
iDARE: IST AN BUL HERGON NEŞROLı.Ma SON PO S TA Halkın JÖzüdür: Halk bununla görür· 
SON POSTA Halkın kulafıdar: Halk bununla fıitir. 
S O N P O S T A Halkın d i li d i r: Halk bununla aöyler. 

liOKOMET · SiY ASETİ DEGf MİYECEK 

~J•nkın, 13 ( Hususi ) -
~~ Vekili Recep Bf. 
httil i• teftiş seyahati münase
~ e Zonguldak'tan dün 

ile rn tistü buraya geldiler. 
~k lediye azasından bazılaril( 

fırksmdan birkaç zat ve 

memleket eşrafından bazıları 
hep bir arada bir kamyona bi
nerek memleketten bir saat 
mesafeye ' kadar karşılamıya 

gittiler. 
Tütün inhisarı memurları da 

( Devamı 2 inci sayfada ) 

Yeni Fırkanın V aziyeli 1 

-ıuron:2 

1 

• 



2 Sayıf a 

r Halkın Sesi 

Kadınlar Şehir 
Meclisine Aza 

Olursa ..• 
Kadınlar, anftmüzdeki inti

hapta ıebir meclisine girecek
ler. 

Bundan, memleket için bü
yük faydalar doğmaaı beklene
bilir. 

Kadınlara verilen bu bak
km halk aruında naaıl bir 
telikki doğurduğunu da merak 
etmemek mlbnkün değil. Aşa· 

· ğıdaki sabrlarla, bir mubarriri
miz, bu telAkkiyi ifade ediyor: 

Burhan B. ( Aksaray Sofu
lar No. 7) 

Bana öyle geliyor ki kadın
lar, ilk ev el kendilerini doğru
dan doğruya alakadar eden 
şeyleri ıslah etmekle ite bq
byacaklar. 

Meseli kadın bastabldannda 
ihtisası olan doktorlan hima-
ye,, v. a. 

Siyasi hak sahibi oldUklan 
için belki biraz da a6stl, 
podrayı bir tarafa b~kırlar. 
B6yle bir netice, milli tasar
ruf namına az kazanç mıdır? 

il 
Y enant Ef. ( Sultanahmet 

Ticaretane ao-

kaiı 4 
- Hiçbir fayda basıl olmaz. 

Çünkü: Ne kadar okusalar 
gene erkekler kadar olamazlar. 
Meşhur darbımeseli unutmıya
bm: Kadınların saçları uzun 
akılları kısa olur. 

Bu sözleri not ettiğimi gö-
ren Y ervant efendi telişa 
düştü: 

Eyvah; sen bunlan y&Z1yor
aun, adresim de var, tanıdık 

hanımlar okursa sonra ben 
ne yaparım? 

* Ferhunde H.(Hukuk fakültesi 
mezunlanndan) 

Kadına intihap etmek ve 
edilmek hakkının verilmesi ta
bii faydalıdır. Türk Hanımla-
rının bu sabada muvaffak ola
caklarına ıimdiden imanım 
vardır. 

* Seniha Sftleyman H. 
(Nışantaşı, Muradiye mahal· 

lesi ikinci yeni sokak 28-30) 
- Şüphem ki bu karar 

faydalıdır. 
1 - Sokakların temizliği 

bu yüzden temin edilecektir. 
2 - Nüfuaumumn yansın

dan fazlası kadın olduğu hal
de kadınlara ait tesisat azdır. 
Bunlar çoğaltılır. 

3 - Çocukların himayesi 
daha kuvvetli bir surette te
min edilecektir. Bunlar az ıey-1 
ler midir? 

SON_ POSTA 

DABILI 

F INDAN 
AYRILMAKTA- SERBESTİR 

~ ethi B~yin ~ec- HÜKÜMETİN SİYASETİ KAT
lı s e Gırmesıne İYEN DEGiŞMİYECEKTİR .•. 
Herkes Taraftar 

Halk fırkasa umumi katibi 
Saffet Bey dündenberi şehri
mizdedir. Seyahatinin fırka 
~leriJe alakası yoktur. Hususi 
işleri için gelmiştir. Saffet 
Bey gazetecilere: · 

- Fethi Beyin Meclise gİI"" 
mesini arzu ediyoruz, bu su
retle karşı fırkanın lideri ka
naatlerini ve prensiplerini doğ
rudan doğruya izah etmek im
kanına malik olacaktı, de
miştir. 

Yeni Fırkanın Programı 
Tamamdır 

Dün Serbest Cümhuriyet 
Fırkasına, neşrettiği program 
münasebetile birçok mektuplar 
geldi. Bu mektuplarda halkın 
bilhassa ehemmiyet verdiği 
dertlerinin anratle izalesi için 
bazı ameli tedbirler ittihan ve 
bu tedbirlerin fırka programına 
ilivesi istenilmektedir. 

Fethi Beyin verdiği cevap 
tudur: 

" Fırkanın programım geniş
letmiye lüzum yoktur. Eğer 
elimizde bulunan programı 
tamamen tatbik edersek, kafi
dir. Bununla memlekete mühim 
hizmetler ifa etmiş oluruz. " 

SITKI VE F>::Yzt BEYLER 
Dün F ~thi Beyi ziyaret 

etmişlerdir, yeni fırkaya intisap 
etmek istedikleri söylenmek
tedir. 

Ku}tuya Atılan 
Çocuk 

Tahtakale'de Yağ iskelesin
de Soğancılar caddesinin ci
vanndaki kuyudan bir çocuk 
cesedi çıkanlmışbr. Ceset bir 
ıazeteye sarılm1.1 ve bozulma
mıfbr. Bundan la henüz yeni 
abldığı anlatılmaktadır. 

Kamyondan Düşen 
Çocuklar 

F eriköyünde oturan Burhan 
ve Dündar ismindeki iki çocuk 
G2iata' dan geçmekte olan şofar 
Akif efendinin idaresindeki 
kamyonun arkasına asılmak 
isterlerken yere düşerek her 
ikisi de ayaklarından yaralan
mış, hastaneye kaldırılmış laı dır. 

