayni haldesiniz, dedi. 

Ali Şakir mırıldandı: 
- Arkadaşımı düşünüyo

rum. 
Kadın, birdenbire: 
- Ha .. Evet, dedi, söyle

meyi unuttum, isterseniz ar
kadaşınızı görebilirsiniz. 

- Nasıl? 

- Sizi bir kahvede bekli-
yor. Telefon da edebilirsiniz 
buraya gelir. 

Kadın bir telefon numarası 
çıkardı ve Şakir'e verdi. 

Ali Şakir bu itlerden biç 
bir şey anlamıyordu. Evveli lh
aan'a telefon etmiye ve ondan 

Çünkü daha evvel bayata 
tahammülü kalmadığını söyli-
yerek birçok defalar şikayet 
ettiği de muhakkaktır. Hatta 

bundan bir müddet evel yaz
dığı bir mektupta hayabndan 
şöyle şikayet ediyor: 

"Buraya bir vait ile getiril
dim. Rahat edeceğimi zannet
tim. Fakat aldanmışım. Bir 

bazı şeyler öğrenmiye ka~r 
verdi. 

Telefonu açtı, İhsan'ı buldu 
ve sordu: 

- Hayrola yahu ? Ne oldu? 
Nasılsın? Çabuk anlat bana. 

İhsan, telefonda bir "Sevinç 
çığlığı kopardı: 

- Aman, ben de seni me
rak ediyordum. Bak, ne oldu, 
anlatayıdı. Sen evden içeri 
girdin. Ben bekliyordum. 

Karşıdan bir kadınla bir 
erkeğin geldiklerini gördüm ve 
bunları tanıdım. O sırada ben 

evin kapısına yakın duruyordum. 
Sana vakit kazandırmak için 
hemen bir düdük çaldım, fa-

kat bir tane daha çalmama 
meydan kalmadan, o' iri yarı 
herif üstüme hücum etti, çe
neme bir yumruk indirdi, ben 
baygın bir halde yere yuvar
landım. 

Gözümü açtığım vakit baş 
ucumda, o İspanyol kadını 
yüzüme su serpiyordu. .. Aman 

Karilerimizden 
Biri Bize 

Kır Haya
tına 

Olmak 
Ait 

Ü-
zere Aldığı 
Bir İki 
Enstantane 

F'otograf Gön
dermiştir. 

J Bu Fotograf
l [ar Bize, Yaz Sı-. 
cağından Ka
çanların Tabiat 
içinde Nasıl 
Neşeli Ve Et
·lenceli Bir Za-

Geçirdik .. 
/erini 
Göste-
rir .. bu 
Sıcak

larda Şu 
Hale Na
sıl lmre
nilmez? 

Etti, 
Oldu? 

orta mektep mezunu bir tq 
kırıcı olabilir mi? Sonra da 
günde (40) kuruş alıyorum. 

Bundan fazlasını biriktiriyor

larmış. Cenazeme mi sarfede
cekler acaba?,, 

Bu mektuptan da anlaşılı
yor ki Şakir Bey fena bir buh
ran sırasında başını alıp evin
den kaçmıştır. 

burada durmayınız, sizi gör
mesinler, hayatınız tehlikede
dir.,, dedi, son derece dostane 
söylüyor, hatta benim hesabıma 
telaşta gösteriyordu. Ben de 
doğrusu iyi bir vaziyette de
ğildim, burnumdan kan geli

yor, başım dönüyordu. Hemen 

bir eczaneye girmiye karar 
verdim. Kadın bana sordu: 

"- Arkadaşınızı görürsem 
sizi nerede bulsun? dedi. 

Ben tereddüt ediyordum. 
O bana bu kahveyi tavsiye 
etti ve telefonu da olduğunu 

söyledi. Eczaneye gittim, ora
dan da buraya geldim, seni 
bekliyorum. 

Ali Şakir, İhsan' a bulunduğu 
barı tarif etti ve hemen bir 
otomobile atlıyarak oraya gel
mesini söyledi. 

Ali Şakir hali bu işlerin 
manasını anlamıyordu. Bu ka-
dının onları kurtarmakta ne 
menfaati olabilirdi ? 

Dişi 

Pek Çok Sakının~ 
Kadınlar.. { Akşam Tuva 

Kadınlan muhtelif sınıflara 
ayırabilirsiniz. 

Y aşadıklan muhit, aldıkları 
terbiye, temas ettikleri insanlar, 
seciye ve tabiatlerine göre 
muhtelif tip kadınlar vardır. 
Meseli, kadınlar vardır ki 
haklın vasıflan difilikleridir. 
Bunun gibi hassas, kadmlar, 
erkeğe benziyen kadınlar, uf 
aptal kadınlar, çapkın ve ho-
varda da kadınlar vardır. 

Bu tipleri sıra ile tanıbmya 
çalışacağım. 

Evveli dİfİ kadından bat
lıyalım: 

Dişi kadın, kadınlığı hlkim ~ 
olan kadın demektir. Bu kadm 
süse ve göateriıe dlltkündGr. 
Btttün gayesi gilzel görihunek, 
beğenilmek ve aevilebilmektir. 
Onun için hayat udece baadan 
ibarettir. 

Onu her yerde tuvaletile 
süsile meıgul g6rllrlh. En 
büyük arkadqı aynadır. En 
büynk mevzuu tuvalet ve 
aüstür. 

Dişi kadın kafasız, baait, ve 
manasız bir mahltiktUr. Bir 
defa da bittün suyunu verir, 
ıonra aıkılmış bir limon ıibi 
manası kalmaz. Bu noktada 
bedbaht kadınlardır. 

Tuvalete ve göaterife çok 
düıkün olduklan için çabuk 
kanar ve çabuk düşerler. Ye- j 
ni hayabn en bOyök kurbaD
lan bunlardır. 

Diti kadm, izdivaç hayatın
da da bir faciachr, Tuvaleti 
uğruna çocuğunu, kocaauu, 
evini herteyi feda eder. He
le ıüa ihtiyacı tatmin edilmez· 1 .... 
ae kocasına hiyanetten de çe Alia V aytin giy 

dantelden akşam 
Kollar uzun ve etekl 
de yere değecek 

kinmez. 
Bu kadınlardan korununuz. 

Hanım Tegze 

Bir Kulübe Yandı 
Dün öile üzeri muhacır 

köyünde bir yangın olmuf, 
Yani efendi isminde bir Ru

mun kulübesi yanmıştır. Yan
gın, kulübe önünde tavuk 
tüyleri yakılırken çıkmıştır. 