Yalova, 17 ( H.M. ) - Bir fakat netice alınmamıştır, şek
fırka tarafından namzetJikleri linde tefsir etmekteD başka 
konularak intihaplan temin çare yoktur. 
edilen meb 'usların kendi fırka· Başvekilin sözlerinde en 
larını bırakıp muhalif zümreye mühim olan nokta şudur. 
iltihak etmeleri etrafında söz r HaJk Fırkası ekseriyette 
söylenebilir. Fakat Başvekilin kaldıkça hariçte ve dahilde hiç 
aldığı vaziyet bu umumi kai- kimse bu fırkanın siyasetiude 
den in haricine çıkılmasına im- bir tebeddül olae;ağım batıra 
kin vermiştir. getirmemelidir. 

Filhakika İsmet Pş., arkadaş-
lan arasında, takip edilen Şu halde vaziyet sarihtir: 

Bayvekil İsmet paşa bütün 
siyasete fikri mutabık olmıyan hatb hareketini düşünerek ve 
varsa kendilerinin Halk fırka- iyice tetkik ederek doğrulu
sından ayrılıp karşı fırkaya 
iltihak etmelerini fena bir ğuna kanaat getirdikten sonra 

tesbit etmiştir. 
gözle görıniyeceğini söylemiştir. 

Buna rağmen fırkadan ay- Serbest Cümhuriyet fırkası 
nlan olmamifbr • Bu nokta ise aksi fikirdedir. 
dikkate ıayandır. Şu halde be~ ıeyi efkin 

Çilnldl 24 saat evci Halk umnmiye huzurunda hakikati 
fukaauıdan bazı meb'uslann ispat etmektedir, denilebilir. 
aynbp kartı fırkaya geçtiğim Netice Millet meclisinde yapıla
haber veren karşı fırkanın mu- cak münakaşalardan anlaşıla
hiti idi. Binaenaleyh vaziyeti: cak. ve halk gelecek intihapta 

=-M=ür=a=c=a=a ... t _v=a=ki=·-=o=lm=uştur==='==re=y=i=-'ni=ona göre~recektir. = 

Çankın'da Geçen -.Bir Gün 
( Bat tarafı 1 inci sayfada ] l lelll Recep 8. ve maiyeti ~o~

istikbal nıerasinıine iştirak et- rJoa hazırlanan eve mdi
miştir. Dün öğleden sonra ler!l Alafranga tertibile bazır
memurlar tatil yapmış dene- lanan evde belediyemiz tara
bilir. Bir kıt'ai askeriye de f~an bir de yerli musiki ta-
şehrin methalinde rasimei seli- l(unı temin edilmişti. Sabahın 
mı ifa edildi. ikisine kadar yerli havalarla 

Vekil Bey; yol müteahhitle- ~zel eğlenti yapılmıştır. 
rinden Dağlar oğlu Hasan Ef. ~}lu ziyafet belediyemize iki 
nin yeni yapbrdığı asri eve m liraya malolmuştur. 
misafir alındı. Vekil B. teftiş için geldiği 

Belediye az~ misafiri izaz Ça'nkınmınn yola ait hiçbir 
için beş gün evelinden hazır- yerini görmeden gitmiş olma
lık yapmakta idi, hatta misa- mak için hepimiz daha uyku
fire tahsis edilen bu evin tef- da iken otomobile binmiş ve 
riş ve tezyini için İsveç arupu istasyonun alt kısmından ge
memurlannın madamlcanna mü- çen şoseden Vukuf iatasyonu
racaat olundu ve ev döşendi. na gitmiştir. 

yemek ve sofra takımı çutıdan Geldikl«:rinde istikbal eden 
tedarik olunup hamallarla eve 
taşıtıldı. İki gündenberi çarşı- zevat ayni şekilde kendisini 
dan, pazardan taze piliçler top- teşyi etmişlerdir. 
landı, nefis yemekler hazırlandı. Nafia v<:kilimiz her halde 

Şehre girilecek yere ( hoı memleketin ihtiyaçlannı ve 
geldiniz ) , çıkılacak mahalline yolların vaziyetini birkaç saat 
( yolunuz açık olsun ) cümlei zarfında öğrenmiş olmalıdırlar ki; 
cemileleri beyaz bezler üzeri- Çankında bu kadarcık kısa bir 
ne yazılıp taklara çakıldı. mftddet kalmayı kifi görmilt-

Akşam geç vakit ~bre ge- lerdir. 

İzmir Yeni Fırkayı 
Sevinçle Karşıladı 
Teşkilat İstiyor 

lzmir, 17 (H.M) - Yeni 

Aaır gazetesine İzmirin mül
hakatından yeni fırka hakkın

da telgrafnameler gelmektedir. 
Bu telgraflar şu sabrlarla hü
lisa edilebilir: 

- Reşit Galip Beyden Ser
best Cümhuriyet fırkasının ni
zamnameleriıil isteyiniz. Bu ni
zamnamelere tevfikan teşkilit 
yapacağız. ----

Esnaf Cemiyetleri Yeni 
Fırkaya Girmek 

istiyorlar 
Esnaf Cemiyetlerinden ba

zıları F etbi Beye mnracaat 
ederek yeni fırkaya girmek 
arzusunda bulunduklanm bil
dirmişlerdir. Bunun haricinde 
Serbest fırkaya intisap için 
Erzurum' dan, lzmir' den ve 
Kastamonu Belediyesinden 
birçok telgraflar gelmiştir. 

Yeni Şubeler 
Serbest cümhuriyet fırkası 

lstanbul ve Beyoğlunda bir 

şube açmıya karar vermiş ve
bunun için İstiklal ve Ankara 
caddelerini münasip görmüştür. 

Bu maksatla Lugün vilayete 
müracaatta bult.&nulacakbr. 

Şeker Stoku 
Meydana Çıkb 

Alpullu faürikası elinde afak 

halinde bulunan şekerleri pi
yasaya çıkarmıya başlamış, 

ıeker fiabnda diifillduk gö
rülmüştür. 

Fabrika, tim diye kadar, 
acaba ne bekliyorJu? Bu ha
kikatin yazılmumı mı? ----

Ferit :&eyin Tekzibi 
Londra sefiri Ferit B. aefa

retten çekilip dahili aiyuetle 
mqgul olacağına dair çıkan 
haberleri, Taymis gazetesine 
gönderdiği bir mektupla tekzip 
etmiştir. 

A~os 

Günün Tarilı 

Yeni Fırka H 
kında Gazetel 
Ne Diyorlar 

(Cumhuriyet) gazeteli 
fırkadan bahsederken di~ 

-"Cümhuriyet Halk 
bundan sonraki mesa 
(Serbest Cümhuriyet 
dan geri kalmamıya itina 
mek mevkiindedir.,, 

(Milliyet) gazetesinin 
tiği mütalea ise şudur: 

"Bir muhalefete alkış f ut1 
çok olur. Bunların bir 
Cümhuriyet zümrelerinin ı.ı 
birlerini yiyeceği ve meY~ 
anarşi ve sergftzeşt ada:tıİ' 
nna kalacaiı sevinci içilJ. 
dirler. Bunlar Halk fırkuııa~ 
ne gördWerse, fftphesiz, ~ 
beat Cimhuriyet fırkUJllV.: 

da onu precekierdir. ~ 
memlekette Cnmhuriyet ,j 

inkılip asaalarmı sanmak ,. 
yenlere hiçbir zama, İ.il 
fırsat yardım etmiyecektir·~ 

C'I akıt) ta miltalea r : 
tur. (Akşam) da giinün ~ 
lerini yazmakla iktifa etlr 
tedir. 

(Y ann)m a6yledild~e. -~ 
lince işte uzun bir makaJC"· 

aon kıamı: ,,J. 
0 lsmet Pı. kabineaini, - j 

mazur görmek ve ga.tetll" 
için kendilerinde kudret ~ 
lanlar var mıdll'? Alb ~ 
iktidar mevküni muh8"'. 
etmiş olan bir kabinenin, ~ 
dün ( 69) maddelik pro~~ 
yapmıya iizenmesi, i~ 
için iyi limitler telkin J 
emniyetbabt ahvalalen oıJ:tJI 
mak icap eder, kanaa 
vardır f ,, .Jı 

Jf. INGILtZ FiLOSU - Yann JI 
limanımızı ziyarete gelecek ve bur 
KZSstenceye gidecektir. 11 Jf. YAVUZUN SON lifüA YENES 
Pil.Dl - Ankara, 16 : Y aTUSU t..ıı 
Sen Naıer tirketlaia G31c1Uı 111 

Mö•yZS Denls, tamiratın hitama • 
betıle Ankaraya ıreluek blllıdlmet 
111nı ıdyaret Ye veda etmlftir. "{ 
daa havusa ~ldlmlf H ıoa •d 

yapdmıtbr. Seflneye yeal bası 
daha lllve edilmektedir. 

Jf. BO~ GEÇEN KIZ -
kale, 16 ı llatmuel Menede. 
Çaıukkale botUlllln .. senit 
Tenırerden Kumlsaleye seçmlftlr. 
Ud uat eW bet daldka A ı,ı'!• 
......~va11~,,. 

kerlmal, bel~ rebl, lld - ... -
belediye ate111arlartb ulr MY8I 
Katedil• ....... tallrlbea 7 ~ 

Jf-DONANJIAllIZ KARAJt>EfıllP'll 
Bir cevella yap1111ya pklmfbr. 

Jf. BERBERLER CElllYETI -
heyet lltif... kabul ecll'= .. 

rinde kalmıftır. 
Jf. MEKTEPLER - Bu ._. 

llllde açılaeakbr. in-balda ~ 
erkek lisul teüsfne karar Yallı.mi~ 

Jf. HASEKİ HASTANESi - S
lçJnde tevıl! takarrilr etmiıtlr. 

.. llUHl'ELtr 
DUn iki yGz RGma etabll ve11k.., 
mlftlr. 

1 Son Posta'nm Resimli Hikllgesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Kadın - Erkek müsava 

1: Kadın - .Kalkınız, oraaı kadınlara 
yerdir, biz oturacaju Huan Bey. 

\ 

3: l adm - Ben kadınla erkeğin müaavi olduju-
müıavi idinill? Belediye uuı oluyorauaull, meb'u• na kani detilim. Erkek başka, kadıa batkadır. 

olacakıınız. 

4: Başka bir kadın - Buyurun Huan .Be:f 
yerime. 

Hasan 8. - Gördiln mü, meb'u• olacak ıı-
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Her gün 

Üçüncü
Bir Fukaga 
ihtiyaç vardır. 

M. Zekeriya 
Geçen gtln, birkaç 9e11etfea

b•i 1.tanbul'da yeriqmİf ve 
biraz g&zii açılmış bir köylll 
beni ziyarete l'eldi. Yeni fır
kanın teşekkülü münuebetile 
bir nok!aya nazan dikkatimi 
celbetınek iatedipü .ayledi ft 
dedi ki: 

•Biz yeni &rbdan fazla 
biqey beklemiyonn. Da fırka 
da şimdiye kadar teşekkll 
eden siyui fukalardan farklı 
defil. 

B. b. . d ... • • --1-IZ, WJD ermmıa _..,.. 
Ye bizim üıtiyaçlanm.ıza ceYap 
•erea bir fırkaya malıma.." 

• Yeni farbmn teplddihl mll-
•uebetile brilerimizdea bir
çok mektuplar alıyonn. Bu 
meyanda bir toflrden aldığı-
auz mf'.ktupta ifçilerin iJa.. 
mal edildiğinden bahsedilerek 
d.iJiyor ki: 

•Hangi fırka mevkii iktida
ra ıeline ~ daima ihmal 
edilen bir muf urdu: İgi 
•mfı. 

ismet P1- hllkameti bir it 
kanunu tamim etti. ~erdiz 
bu kanun Meclisten .Encüme
ne, Encümendaa Heyeti veki
leye aevkeclildi durdu, fakat 
bir tlrlli çıkanlamadı. Çiakft 
ifçinia ehemmiyeti yoktDr. Bi-
zim de ihtiyaç ve menfaatle
rimizi dliflinen •İl' fırlra,. 
ihtiyaemm nnhr ... 