Locaya geldiği vakit, kadının 
kendisine gayet dost bir tebes
sümle gülümsediğini gördü. 

- Arkadaşınızla konuştu
nuz mu? diye sordu ve Şakir
den müsbet cevap alınca: 

- Şüpheniz hAli devam 
ediyor mu? dedi. 

Ali Şakir hafifçe omuzlarını 
kaldırarak cevap verdi: 

- Benim bütün hayatım 
sergüzeştle geçti, fakat bu 
kadar meçhul bir iş karşısında 
kalmadım, 

İspanyol kadını, ilk şampan
ya kadehinin verdiği neşe ile, 
gayet samimi, dedi ki : 

- Bir kadının bir erkeğe 
ilanı aşketmesi gülünç olma
aaya. ben size samimi olduğumu 
anlatabilirdim. Fakat ıunlan 
düşününü.t: Ben bir l.panyol 
kadınıyım. lngilizlerin muvaffak 
olup olmamalan benim için 
birinci derecede mühim bir 
mesele değildir. Ben Entelicens 
aervis'te para için ve keyfim 
için çalışıyorum. 

uzablmlfbr. 

=TAKVI 
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Gilnq 9.59 15.10 
Öile 5. 9. 12.19 
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Vakıt· -Akşa 
Yataı 

lm•ak! 

Nasıl olsa, bu 
mağlup olduk, müki 
bettik. Bundan sonra 
için tatlı bir macerad 
tir. Sizin harikulade 
olduğunuzu gördüm 
dostluğunuz bana .. 
daha kıymetli görün 
müşterek maceralar 
her hususta daha ze 
yor musunuz? İşte 
zaaflarımm en doğru 
Bana ister inanın, i 
mayanız. Sizi bura 
memden şüphe e 
derhal bir otomobile 
başka yere gidelim. 

Ali Şakir, kadın 
ne bir dereceye ka 
mıya başlamıştı. De 
panya kadehini d 
götürdü: 

- Ben sana biraz 
nırsam, senin için da 
harikullde işlerini y 

Birdenbire bUtün 
ıönmtiıtll. Fakat, A 
suikast için değil ; 
numaralar başlıyord 

(Aı 



Beyazlı hayalet iki adım da- ' ı v. l 
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- Zannınızm yalnız bi.r kıs- ·~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;.;~....;;-=:;:=:;~~i;:= 
mı doğrudur muhterem Ser
dar, dedi. O da benim Du-
tunyadis olduğum 1 Sımsıkı 
bağlanıp zindana konmıya 
gelince, maalesef adam bağla
makta pek acemi davrandığı
nız anlaşılıyor. Tecrübesi işte 
meydandadır. 

Hasan ve Ali hayretle: 
- Dutunya -lis ! diye tekrar

ladılar. 
Serdar Yakup ise sapsan 

kesilmişti. Hila : 
"- Evdoksiya gönderdi!,, 

diye düşünüyordu. 
Caferin ise· kanı tepesine 

çıkmışb. Biraz evel bodruma 
kapadığı Dutunyadis'in şimdi 
karşısında yerden çıkar gibi 
bitivermesi çok ağrına gitmişi:i. 

Maamafih bu kısa bakış· ı çekilm~tir. Binaenaleyh sizin 
mayı müteakip kararlarını buradan çıkıp gitmenize hiç 
verdiler. Hep berabet: bir mani yokcur. 

- :Yürü, dediler. Biz ar· Serdar Y akup, bütün bu 11 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

..._._ ...... ~ ..... ...: Kılıcını havada sallıyarak: 
- Dur, hen seni ağaca 

nasıl çivilerim, bak bir gör! 
nikos'un i\·inde bulunduğu siya,, tarafından öğTetildiğini A;aiı : 

Aydının üç küçük kuzusu 
vardı. 

Bir gün kuzular kaçtılar, bir 
buğday tarlasına girdiler. 

Aydın eve gitmek istiyordu. 
Fakat onlar buğday tarlasından 
çıkmıyorlardı. Aydın oturup ağla
mağa başladı. 

Ağladı, ağladı. 

Öteden bir tavşan· geldi, Aydı
nın aj-ladığmı görünce : 

- Neye böyle ağlıyorsun de
likanlı? diye sordu. 

- Kuzulanm buğday tarlasına 
girdi. Onlan eve getiremiyorum. 
Onun için ağlıyorum. 

Tavşan: 

- Ağlama, dedi, ben onlan 
eve götürürüm. 

Tavşan buğday tarlasına gire-

rek kuzuların arkasından koşmıy.ı 
başladı. Koştu, koştu. 

Fakat kuzular eve gitmiyorlardı. 
Tavşan da Aydının yanına oturdu· 
O da ağlamıya başlad.ı. 

Oradan bir tilki a-eçiyordll• 
Tavşanla Aydınm ağladığmı gö
rünce: 

- Neye 
soröı..ı. 

ağlıyorsunuz? dip 

Tavşan cevap verdi: 
- Ben, bu çocuk atliyor diye 

ağlıyorum. Bu çocuk ta kuı.ularJ 
eve gitmiyor diye atlıyor 

TiJki: 
- Ağlamayın, dedi, ben onları 

eve götürürüm. Tilki buğday tar
lasına srirdi ve kuzulan kovalaımya 
başladı. Koştu, koştu. Fakat kU" 
zular eve gitmiyorlardı. 

[Arkası var] 

CİCİ, Bici, KUKU diye ileri atıldı. 
Eğer serdar Y akup önüne 

geçip Caferin kolunu tutmasa 
idi, _ bir facia olacağı muhak

kandan geliyoruz. Ve Kali- sözlerin Dutunyadiı'e, 0
Evdok- Soldan Sağa, Yukardan 1 

Çuvalı ku''ll başına koyaı ak biliyordu; fakat asıl sözün ni-; h f · b l l d'Y• d 1 - Tekerlekli şey (5) kadın ._ _______________ ...;... _______ __. 
Dulunyaôis'jn arkasından yu·· - aye mı e <: e ıgm en sormıya (5) 

mecbur oldu: ismi 
rüdiller, manastıra girdiler 2 - Yaltaklanma (4) temel (4) 

- Kısa kes; başka ne söy-
Odada, hepsinin tamam ol- lemek istiyorsun? 3 - Kamer (2) paydos (5) bir 

duğunu gören Dutunyadis söze - Siz gittikten sonra çok hece (2) 
l b 

ı d 4 - Gaz şehri (5) derece (5) 
şöy e aşıa ı: geçmeden eve geldiler. 

kaktı. 
Serdar: 

5 - Yeni dünya (7) 
- Sizin Bizans'ta geciktiği- Evin boşaldığını gorunce 6 _ Beygir (2) ? (2) 

- Ne yapıyOl'sun? Dur ba
kalım ne istiyor? 