• Kamer aruında liçlhıcl bir 
fub ihtiyaca etrafmcla yapıp 
dlmktl afigamızda int:ipr 

·eclm anket te, bu noktadan 
çok dikkate pyaııdir. Hemen 
de mllttefikan biltibı karileıi-
miz liçlincli bir fırkama l&m
mmda İ8'ar ederek cliy >rlar ki: 

tl°flrldye demokraulinin te
lrAmDIB uyrinde biWhı içtimai 
ve mesleki ztımrelerin menfaat
lerini akuıdan takip edecek 
aiyasi 

1teşekkülleria tebellBrti 
beklenebilir.,. 

J1.. 
FıdWar ya ıaıuayyen fikir

lere, yahut m~myyen mnftara 
istinat ederler. B6y!e bir isti
natgihı olmıyan fublarm vll-
cutlanıaa ela ltizum ve ihtipç 
yoktur. Memleketb fimdiye 
kadar birçok &rkal.rm doğup 
&lmeainin ıebebi de badur. 

Halk hrkuı hem ıauayyaa 
bir fikre, hem de muayyen 
bir auııfa istinat. eden bir Dr-
ka olduğu için vlcadunua 
lu1mıeti vardır. Haik fırka11nm 
istinat ettiği fikir cimlıuriyet 
.. demokrui, iatinat ettiii ... 
lllf telürlerde tlccar, ko~ 
Jonca, epaf n memurlardır. 

Ser~ Cümlıuriyet fırkuı da •11 JUkan ayni fikir ve 11-
IUflara iatinat edecektir. .. 

Türkiyenia {14) miI7oa al
ı.u. d&tte içi ~clir. 
11-leketia ........... ~ 
tla odur. 

Bu ımıfın thndl,e bd. 
•tiyaç " menfaa.tledal m&
dafu eden bir fırka tqelddU 
etmemiştir. Bu y6zden kaylı 
mlllımel Ye metruk kalmaf':Jr. 

K&-/ilialin kendi arandan 
Jetİşnüf kimseler tarafından 
yapılmak tartile ilçlhıdi bir 
fırkaya tiddetle ih~yaç vardır. 
Ba fll'ka memleketin mlbtahsil 
ıauftannm fırkası olur. ftçi ve 
çiftçi •emleket idareaiai wak 
ba auretle kontrol iaklnma 
malik olabilir. 

Resimli Makale: • Kullandıjırnız 11e Kullanmadığımız Aletler * 
" 

1 - Beclblnb1t l»izl çabuk al- l 2 - Det- tsıı ee -.a I S - Alda .._ ahinle sfirii· ı 4 - Heplmbln hayatta kul· 
clanmaldlı• brtaru Jtir nal:Mmr. .............. ft • ıhh w .......,. perde lllbnda lanmıya mecl»ur oldujıunu bu 

........ W ile • 'ela .. • ,Wı•• ..,& ..... ip. ...... kahil YU1talar vardır. Siz bunlar-

.,_ alllllr. .o chiw .a.ttlr. dan bçuiı kuDamyonunuz? 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
Üvey Baba 

Fena Bir Vaziyette 
Tutuldu 

lmür, 11 (Huau*1)- Kem• 
..madm Abdarralamaa Ef. 
--.de bir genç, banda bir 
., nvel aldıtı zevcem Rahla
yi, kadının ilvey hah.. ile 
pek fena bir vuiyette Jakala
DUfbr. Bll,nk bir rezalet ol
mupm 

Kizım P1- nm Ziyareti 
Kaplıca, 18 - B. il. llec

liai reİIİ bu sabah pdi. Gui 
HL Di, lamet P1- HL ili zip
ret etti. Akpm dindi. ı..Det 
P1- kendiaiııi teffi etti. 

Hariciye Vekili Geliyor 
Ankara 17, (Telefon)- Ha

riciye Vekili Tnfik Rllttl B. 
• .q.. eb,Pftlle vaıo..,. 
laareket edecektir. 

Hırsızlık 

Suriye, Irak Tedbir Alıyor 

Çapulcu Aşiretlere 
ihtar Yapıldı 

Anbn. !~ (Telefon ) - ı diji llJl-ektedir. 
lra hnkametinin, Türk - lran Suri e Ve Irak 
hududmda daimi surette d- y . 
kimeti bozua atiı'etleri ede Diğer taraftan, ehnde bir 
mı m ıetinaiJe bnr ...:. Mısır pasaportu ile Sariye, 
clijiM dair bam ha~ ab- lraa ve Irak budutlannda tala
lllJOI'• Bmnm için ..:: bil rikAt yapan Bedirbani kard. 
tDpludltı .. ~ e lerin Suriyedeıa çıkanlmalan 

ilk Ureket ffaİil • 1-iıı- için Fransız komiseri M. Pon
dekl 11fint ~ y.,.ı. ao bir emirname Uıız.lanutbr. 
DUf, haydutlar ' yq. ay Irak htlkameti de, qiretleria 
yiat •ermitlerdir.- 1ark T&rk - İran - Irak mlnueba-
kaclar zayiat venniflerdinı Jr.n bnı bozacak hareketlerini ceza
hlktmetinin ba qiret hel•suw landaracajım Klrtlere bildinnif 
ortadan kaldınmya braı v.- İmİf. 

Tumen 
~arufFesatçı 
Maymakam Oldu 

Ankara, 17 (Tele&.) -
Evelce yapbiı tahrikitta do
ıa,. hudut muat•k .. uıdan uzak. 
1afbnlan (Tumen) 1raa hllk6-
•etiace ( lCili.ehent ) ka,..._ 
b-'tjw tayin ecfib \tir. 

Haydutlann Zayiab 
Ankara 17, (Telefon)-:- 11-12 

gecesi, Ağrı etekleriıade, T q-
burnu mevkiine baslan laPID!ya 
lefebbls eden eşkiya (80) do 
fala maktul ftl'IDekle kalma
-., ( 100 ) • yaka ela ,.... ......... ---Bomonli Fabrika 

Yap_!for 
Ankara, 17 ff elefoa) - Bo-=r-· banda, iltaayon • k8çlk bir fabrika 

yapmak ..... Wr ..... ..... .... ,.... 
Ankara.Suyu 
Ankara, 17 (Telefoa) -

AnJmra & IU getirilaek İçİa 
ı .... :C. proje w p....,_ 
baırlwnw, inpat •lddetiace 
,- " e.m te1teken1u lfletil
mui mfiukaı~ya komnllflur. 