Demekle bE"rahe Dutunya~ 
nizi ve şehir haricine kordon aramıya başladılar, merhamet 7 - Büyük taş (7) 
genlcHğini gören Arap ordusu buyurup ağzımı kapamamışb- 8 - Yemez, içmez mahluk (5) 

dis'e de sor-:lu: 

- Yaklaş burayal Ôy!e 
uzakta durma! Ne .i..o:tiyor.s1.,11? 

şehre karşı daha sıkıştıncı bir mz. Bağırarak bulunduğum doğru değil (5) 
Vt>'.7İ~·e~ almışhr. yeri bildirdim, gelip kurtardı-- 9 - Alev külü (2) mecra (5) 

Dutunya<lie, etrafına b~dı 
sonra vaziyeti emin gör~ 
olınalı ki yanlarına yaklaşb. 

Bu itil·aıla Bizans baricin- l nota (2) ar. 10 - Rumca itte (4) eğlence (4) 
deki kordon da surun içine (Arkası var) H _ Kadm eair (5) sersem (5) 

- Sizi bekliyordum efendi
miz, dedi. 

Serdar Y akubun gözleri 
kararıyor, başı dönüyordu. 

Dutunyadi4;'in " Evdobiya ,, 
nın adamı olrluğunu ve beiki 
de ondan bir haber l:ile getir
diğini düşüne1 ek, füraz evvelki 
endişesinden kın tuI<l:.ı. Brnmn 
yeritıe içini bir sevinç kapladı. 

- Bizim buradan geçe•-:eği
mizi ne biliyorslln? 

- Bil.ansı terk~deceğillİzi 
ve beni onun için bağladığı
nızı söylemişfoılz ya, başka 
çıkacak yol olm ad ğına göre 
burada sizi beklemem bir ke-

Arazi Tevzii · 
Hangi Esaslara 

Göre Y apılacakbr 
Arazi tevziine ait karar

name çıkmıştır. Alakadarlann 
vaziyetlerini öğrenmeleri için 
yazıyoruz: 

1 - Herhangi suretle Dev
lete intikal etmiş arazi ve çift
lilcler, içbc!e veya civarında 
toprağa muhtaç ziraat erbabına 
aşağıdaki esaslar dahilinde 
tevzi olunur. 

2 - Tevziat o arazi üzerin
de veya civaı ında yerleşmiş 
olarak gerek çift hayvanah ve 

ramet eseri değildir. gerek makine, sair alat ile 
- Nasıl kurluidun? çiftçiliği itiyat etmiş olanlar 
- Nereden? hakkındadır. 
- Lm karıştırma! biz seni Şu kadar ki köyde mukim 

bodruma kapatmıştık, nasıl ve ziraat ile filen me~gul olup 
çıktm? ancak bakkallık, mekkarecilik 

- Çözdüler r gibi iştigalleri de olanlar yan 
Serdar Y akup: nisbette tevziden istifade 
- Kim çözdü ? diye S('!r- ederler. 

madı. Alacağı cevabı bildiğin- Şu halde şehir ve kasaba
den, arkadaşlarına karşı a~ larda san' at ve ticaretle iştigal 
gösterm~k istemiyo:-du. ve hu yüzden iaşesini temin 

- Peki, kurtulur kurtulmaz etmekte olanlar bu arazi civa
buraya koşmaldığına seb~p ne? nnda bahçe veya tarJa sahibi 

- Söylemiştim! sizi görüp de olsalar veya arazi isticarile 
selametlemek! intifa etseler de bu talimatna-

- Bir söyliyeceğin mi var ? meye göre gendilerine arazi 
Eveti yerilmez. 

- Söyle! 3 - Tevziat; mevcut ara-
- Yerin bile kulağı vardır! zinin genişliğine ve kıymetine 

derler. Açıkça söyliyememl göre evveli hiç arazisi olmı• 
Bu cevap üzerine serdar yan, ikinci derecede (50) dö· 

arkaciaşlarına baktı, cnlar da 1 nüına noksan arazisi olan 
birbirine bakbiar ve umumi çiftçilere, uçuncü derecede 
bir bakışma oldu. İçleri şüphe (50) dönümden fazla yeri bu
ile dolu idi. Fakat (Evdoksiya) lunan ziraat erbabının vaziyet 
kendilerini yakalatmak istese ve ihtiyaçları gözetilerek ya
böyle dolambaçlı yollardan git- pılır. Tevzi nisbeti eı:t~s itiba
miye ne ihtiyacı vardı. rile bir yerde teV7 · olunacak 

Fakat bu ınülahazaya rağ- arazi ile muhtaç çiftçilerin 
men içlerindeki şüphe bir tür- adedine veya ihtiyaçlanna gö-
lü zail olmuyordu. re tayin edilir. 

1 Bir Cinayet 
Haberi Olmadan Sevilen 
Kadına Bir Kurban 
İzmir, 13 (Hususi)- Torba

lının Aslar köyünde aşk yü-

zünden feci hir cinayet olmuş
tur. Hacts~nin kahramanları, 

ayni köyden ( 16) yaşında 
Veysel oğlu Hasanla (23) yaşın-

da Taç Efendi oğlu Ahmet 
Ali namında iki arkadaştır. 

Bunlar, köyün güzel kızları 
arastnda bulunan Naz;ke Hanım 
namıni!a genç bir kızı sevi
yorlar. 

Bir arrlık, Nazikenin Mehmet 
oğlu Ali namında bir işçi ta
rafından da sevildiğini haber 
alarak bu zavallıyı yakalayıp 

tehdit ediyorlar. Ali, gönlüne 
hakim olamıyor, bütün teh-

ditlere rağmen Nazikenin et
rafında dolaşıyor. İşin gara
beti şuradadır: 

Nazike Hanım, etfafmda 
dönen hu işıkların vücudun
dan bile haberdar değil... İki 
genç arkad.ış, rakipleri Ali'nin 

Nazike'ye karşı hala eski ip
tilasını taşıdığını görünce ge
ce vakti önüne çıkıyorlar, ta
bancalarını çekerek öldürü· 
yorlar. Katiller yakalandı, Ad
liyeye verildi. ----Kaç Tal ebe Lazım 

Bu sene İstanbul Erkek mu
allim mektebi (28), kız M. M. 
(34),Bursa Kız M. M. (22), Bolu 
Kız M. M. (24) talebe alacakbr. 