Dedikod 
0n1ann
Dilik 
Bir Makale Ôrneti .. 
Onlann diBle, cmlama 

bile bir aiyui makale 
JUlhr? Mlaadenizle 
nuzda bir tec:rlbe 
:-:. Ba~ _.,..._ ıc•hm, belııdlııi 
de o nevi~ Jü. muh 
..,. istidat ~cak 

B.tbJoram : -ili 
.. Dnn ... Yeldii bir 

irat etti.. 
Nud? Alı, olmadı. 

dayıır. Y mi bapau YGı.aılıl 
• t>ün ... NkilimW, 

bir nutuk ira! etti. 
Ha tl5Yle.. F em .clejL: 

Irat, •Jrat etti,, mi 
"ht bujwdu" ... ? H 
Je k•!.n, pek ilf2i ~· "iblli.n 

Devam: 
"Bu nutuk, 

tm en parlak 
hiridir. 

Nud? Parlak • Denm: 
Her dm'elinde 

her kelime.u.de ~ w-
bcı bir ..,.. .... 
talla dirayeti ,,..._ 
tuk, alit.n 
blylk bir alllra ile olalılıl 
br.u 

Alala, Allala... 811 da 
lak. Ha?.. Ne ... ·,1 
iRiMt ... dejil _.., 

Amaa chftm: 
"1920 T6rki Ule 1931t 

Jdyesi arumdlİ farkı ı. 
n mlimteDilerie dolu, ı. 
Ye keskin, bu ıaldeDel 
ta K&rebilininiz.,. 

Ray ı_atl1W 
AferiD.... DeYam: 

Fıkret IJı ... · .... 
Şair Tevfik Fw.t 

ayın on dokuman Sü 
Glnl Sua'atlar B!rlJii' 
ilatifal yapdacalmr. 

o ..... p:.ı olaaııilıl 
..,_ aüblacakbr. 

Buğday Fiy .... ~ 
Bcjda7 fiatJan ... 

de yfikMhrıiye ---
Dl. '"'tda1 {11) ima qa 
dar •• 

Bugün 
Yapıl~ca 
Müzayede:t~ 



4 .Sayıfa 

ADLiYEDE: 

6ARİP DAVA 
• 

ihtiyar Ermeni 
Kadınının Mal
ları Ne Olmuş?_ 

mesinde açtığı davada Kadı· 
köyünde oturan yaşlı ve hasta 
annesi Aksabet Şabuyan H.ın 
Kadıköyündeki (9,000) küsur 
liralık iki evini Hasköyde (Kal
fayan) kız yetimhanesine ver· 
diğine dair teberrunameden 
bahsedilmekte ve (65) yaşında 
aklen rahatsız olan ve kendi
sinin vasi tayin edilmiş bulun
duğu annesının kandınldığı 
da ileri ıürülmektedir. 

Bundan başka davaCJ, 
" Şayanı takdir bir teberru " 
§eklinde bir E!l'meni gazetesine 
geçen bu hadisede, ölünclye 
kadar bakıbı:ak vadile an
.nesının iğfal edildiğini, te
berruname mucibince evlerin 
vergi, sigorta bedeli, tamirat 
gibi masraflarının annesine yük
letildiğini ve teberrunamedeki 
taahhüt hilafına evlerden birinin 
satıldığım kaydediyor. 

Dördüncü hukukta açılan 
bu dava, Üsküdar hukuk mah
kemesine gönderilmiş, orasının 
mıntaka itibarile bn davaya 
bakmıya salahiyettar oldu
ğuna karar verilmiştir. 

Diğer taraftan İcra'da kira 
bedelinin istirdadı için açılan 

.dava da, husumetin dava edi
len mektep idare meclisine mi, 
yoksa müdireye mi teveccüh 
ettiğinin halli safhasındadır. 

İki Heykel 
Kırılıp Taş Gibi 

Kullanılmış 
Bozkır, 15 (Hususi) - Bozkır 

kazasının (Sırıstat) ismini alan 
kısmında birçok heykel ve ki-
tabeler hulunmuştur. Bunlar 
askeri bir binaya ait yerden 
köylüler tarahndan çıkanlmış, 
duvar ıçın malzeme olarak 
kullanılmıştır. 

Bu havaliyi iyi bilenler, bun
lardan ikisinin Hititlere ait 
olduğunu söylemektedirler. 

Müskirat İdaresinde 
ihbarlar Azaldı 

· Müskirat idaresi muhbirle
re ıyı ikramiye verdiği için 
birçok ihbarlar yapılıyordu. Fa
kat son bir kararla bu ikrami
ye, ele geçen eşyanın 
ine indirilmiştir. 

(~o 25) 

Bundan dolayı da ihbar 
zalmıştır. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

·-

Evinize veya işinize giderken, sokak
ı ıı gezerken veya blrblle ıörüşiirken 

her hangi bir vaka karşJSJnda kalabi
lira!niz. .. 
H:ıvadla nedir blllyoraanız o vakayı 

derhal görebilirsiniz. Bir yangın, bir 
'lı. tı!, bir kaıa birer havadiatlr. Ru
~cldiğini:r. vakalardan crteai günü ga· 
:r.elclerdc görmek lstediği:r. biri olunca 
deıhıal tc1efonumıu açımı ve havadisi 
g:l:r.eteml:r.c habu veriniz, isim ve ad-
1 esini1i de bırakınız. Verdiğiniz: hava-

' disin ehemmiyetine göre gazetemiz 
m\ı\..lfatını vermeyi vaıife bilir. 

1 tlcfon numanımız: lııtaabul "' 203 ,, 
tfö. 

SON 

• • 
EHREMINI . OLSANIZ 

NELER YAP ARSINIZ? 

Gazetenizin geçen günkü nüs
hasında "Şehremini olsaydım ne 
yapardım?" sütununda Kemal im
zasile mütaleuı yaı.ılan zata 
cevaptır: 

Beyefendi, 
"Süt, ekmek, su işlerine 

karışmam!,, diyorsunuz. 
Halbuki insanı yaşattıracak 

evvela gıdadır ki bunu hepi
mizin bilmesi için gördüğümüz 1 

noksanlar değil, boşluklar kafi
dir. Maamafih mademki ihti
aasmız dahilinde değildir, bir
şey diyemem. 