Talebenin ayrılması şöyle 
yapılacaktır : 

1 - 13 yaşından aşağı ve 
17 yaşından yukarı olmamak 

2 - Bedenen ve ruban 
hasta olmamak. 

Beş Genç 
Kıbns'tan Tahsil 

için Geliyor. 

1Kıbrıs maarif idaresi İstanbul 
hfJ Türk çocuğunu göndererek 

tahsil ettirmiye karar vermiş
tir. Hükümet bu taleben.in mek

teplerimize parasız olarak ka
bul edilmesine muvafakat 
etmjştir. 

Bir Tasrih 
. Celal Sahir B. Diyor ki 

Celal Sahir Beyin 12 Ağus
tos nushamızdaki beyanatında 
bazı yanlışlar olmuştur. 

Aslı şudur: 

Milli murakabeyi ciddi ve 
kuvvetli hale getirecek her 

yeni vaziyet, millet hakimiyeti
nin candan taraftarını ancak 

sevindirebilir. Yalnız, tali ( ali 
olmuş ) teşekküllerin memle
ketin muhtelif köşelerinde an
layışlı bir fikir mücadelesi 

yerine şuursuz ve şahsi men
faatler üzerine tepıel kurmuş 

bir inkısam ( intikam olmuş ) 
ve muhasama doğurmamasını 

göz önünde tutmak " memle
ketin selameti namına • bu 

cümle hiç girmemiş ,, üstüne 
titrenilecek bir noktadır. 

Gireson Ocağında 
Bir Hadise 

Gireson 12 - Bura Türk 
Ocağındaki dikiş yurdunda 
geçenlerde çirkin bir hadise 

olmuştur. Mesele gizli tutul
makta ve ocak reisinin bu ha
diseyi örtbas etmek istediği 
söylenilmektedir. 

Az Daha 
Bir gün Cici, Bici, Kuku mektep- İkisi birden şemsiyenin sapuı• 

asıldılar. Kuku arkada kalmıJtı• 

O da Bici'nin kuyruğunu de 
geçirdi, ona asıldı. Hepsi birdeO 
havada havalanmıya başladılar. 

ten dönerken yağ'mur yağnııya 
başladı.Hemen Ayı halanın verditf 
şemsiyeyi açblar, üçü de altma 
girdiler. Fakat biraz sonra rüzgar 
da esmiye başlaymca işler fena• 
l~mıya başladı. Rüzgar savuruyor "Ah şu rüzgar bir dursa 111 

bütün kitaplarını, elbiselerini ısla- diyorlardı. Biraz sonra ıahidet' 
tıyordu. Biraz sonra büsbütün rüzgar dindi, dindi ama o zanıaO 
fena birşey oldu. Rüzgar bir esti tam bir havıu.un üstünde uçuyo 
şemsiye Cici'nin elinden kurtuldu, lardı. Şemsiye ile beraber üça 
havalanmıya başladı. Cici : ı birden " Cum,, diye havuzun iç.ille 

- Yakala Bici 1 diye bağırdı. düştüler. 

Fındık .. 
Piyasa Pek 
F ~zla Düşkün .. 
u _,ene Fındık mahsulü

mü. bereketlidir. Talip te 
vardır. Buna rağmen fiat 
düşüyor. Her türlü ikbsat ka-
idesine aykın gelen bu vazi
yet neden böyledir? Kredisiz-
lik .. 

Bu senenin mahsulü 300 
bin çuval tahmin edilmektedir. 

Atletizm Teşvik 
Müsabakalan 

lstanbul Atletizm Heyetin
den: t 7 - ağustos - 1930 pazar 
günü Taksim Stadyomunda 
teşvik müsabakalarının ikincisi 
yapılacakbr. 

Müsabakalar umuma açıktır. 
İştirak edeceklerin Pazaz gü
nü saat dörde kadar Stadyom-
da Atletizm Heyetine milra· 
caat etmeleri rica olunur. 

17 ağustos prgoramı: 
100 Metro Büyükler 
400 ,, Kiiçükler 
800 ,, Büyükler 
Üç adım atlama 
Yüksek atlama 
Cirit atma 

Bir Genç 
----

Ailesile Resmell 
Alakasını Kesiyor 

Fahri efendi isminde bit 
genç bazı sebepler dolayıstle 
ailesinden alakasının resıneJJ 
kesilmesi için Dahiliye vekile' 
tine bir istida ile· müracaıt 
etmiştir. 

Ailesi ile münasebetini re~ 
mi bir surette kesmek isteıııe' 
sinin sebebi anlaşılmıyor. 

SON POSTA 
evm.t, SJyut, Havadu ve Halk guete5

1 

-ldare ı latanbul1 Nuruoamaiıiy• 

Şeref aokağı 35 • 37 -Telefon: latanbul • 203 
Po.ta kutuau ı latanbul • 741 
Telgrafı latanbul SON POS1,. 
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Gelen ewak gerl verilme .. 
btnlardan meau11yet abn......, 
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Müsabakalı Hikayelerin Cevaplanf ._. _ BORSA .__.I 
On Neticeyi De Bugün ~~=_'.ııao 

Neşrediyoruz. K-NIJKl1r ~ 
Kur'a Da Yakında Çekilecek. !E::. ::= ~= ,:;,. 

1 • Müsabakalı hikaye cevaplan 
Çın koyduğumuz. müddet dün ak
~~ bitıniştir. Bugün, bu hikaye· 
I 1111 dotnı olarak ne •uretle hal
edilnıeai icap ettiğini bildiren 
ee.aplan neşrediyoruz. Bundan 
'

0
1ll'a kari cevaplan tunif edilek:"' kura çekilecek ve netice 
Ydedilecektir. 

1 .._ Kızıltoprak Facıası 
Bu kadın livey oğlu tara

fından öldürülmüştür, çünkü: 
• 1 - intihar edenler, umu

~ıyetJe bir kağıt veya mektup 
ıraku-ıar, evvelki mektuplar 

fenci nıes'uliyetten kurtaramaz. 
2 - Kavga ile silah sesi 

itasında iki dakikadan fazla 
:_?'an geçmemiştir. Bu kısa 

Uddet zarfında bir kadın 
lilalı t d 'k d' k ..I!-~ "l d" e arı e ıp enww o -
h~renıez; yahut bu, pek mak 
ır ilıtirnaldir. 