Ancak, bütün bu yoksuz
lukların, bütün bu yolsuzlukların 
ve bütün fecayiin müdafii 
suretinde beyanı mütaleamza 
hayret etmemek de nasıl 
mümkün olabilir? 

Diyorsunuz ki: bu tasavvu
ratın kuvveden file gelmesi 
milyonlarca altın sarfına bağ
lıdır. Binaenaleyh bu hususta 
söylenecek mütalealar maddi 
bir şey temin etmez. Esrarke
şane hayale kapılmak olur. 

İkinci mütaleanız ise, mesela 
bir yerde çocuk bahçeşi ya
pılacak olursa, bütün memleke
tin ihtiyacı olduğundan diğer
lerinin şikayet ve tenkidini 
mucip olurmuş ve nihayet di
yorsunuz ki : 

Ben bugün için bu suali-

Siz Olsanız Ne Yaparsınız? 
Bu tehir ıizindir. Şehrin sıhhati, 

güzeJliği ve ihtiyaçlarile en .ziyade 
onun içinde yaşıyanlar alakadardır. 
Fakat şimdiye kadar biç kimse 
size, tehrinizi güzelleştirmek ve 
şehir dahilinde medeni bir insan 
gibi yaşayabilmek için ne düşün
düğünüzü sormamıştır. 

İşte biz size bu imkanı veriyo
ruz. Ve içinde yaşadığınız, her 

derdine ortak olduğunuz bu şe-

nizi mevsimsiz görüyorum. 
Müsaadenizle cevap veriyo

rum: 
Evvela, tarafımdan düşü

nülmüş ve yazılmış [ 33] mad
delik tasavvurat, ne hayali ne 
de esrarkeşanedir. Bugün, 
Şehremanetinin muntazam bir 
program dahilinde onları yap
ması çok kabildir. 

Zira bunların Kısmıazamı 

birde bir an için: .. Şehremini • 
obanız ne yaparsınız ? ,, 6ualini 

ı 
ıoruyoruz. 

Maksat, Şehremanetine çatmak, 
veya şuna, buna tariz etmek de
ğildir. Sadece şehir halkının, ken
di şehirleri için ne düşündüğünü 
anlamak ve bu suretle şehrin 
dertlerini yakından görüp anlıya

rak onların çarelerini aramakbr. 
Şehrinizin güzelleşmesini isti

yorsanız bu suale cevap veriniz. 

' paraya değiJ, icraata, dikka

te, bağlı ve çalışmakla yapılan 
şeylerdir. Diğer kısımlar için 

de maddi Yasıtalar mevcuttur. 
Fakat bunlar hüsnü istimal e
dilmediğinden heder olmakta 
ve !bir şey yapılamamaktadır: 

Binaenaleyh "hayal ve es
rarkeşane,, sözlerinizi redde
derken bunların nasıl kabili 
tatbik olduğunu bir iş adamı 

sıfatile birer birer izah ede
cegım. O vakit ümit ederim ki 
siz de kıraldan ziyade kırala 
taraftarlık ettiğinizi tasdik ede
ceksiniz. 

Herşeyden evvel Son Pos
tanın genç ve müteşebbis sa· 
hiplerine teşekkür etmek borç
tur. 

Zira memleketin en ihti
yaçlı, ahalinin en hassas nok-
tasına temas etmek ıuretile 

ehemmiyetli bir mevzu yarat
tılar ve bu mevzuun, yarabJan 
bu eserin yaşaması menafii 

·umumiyenin bu suretle temini
ne hizmet edecek mutalea
ların temadi etmesi hiç şüp
hesiz mühim faydalar temin 
edecektir. 

Memleketin bin türlü ihtiyacı 
varken ve ahali bunun hasre-
retini çekerken .. Kemal Be
yin,, mütalealan pek yerinde 
olmasa gerektir. Acaba biz 
de Kemal Beyin bu mütalea
sına esrarkeşlik yerine gayret
keşlik desek darılmazlar ya. 

Binaenaleyh bu mektubumun 
intişarından sonra her gün 
muntazaman yazdıklarım ( 33) 
maddenin tatbik kabiliyeti 
mantık, rakam ve delail ile 
birer birer arz ve izah edi!ecek, 
bu arada bazı acı hakikatler 

de tezahür edecektir. 
Ahmet Galip 

BİR DİLSİZ Sİ ADA DİLLEND. 
Garp Cephesinde 

Sükunet Var! 
İngilterede Gösterilirken 
Garip Bir Hadise oldu 

"Garp cephesinde siıkunet 
var" fiJrninin sebep olduğu 
garip bir hadiseden bahsedi
liyor. Vak'a, İngiltere'nin Bir· 
mingam şehrinde cereyan et
miştir. 

Bu filim gösterilirken hazır 
bulunanlar arasında M. Sülli
van namında bir de harp ma-
lülü varmış. Bu adam ( 1917) 
aenesinde ( Y pres ) harbinde 
yaralanmıs, o gün, bugün söz 
söyliyemez olmuştur. " Garp 
cephesinde sükunet var ,, filmi 
M. Süllivanın üzerinde öyle 
derin bir tesir yapmış ki 
hemen dili açılıvermiştir. 

Ayni filmi seyreden M. Slo
yot Georges ta, bu filim hak
kında şu intibaı nakletmiştir: 

"Hayatımda hiçbir hadise 
karşısında, bu filmi seyrettiğim 
zamanki kadar sarsılmadım. 
Hele o bombarduman sahnesi 
aklı durduran bir şeydir. 

PİRANDELLO'NUN FİLMİ 
Maruf ltalyan tiyatro mu

harriri Pirandello, Darüloeda
yiin şehrimizde temsil ettiği 
"altı kişi muharririni anyor,, 
piyesini sinemaya aldırmak 
için bir Amerikan şirketine 

"Eğer frnperator bunu öğrense idil,, Kalver Sili müf'sseı.elerinin 
son zamanda çevirmekte olduğu filmin ismidir. Resim, bu filimde rol 
almak için Amerikaya yeui ayak basan ecnebi artistlerin hemen İn
gilizce öğrenmiye koyulduklarını gösteriyor. 