1. 3 - Tabanca, ölünün sağ 
'1 h' h I ızasında buJunmuştur; o 
a de kadmm sag.. elile intihar 'tti ... . 

h ilnı kabul etmiye mecburuz; 
~buki ölünün sağ avcu sım

ll 1 kapalıdır ve içinde diiğme 
~ardır. Sol elle intihar etmİf 
ıae, tabanca soldan sağa nasıl 
2eçer. Buna imkan yoktur. 

..._Yankesici Hikayesi 
1 - Yankesici RafaeJ, Paşa 

Yllbnı na geldigıw · vakit saati onun 
~, . 

•ne atmışh. 
t 2 - Paşa Rafaeli aradık
an sonra, yankesici saati tek-

tar b' d alın Paşaıım ce m en ış 
"e so kı . . nra çı p gitmıştir. 

3 -. Boğulan Kadın 
1 - Katil çarkçıdır. 

'f'ı 2 - Çünkü mavnacımn ta
tı •ne göre katil, memur ola-
~<lz. Katil uzun boyludur ve 

ahriyeli kısa boylu değildir. 
l<adının elbisesinde motör 

Yl" 
lb fi lekeleri bulunmuştur. Par-
111: ~leri de memurun par-

ızleri değildir. 
, 

2 
- Katil deniz yolu He 

~ IDotörle kaçmıştır. Bundan 
1 katilin bahriyeli olduğu an
aşdd ~ 'b' ti d ıgı. gı ı, saat on raddele-

8 tı e ıka edilen cinayetten 
onra B" .. k d d t hi d uyu a a a ıaa on 

ııt e nasıt bulunabildiği anJa
ır. 

4"" r.~l Y ·· ·· k H ı.:. ınas uzu ırsızı 
On'~ - Elmas yüzüğü aynanın 
ko Unden alan ve tekrar yerine 
~a.ıı Yüzüğün SGbibi Ca'Iİdan 

llıdı:a .. 
2 

- ç·· k" b k d -te'ih un u u a ın1 mu-
1\, ~~ .~e mal düşkünüdür. 
ko 11 1 YuzUğünü kendi çalarsa, 
da1ıca&uıll\. kendisine bir yilıl!k 
tek'a alacağından emindir. Ne
d,hın evelce böyle bir vak'a 
_.~ a klnıu4tur. Kadın bu su
teın ~ eııdine gizli bir servet 
iist~n ediyor. Fakat, herkesin 
c_ ~ ilrannuya karar verilince, 
~dan h .. "ğü aı..ı- .. Yere anım, yuzu wgı 

an bırakınıya mecbur ol-
lıştur v·· .. ~ .. ına 

tİdd · uzugun aranmas 
Ct}c 't• ' h tt od d 1 ıraz etmesı, a a 

b~- aıı çıkmak istemes3 de 
-... deliJd' s ır. 

; B~r Haydut Çetesi 
~"İrı; hıkayede, çete reisinin 
lıtı~ e bulunan kağıtlarda 
laıi .. • Yet fu suretle tesbit edil

"'ıt: 

'-E 'r ar vde bulunan kağıt-
~"'flc asında bazı sayfaların dan 

r le ilmi' "~ es t nıecm ualar 
illıeteler bulunmuştur 

al 1 l.terUn 1039,- 1AYUaturya ti 31,-2-Bu gazete ve mecmu a- ı Peseta 24,-
1 Dolar 213,-

nn harflerile tehdit mektup- 20 Franms fr. 168,- 1 Mark 50,50 

Ianndaki matbu harfler kar- 20 Liret 225,- ! ~e°.!. ~:~ 
şı1aşbnlmış ve bunlar arasın- 20 Belçika fr. tı7,50 20 Ley 25,.50 

baka .. .. J üştür 20 Drahmi 55,- 20 Dinar 76,SO da muta t goru m • 20 1n1çn fr. '20,- 1 ÇemOYeç 

6 -Arnavutköy Vak'ası ÇEK 

l - Polis komiseri; kendi- Kurut - Adet Sa 
sine çilek tarlası vak'asım ha- ı ı.te..u. 1034,25 

1 
T.L F1orba 

1117 ber veren iki adamdan şüphe ~ f.~ 10~0 1 " " ICanıll 1< ... . . , ~ 

etmiştir. Adet Sa. l ,, ŞUinAv.3,33,25, 
2 - ~ünkü, evvela hu a- ı T.L. Dolar0,47 ıs 

d ki . F fr 11 98 t ,, ,, Pezeta 4130.75 d mların aber ver i erı şey, ı " " r. • • 
a d w k 1 Liret 8 9' 25 1 ., ,, Markl,97,25,-

tamamile ogru çı mamış ve 1 : : B.fr. 3;s,;so 1 ,, ,, Zlotl4,t9,6;l,5() 
bunlar nafile yere bütün me- 1 ,, ,, Prahmi 36,27 

1 
P ., .ıı:ıı ,. ... 

• . dir D 1 ,, ,, la. fr. 2,42,12 11 " enııo ..,._,..., 
murları ışgal etmışler · e- ı ,, ,, Leva 64, 82 ı ,, ,, Dinar ~ 
mek bir kutlan vardı. Mua- HiSSE SENETLERi 
vinin de bir hile ile karakol-
dan uzaklaştığı görülünce, bü- ı. Bankaaı 9,60 
tün bunların o evi soymak için hadohı D.Y. ıs 

tertibat olduğu anlaşı1DU§br. ;:.ı Hayriye ı:;~ 
3 - Çilek tarlası vak' a.sı? o.nah B. 

karakolun bütün kuvvetlennı ~uı:ilııon~~.İs 
o noktaya toplamak için atıl- Bomontl 43,90 

mış bir iki el silahtan ibaret- İSTİKRAZLAR 
tir ve hiledir, 

7 - Otel Cinayeti 
1 - Pencere sürgüsünün 

muntazam kesilmiş olması ve 
pencere açıhrken içerde yatan 
adamın sea duymadığım .ay
lemesi, pencerenin içerden 
açıldığını gösteriyor. Zabıtayı 
aldatmak için, sürgii evvelce 
testere ile kesilmif ve hariç
ten kınlmış gibi gösterilmek 
istenmiştir. 

Yumqak 
Kmlca 

1030-
810 -

Sllnter -, -
Sat 10-

ZAHIRE 

Terkoa 9,50 
Çimento An. 25,-
0nyon 
Şark değirme. 1.95 
Balya K. A. 4,90 

Şark merke~. 1.25 
Telefon 25.-

T AHVILLER 

Kr.P-. --
2 - Takip edilen adam, 

Konyalı ile ayni odada yatan 
müşteridir ve onun katillerle 
temasından istifade edilerek 
failler ele geçmiştir. 