~~---~--------·..-·------~~---~~-SALON REKABETİ 
Filim yapan şirketler, filim 

rakabetine devam etmekle be
raber bunların gösterileceği yer
leri temin hususunda da şid

detli bir mücadeleye başlamış
lardır. 

Bunun neticesi olarak Ame
rika' da Paramunt şirketi 
( 1500),F oks şirketi(900), V arner 

GECE YARISI AŞKI 
Son zamanda,fotograf san'atı 

noktasından nefis bir eser 
olacğı söylenilen yeni bir 
filimden bahsediliyor. Bu filmin 
adı "Gece yarısı aşkı,, olacak· 
tır. Bu filmin hususiyeti, gece 
yarısında filme güneş ziyası 
verilmek gibi bir fevkalade
liktir. 

Son Yapılan 
Filimlere Dair 
Amerika'da Salon 

Tutma Rekabeti 
Yeni çevrilecek " Yabancı 

kadın " İsmindeki sinema ro
manının kahramanı ••F rançeska 
Bertini ., olacaktır. (50) bin 
franklık bir mukavele yap-
mıştır. 

MARİ BELL 

Son gelişi şehrimizde bazı 
hadiselere sebep olan Fransız 
artisti Mari Bell " Çılgın ma-
cera ,, filimini çevirecektir. 
Şimdi Almanya'da " Joker ,. 
adlı bir kurdelenin son hazır
lıklarını bitirmektedir. 

ATLATILAN SANSÜR 
Bizde olduğu gibi bütün 

diğer memleketlerde de şid
detli bir filim ve tiyatro 
sansürü vardır. Bu sansür, bir 
çok filimlerin gösterilmesine 
mani oluyor. Halbuki büyük 
masraflar yaparak bunları vü
cuda getiren şirketler, serma
yeierini kaybetmemek için bir 
usul bulmuşlardır. 

Bu gibi filimleri evlerde 
göstermek. Bu, hususi bir yer 
olduğu için polis menedeme
mekte, bu suretle de kanun 
atlatılmış olmaktadır. 

Avam kamarası bu hale 
şiddetle nazan dikkati 

-----------· (1,700,000) franka satmışhr. 

Bros (856), R. K. O. şirketi 

(250), Löv (200), Üniversal 
(100) sinemasalonu açmışlardır. 

Bu fil imlerin üçü de F ran
sa' da bitirilecektir. celbetmiştir. 

~~os .ıs 

iNTiBALAR: 

CARAHHALEOf 
Türk Şehitler 
Yurdunu Ziya
ret Ederken .. 

Seneler geçti, düıman naııı· 
lusu önünde, şu Çanakkale 
topraklarında geçirdigim güıt" 
lerin habraları yavaş yavaŞ 
gölgelenmiye başlam1şb; bura· 
lan tekrar görmek istemiyor
dum. Ateş altında şehit dii• 
şenlerin kan pıhblarını göt" 
müş, yaralıların iniltilerile u· 
yuyabilmiş olan benim gibiJe• 
rin bütün heyecan varlıklarill1 

o günlerde bitirmiş oldukla• 
nndan korkuyordum. Şu sırt· 
larda can verenlerin karşısın· 
da tükenmiş bir adam gibİ 
çıkacağımdan korkuyorum d• 
buralara bir daha gelemiyor 
dum. 

Aldanmışım 1 
Cevdet Kerim Bey, bet 

metresinde iki Türk çocu~ 
gömülü olan o sırtlan işaret 
ederek anlatmıya başladığı 
zaman tükenmediğimi anladu:ıı· 

Bu cephede dövüşmüş olaJI 
Kolordu kumandam Şük~ 
Naili Paşa'da benim gibi es~ 
dakikalarını yaşıyor, arada bi1 
ne~l! gözlerini karşı bayırlar• 
çevınyor. 

Cevdet Bey üç saat devaı1' 
eden ve her safhasında etrs· 
fındakileri ağlatan konferansıll1 

o kendine mahsus sade teli' 
katile şöyle bir mukaddilJle 
ile başladı: 

Aziz yolcular! Bu dakikadan itibartd 
bizi yaşatmak için ölenlerin diyarııt~ 
bulunuyoru:r.. Şu anda sağ d{rc d 
Kilidilbahir, aol direği Çanakkale olıı, 
Türk k!ibclerlnden birinin eşiğinde,! 
atlıyoruz. işte bu diyara Tarih Çana1c1'b 
harbi diyor. Ben buraya dört mihrıtP 
Türk kabesinin bir mihrabı di.> or~~ 
O ktıhcnin diğer üç mihrabı lnoJI 
Sakarya ve Dumlupınardır. , 

Anf artaların önüne geldi' 
gi~iz zaman biraz durdu. 

işte Efendiler! dedi. Çaniı];' 
kale harbının en nazik, eP 
tehlikeli anlarını yaşadığ1111ı1 
yere geldik. Anafarta'Jat1 

geldik!... 
Anafartaları Cevdet Keri11' 

Beyden şöyle dinledik: 
" Anafartalar taarruzu başlamadan e 

vel Fırka Kumandam Kaymakam J\i~ 
tafa Kemal Bey [ Gaıi Mu•tafa Ketll' 
düşmanın Anofurtalardan son bir lı~ 
kete geçmesi ilıt malini daha büyük ı1I r/ 
kamata yaımışaada makaadJnı kabul ' 
rememi,ti. 

Nitekim bu ihtimal tahnkkuk et~ 
ve 25 temmu:r. sabahı düşmanın Ş• ul 

au1ı işpl ile ( Conk ) bayanna d:;J_ 
ilerilediğini haber alan Mustafa 1' JI 
Bey elindeki yegAne ihtiyat taburunu 
oraya ıröndermiye mecbur olmuştu. ~ 

26 temmuz sabahı düşmanı pü5k JI 
mek için bir taarru:r. emredilmişse ıf 
Miralay Ahmet Feyzi bey bu emri tef 
ettiğinden azledildi ve yerine Anafıı~ 
)ar ırrup kamandanlığına Mustafa f{e ı,I 
B. tayin edildi. Mişarünileyh Conk 
yırının latirdadı için tertibat aldı. ( 

28 Temmu:r. sabahı bu tertibat ~ 
cibince düşman münhe:r.imen bu bllY'_ 
dan deefdildi. Bu suretle Mustafa J(.e~ 
B. ikinci kere vatanı krutanaıt oldı.J. ef 

Cevdet Bey üç saat süftJ 
konferansını şöyle güzel ) 
tarzda bitirerek bizrleri te 
rar ağlatb: J 

Aziz şehitleri Mukaddes huzurun 
döktüğümür. yaşlar merhamet ve oı,tıl" 
ya~lan değildir. Bunlar ırurur Ye lft / 
nn ruhumuza doldurduiu cotkUD lı' 
canlann taşan fırtınalandır. 