Çavdar 
Arpa 
Mı.sır 
Nohut 
Kuş yemi 

il 3S Afyon 11 ~, Karahiıar 1 c 

8 - Maktul hanlı 
l - Ceket katile aittir. 

Üstünde kan lekesi olduğu 
için çıkarip viraneye atmıştır. 

2 - Cekette, sağ kolun 
buruşmamış olması, katilin s~ğ 
kolu olmadığı şüphesini venr. 
Netekim, dış sağ cepte kulla
nıJma:nuş ve iç sol cep te yıp
ranmamıştır. Sağ kolu olmıyan 
bir adam tahiatile bu cepleri 
ya hiç kullanmaz, yahut ta 
fevkalade olarak pek az kul
lanır. 

3 _ Cesette, kamanm sol-
dan sağa doğru vurulmuş ol
maai da, ceketten istidlal edi
len noktalan tekit eder. 

9 - Manisa'daki 
Boş Kulübe 

ı - Çetenin dört kişiden 
mürekkep olması çok müm
kündür. Bu, sandalyelerin a
dedinden, fincanlardan ve di
ğer küçük şeylerden anlaşılır. 

2 - Ön tarafta, sağdaki 
sandalyede oturan herhalde 
u:ıun boylu bir adamdır ve 
ayağı da yaralıdır. Cünkü, 
üzerinde tendürdiyot şişesi 

ıı:~ı Tiftik Ank. O 
1- Adana Pan. 
20 Fındık iç Gire. -

İbrahim Tali B. 

bulunan sandalye, birinci san
dalye ile ayni hizada oldu
ğundan birinci sandalyeye o
tw·an uzun boylu adamın bu 
aandalyenin üstline yaralı aya
ğını koymuş olması muhtemel. YEni rLIKLIBIDllZ 

Sandalyelerin birbirine pek 
yakın olmamasından bu adamın 
kısa boylu olmadığı anlaşılıyor. 
Masanın aol ucundaki iskem-
lede oturan adamın yaralı 
ayağına tentürdiyot sürdüğü 
anlaşılıyor. Çiinkü ilaç ıişesini, 
ayak iıkemleai vazifesini garen 
aandalyenin kendine pek yakın 
olan ucuna bırakmış. 

Bu sandalyenin etrahnda 
büyük kibritler dulunduğundan 
burada oturanın pipo içtiği 
anlaşılıyor. Çünkü, pipo içen-

Çapkın 
Gonce 

BatekAn: 

Kız 

Kaptan Zade Ali Raa B. 
Okuyan: Nazmiye Sedat H. 

·ıoLUIBiA 

Süleyman B. 

Ecnebi müteşebbislerin inki
ıafa müstait ve kazanç vadeden 
sınai sahalarda iştirakleri, 
rasyonel mesai metotlarının 
tamimi suretile yalnız milli 
istihsal kuvvetlerinin inkişafına 
ve bu suretle de bilahare tedi
yat bilinçosunun ıslihuia hiz
met etmekle kahnıyacak, ayni 
zamanda bu müsbet tahavvti
liln yakm bir atide husulüne 
muavenet edecektir. 

TEDIY AT BiLANÇOSU 
Tediyat bilinçoaunun önu

müzdeki seneler zarfında mü
hün tazyiklere man1z kalacağı 
kaydedilmifti. Ziraatin inkip
fma mllteallik tedbirlerin mü
euir olması vakıa uzun zama
na mtltevakkıftır. 86yle ol-
makla beraber bu tedbirler 
hlisn6 IUl'etle tatbik olunduğu 
takdirde nakit istikrarının ik
bsadi esaslar üzerinde teessü
dnftn emin vasıtasıdır. 

Ecnebi sermayesi celbi ise 
tediyat hilinçosunun yakın 

. dayda 7 
B#if 

1 yorum. Fakat zannederim öyle
dir. Bazılarının rivayetine göre 

l donanma Karadenize çıkacağı 
mada Camal paşa Türk J!a
bitlerini çağırarak kendilerine: 

- " Amiral Soşonun ku .. 
mandası albndasınu. Vereceği 
emri yapacaksınız " demi~iir. 
Şimdi bu rivayeti bir tarafa 
bırakalım. Kendi işittiğimi 
ıöyliyeyim: 

Donanma Boğazdan çıkbk
tan sonra ( Karaburun ) ile 
( Fener ) açıklarında durmuş, 
amiral kumandanları çağırarak 
kendilerine muayyen bir saat
te açılmak here kapalı zarf. 
lar dağıt:İIUf, bU ' kapalı 
zarflar açıldığı zaman da iç
lerinde fU geminin Sivuto
polu, bu gemının (Kefe)yi 
ötekinin de ( Novorosiski) yi 
bombarduman etmesinin em
rolunduğu görülmüştfir. 

Mahmut Paşanın verdiği 
malUınat cidden ehemmiyetli 
idi. Reis bu maldmab biru 
derinleştirmek istedi: 

- Bu malümat tifahi midir? 
Çürüksulu Mahmut Paşa: 
- Evet ve kendi istihbara-

tıma müstenittir. Ve zannederim 
hakikate de mutabıktır. 

Reis: 
- Bu malümab kimden 

zamanda maruz kalacağı taz
yiki tahfif ede:ek seri tesirli 
bir çaredir. 

Ancak Teşviki sanayi ka
nunumm buı maddeleri ec
nebi sermayesi ceJbıne tama
men manidir. 

Türk ameJesinirı istihdamı 
mecburiyeti, belediye!enn im
tiyazlı inhisarları hu cümle
dendir. 

LİMAN ŞiRKETi 
Ticareti işkAI suretile mem

lekette mlihim zararlar iraa 
ettiği h•klnnda birçek ıiki
yetlere mevzu olan Liman in
hiaannilı da esaslı surette tet
kilrl müstacel işlerden birdir. 

Başka memleketlerde çok 
mutedil olan liman rüsumu 
fstanbul'da çok ağırdır. Bu hal, 
ecnebi seyyah vapurlannın İs
tanbul' da az kalmaanu Ye ti
caret vapurlannın başka liman
lara gitmelerini intaç etmek
tedir. 