Cevdet beyden sonra lst~ 
bul mebusu Ziya B. sebil 4 
)eri imar cemiyeti hakkttl 
bir nutuk söyledi. 

Ziya beyden sonra Çarı9~ 
lede ölenler için kadınlar f 
mına Afife Halim H. efe 
şefkat ve muhabbet dolıı 

d'' tabelerini söylediler. Ken ~ 
dinleyen şehit analarile berll ~ 
ağlıyarak onlarla böyle 
nuştu: ,/ 

Ulu tehltlerl bir glln hayatanUI /ı 
bğını:r. fU noktada, a:r.i:r. vllcutl•" cl'.ı 
gömülU olduğu fU topraklar kartı;,,. ' 
bir Türk anası aıfatile eiillyord";f 
Türk anaaı ki, alıin her bir se 
onun ruhundan bir parçadır. 

[ Devamı 5 inci aayf anı ıs 1 

ıütununda J 
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.. 18 Atiistos 

arilerimizin Sütunu 

1 
MALÜLLERİ 

• 
• 

Gördüğünüz Resimler Tek Bir Kadına Aittir 

Fakat Bu Kadını Gören Gözler 
• 

s 

Sıhhat Ve Güzellik .. 

Vücudunuzu Sıhhatte Bulundurun 
BÖYLE Mi HIMA YE EDiLMELİ 
ıtıaıf anuou mahıuıu mucibince harp 
haklı; llerlnln inhiaa!'lar bey'iyeJeriodeo 
bank~ olup birkaç ıenedenberi ziraat 
92g anoda biriken para hakkında 
htrık•ene.ı nluıunda biY kanun yapılmış, 
8 en paralarao her aeoeyJ takibeden 

Y zarfında, tevzii tekarrllr etmiştir. 930 
t!kj~~h\ birinci ayı olan kinunuaanide• 
ıa lı dık.. Bir tey çıkmadı, Kanunda 
ııı:• at yok, belki hOkQmet ıeneıinio 
l'e ~Y•nda verilecek dedilc, bekledik.. 
Yo vı at Yerine, ancak haziranda "komi•• 

Başka Başka insanlara 
l 

Aittir.. Bunun İçin Tavsiyemizi 
--.-Dikkatle Takip Ediniz 

u,N~hrar, talimatname,, likırdılan ç.ık!'
al 1 ayet emir geldi, her derecenıo 
A~ağt para takarrllr etti, para 'ileriliyor. 
Gç da•y tuhealnden bllflandı dediler •• 
tub rt gün sonrada biz alınır. Umidile 
ahtrı~ıne müracaat ettim. Bizim Sultan· 
taıu· t fubeai alh hafta aonra, yani alet
tlııi ıp • o da rnanl zuhur etmene - leş· 
hın evvel bld~yetinde para alacak ceva-

a lllaruı kaldım. 
y Mektupçu Beyefendinin riyaseti ul
le~nda toplanan komisyon azası bey
•hrl en •oru:ı.-orumı Kendileri her ay aylık 
ic ar, h!lyle iken maaştan bir hafta 
de Çjcek olşa ne hale girerler, ne hisse
aı' er, ne derler? Bu komisyonun zabit 
1ı11t'1;:a •oruyorum : Mal<ll arkadaşlarının 
l(:a u Un11 böyle mi mUdafaa etmeleri 

P ederdi ? 
Yor Evliyayı Ümur efendilerimize soru
tı:ıca"'ın : Muhtelif cenk meydanlannda 
h al "ahillyellerinl az çok kaybeden 
.ıı.İı?, ntalOUerl böyle mi aıyanet edilir ? 
olllQ ~ kanuniyeye biiyle mi riayet 
.. tredr b Haziran nerede, teşrinieV'llel 

e eyefendiler ? •. 
MaJQl Yüzbaşı : Adil 

l3ifl BUÇUK sENfil.iK MUAMELE 
doğ Şerif Saffaıı l::f. (318) de l•tanbu1da 
bç::;1

11t• Harpten IOnra Hicaz tabiiyeUne 
htı 'I· Bir müddet evci de Türk tabii
lttrl~ ııtrmit. Bu hadise ile beraber as• 
iri nıeıelesl de alda gelmiş. VUAyet 
~cliaf, bu efendjyl ihtiyat kabul etmiş. 
tu,'8 '\r ••kerllk ıubeal itiraz etmiş. Bu 
fıta aı. lr buçuk acne evvel Milli müda
ltıı Ya bilJlrUmit, henilz. cevap alınama
hıttn 81.1 va'liyette bu lldam esaslı bir iş 
~Yor, Nazarı dikka~ koyuyoruz. 

ÇANAKKALEDE 
Afife hanımı müteakip türk 

lençliği namma Talebe birliğin
en Ekrem Bey bir nutuk söyledi. 
İ t Akşam kararırken boğazdan G .~nh~la doğru ayrılıyoru~. 
le ozle~ını.~ arkada, yüks~k b~r 
l' Pe ~stundeki heybetb İngı
kj ahkıdesinin tok gövesine ta-
8 

1 1 aldı. Bizimkilerin abidesi 
onra yapılacakmış .... 

Eşref Şefik 
Çek~naf artalar önünden Gaziye 

Reç ıle~ tazimat telgrafına gece 
G~ t telsizle şu cavap geldi. 

likt ~lce~a] vapurunda Şehit
İst erı imar cemiyeti reisi 
p anbut meb 'usu Hakkı Şinasi 
aşa haıretJerine·: 

hisJ liakkundaki muhabbetkar 
bitı er~ teşekkür eder, aziz şe
dis] erın ebedi hatırasını tak-

e