( Arkası avr ) 



1:6 Ağustos 

Sinemalarda 
v 

1 
Elhamra - Seni sevdim 
Etuval - Çıplak Aşıklar 

gemisi 
Ekler - Serseriler kıralı 
Alkar.ar - Çelik pençe 

ve kara sllvarisi 
Opera - Kıraliçenin ger-

dD.11lığı 
Şık - Demir avcılan 
Fransız - Ateş 
Taksim bahçesi - Bar bet 

[ VAPURLAR] 

eyrisef ain 
Merkn acenteei Galata köp· 

rii batında Beyotlu 2362 
Şube aceatesl Mahmudiye 

hanı albada f.tanbul 2740 

lzmir sürat postası 
( Gtıtcemal ) Yapura 18 

Ağustos Pazartesi 14,30 da 
Galata RıhWzııDdan kalka- · 
rak Salı sabahı lzmire vanr. 

Ve Çarşamba 14,30 da iz
mirden kalkaraK Perşembe 

Sabahı gelir. 
Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mev

cuttur. 

CENUBİ 

AMERİKA YA 
Müreffeh~n gitmek· · istiyen 

yolcular. her halde 

iNGILIZ 
• 

ROYAL MAiL LAYIN 
Kumpanyasının MUAZZAM 
ve MUHTEŞEM vapurlarile 
seyahat etmelidirler. 

TÜRKİYE acentesi 
N. A. Kostantinidis 
Efendiye müracaat olunma
lıdır. 

Tel. B. 3126. Galata Rıh
tım caddesi No. 27-29 
DÜNYANIN her tarafına 
VAPUR ve ŞİMENDİFER 

bileti verilir. 

Gayrı menkul malların 
açık ~rma ilanı 

l.tanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: Açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayrı menkulün ne 
olduğu: Bir bap hanenin tamamı. 

Gayn menkulün bulundup 
mevki mahallesi, eokağı. numa
rası : Beyoj'lu Kamerhatun ma
hallesi Topçular eokatında atik 
3 cedit 7 No. 

Takdir olunan kıymet: 7000 lira. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, 

saat: lstanbul 4 üncü lcrumda 
18 - 9 - 930 da. 

1 - İşbu gayri menkulün ar
tırma şartnamesi 8-9-930 tarihin-
den itibaaen 929 - 148 No. ile ls
tanbul 4üncü icra dairesinin mu
ayyen numarasında herkesin gö
rebilmesi için açıktır. ilanda yaz.ılı 
olanlardan fazla malumat almak 
isteyenler işbu şartnameye ve 929-

ADIKZADE BiRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 

, 148 dosya numarasile memuriye
timi:te müracaat etmelidir. 

ve LÜKS POST ASI 

İNÖNÜ 
vapuru p a z a r 

17Ağustos 
günü akşamı Sirkeci rıh

bmmdan hareketle ( Zongol
dak, lnebolu, Sinop, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trab
zon , Sürmene ve Rize ) 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

SADIK ZADE 

ıglı~r;:, Salı at'!:~. 
Sirheci nhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Samson, 
Ordu, Giresun, Trabzun, 
Sürmene ve Rize'ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsil at için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
acentabğına mfiracaat. T e
lefon lsl 2134 

İstanbul ikinci icra dairesin
den : Bir borcun temini istifası 
için Hane mobelesi 16- 8 - 930 
tarihine müsadif cumartesi 
günü saat l 2 den 13 buçuğa 
kadar bilmüzayede açık artır
ma suretile Beyoğlu'nda Tak
sim Camcı çıkmazı sokağında 
4 No. hanenin önünde satı
:lacağmdan talip olanlann yevm 
ve saatta mahallinde hazır bu
lunacak memuruna 930 - 2778 
dosya numarasile rnliracaatlan 
ilan olunur. 

Patoloi B. kteriyoloz Pror. Doktor 

M. Lütfi 
Divanyolundakl muayenehanealnl 

Habıallde \iliiyetin karşıtında IS 
No. ya nakletmiştir. 

Cuma ve pazardan mada her 
gün saat 2 den 6 ya kadar 
Dahili ve intani ha talarını 

kabul etmektedir. 
Telefon: fkaınetrihı 2236 

,, Muayenehane 2323 

Yazıhane Sahiplerine 
Maroken kanape takımı,kristal 
camlı yazıhane, camh paravana 
ehven fiyatla sablıktır. 

Sultan hamam Hfidaverdi 
han kahvecisine müracaat. 

Sermayedar Aranıyor 
KArh işler yapmak üzere 

ıerik arıyorum. 
Sultanhamanı Hüdaverdi 

ban: Lütfü 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukal"lda yazılı kıymetin yüzde 7 
teminat gösterilecektir. 

3 - Haklan tapu ı:icillile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklkrı.nı ve husu· 
sile faız ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriye
timize bildiımeleri icap eder aksi 
halde hakları tııpu si-.:illilc sabit 
olmıyanlar sahş bedelinin paylaf· 
masında har;ç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttır
maya iştirak edenler arttırma şart
namesini okumuş lüzumlu malü
matı almış bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. Üs
tünde bırakılan gayri menkulün 
bedeli zamanında verilmez.se gayri 
menkul ikinci bir arttırma ile sa-
tılır ve bedel farkı ve mahrum 
kalınan yüzde beş faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kal-
maksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. Beş numaralı fıkra
daki şart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa bağırıldıktan sonra gayri 
menkul en çok arttıranın üstünde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmezse 
arttırma geri bırakılıp alıcı taah
hütlerinden kurtulur ve teminat ta 
kalkar. 

5 - Artırmanın birinci ve ya 
ikinci olmasına ve gayrı menkule 
teaUuk eden kanuni hakka ve 
ııatışın tarzına göre diğ'er şartlar. 
Artırma birincidir. Müterakim 
vergi, belediye, vakıf icaresi müt
teJ'İye aittir. 
Yazı lan ki gir hane yukarıda 

göı;terilen 18 - 9 - 930 tarihinde 
icra memurluğu odasında işbu 
ilin ve j'Österilen artırma şartna-
mesi dairesinde satılacağı ve ika
metgahı meçhul Ojeni H.a teblit 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

Doğum ve kadın hastahklan 
mütehassısı 

Doktor 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hilaliahmer binası 
No. 10 Telefon İst. 2622 

ZA YI - Nilfuı tcskercmlc huııuıi 
evrakımf havi cUzdanımı kaybettim. 

Galatada Ömcrablt hanında 4 kat 6 N. 
ıreUrene mUkAfat vereceğim. 

Keropc Bağciyan 

Acele satılık hane 
Kasımpaıa' da Yahya Kahya 

mahallesınde Tepe başı bahçe
sine nezareti haiz 1 ~ No. 4 
oda kuyu ve bahçeyi havidir. 

Pazarbk için Haydarpqa ti· 
mendifer mağazasında MUker• 
rem Beye müracaat 

SON POSTA Sayıfa 8~ 

Istanbul küçük sıhhat memurları 
mektebi müdürlüğünden: 

Pazar, Salı, Perşembe gUnleri saat 9,30 dan 13 e kadar kız ve erkek: talebe kaydedilmek' 
te~. Kayıt miiddeti Ağustos nihayetine kadardır. Tahsil müddeti iki senenir. Nihari ve nıe~' 
canidir. Talebe tahsil esnasında askerlikten müeccel ve mezun olunca hizmeti maksureye tabı• 
dir. Mektepten mezun sıhhat memurlarına ilk senelerde ayda "49" lira verilmektedir. Sonralat' 
kidemine göre diğer devlet memurları gibi maaşları artbrılmaktadU". 

İSTASYON LOKANTASI 

Mtiracaat Sıhhat Teklletine veya mahalli Sıhhat müdürlüklerine kendi el yazılarile yazıtınıf 
birer istida ile olur. Fula izahat almak istiyenler Sirkecide Demirkapıda mektep idaresine 
müracaat edebilirler. Arzu edilirse taşraya matbu, mufassal duhul şeraiti varakalarından gönde
rilir. Şartlar: 

Sirkeci civaranda 
En rahat ve en 

"Temiz lokantadır. 
·Alaturka ve Alafranga 
Her yemek ve her 

1 - Türkiye cümhuriyeti tebaastndan olmak, 2 - Yaşı yirmiden aşağı ve yirmi beşteJ! 
yukaıl olmamak, 3 - Ahlakı mazbut ve ber türlü faibeden iri bulunmak, 4 - Askerlikle 
alakası olmamak, 5 - Lise alb derecesinde olanlar imtihan ile ve ondan yukarı tahsil görel1' 
ler imtihauaa kabul olunur. 

içki bulunur. 

Servis mükemmel 
Fiatlar mutedildir. 

ôliLE VE 
AKŞAM . 

Yazlık ve ~lık kostümler, · pardesüler 

çok güzel ve en iyi kumaşlardan imal edilir. 

YEMEKLERiNiZi 
istasyon Lokantasında 
Yiyiniz. Eski Postane 
binasın dadır. MODA 
Y eniköy Sulh icrasmdan: 

İnekçi Mustafa ağanın borcun

dan dolayı bir yaşında San 

bir DUğe Boyacı köyünde is· 

kele başında 20 Agustos 930 

çarşamba günü saat 1 O da 
açık arbrma ile satılacağından 
almak istiyenlerin hazır bu
lunmaları ilan olunur. 

terzihanesine esvap 
uğramadan geç 

Eminönü 
• • 

eyı ız. 

ili iahmer 1 tan 
merkezinden: 

Hilaliahmerin yazlık balosu 21 ağustos 930 perşembe gunu 
akşamı saat 22 de Adalar ıubesi tarafmdao Bilyükada Yat 
kulübünde verilecektir. 

BiLETLER; 

Hilaliahmer Adalar şubesinden, 
İstanbul cihetinde : il.! 

Hililiahmer lstanbul merkezi, 
Türkiye iş bankası, 
Ziraat bankası, 
Ertuğrul mağazası, 
Mehmet Kazım eczanesi •'EminönUnde,. 

Beyoğlu cihetinde: 
Beyoğlu Hililiahmer şubesi "lıtiklAl caddeıl ... 
Galatasaray Milli sanayi sergisi, 
Beyoğlu T okathyan oteli, 
Büyükdere T okathyan oteli, 
Beyoğlu Perapalas otelinden alınabilir. 

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

HOL On Y A,,,S ULA 11 
BOGUCU SlCAKLARA KARŞI 

HAY AT SIGORT ASIDIR 
Münhasıran kibar mağa7.alarda bulunur. 

meşhur balçık panayırı 
SARAiY KAZASI BELEDiYESİNDEN: 
Trakya Sarayında her sene Ağustosun 31 inci günü ku

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

Üç gün hayvanat •e üç gün tle manifatura ve emteai 
saire alıı veriı olmak üzere alta gün dev11.m edecektir. 

Ôtedenberi tnccaran arasında pek büyük rağbete mazhar 
olan panayırımıza ıelecek eanaf, ·•• tllccaranın ezberi cibot 
memmm kalacaklan ilin olnnur. 

Den·z · vili e e 
eni daimisi den: 

•• 
' 

13592 lira 82 kuruş bedeli keşifli Acıpayan kazasında ya.P1
' 

lacak ilk mektep 28-8-930 Perşembe günü saat 15 şe kadit 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Teminat milli banka mektubu ve yahut mahalli mubasebtfı 
veznesine nakit olarak verilmiş olacaktır. lı~t kudre-ti nııal~ 
yesine ve bu işi yapabileceğine itimeit edilenlerden en muted11 

fiat verene ihale edilecektir. 

Teklif mektupları yevmi mezkiirda saat 14 te encünıe11~ 
verilmiı bulunacaktır. Keşihıameyi ve şeraiti inıaiyesini görlJlC 
teyenlerin encümen kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Samsun vilayeti daiıni 
encümeninden: 

İdarei Hususiye devairi ile ilk ve ana mektepleri ~ 
memleket ve Zühreviye hastaneleri ve San'at yuvasına mulcl'1 

447 dört yüz kırk yedi bin kilo odun Encümen katemirı&e 
mevcut şartnamesine tevfikan ağustosun on sekizinci pazarte51 

günü saat on altıda ihale edilmek üue kapah zarf usulı1' 
münakasaya konulmuş olduğundan talip olanlann ve şartıt'' 
mesini ~nla~ak iıteyenlerin Viliyet encümeni kalemine ve f1lef 

kür gün ve saatte daimi encümenine / müracaat eyleroefeı1 
ilin olunur. 

/ 
--~~----------------------~-------------------

Emvali metruke m·üdürlüğündeıı: 

Satılık nısıf hane ve 
dükkan: ,. 

Beyoğlunda Hüseyinaia mahallesinde cedit Ziba •0~ 
ğanda eıki 55-112 yeni 69- 124 numaralı hane ile dü~j ~' 
Hazineye ait nıııf hisseıi bedeli dört senede mlisavi taksıt ~ı 
ödenmek üıre 24-8-930 tarihine milsadif pazar rtınü saat .ı'01, 
aleni mllzayede ile Sl\tılacaktır. Bedeli mubammeni 680 Iır'J~ 
Müzayedeye iftirak için %1,SO teminat verilecektir. TallP~f 
İstanbul Milli emllk müdtıriyetl aabt komisyonuna mUrB 
eylemeleri. 


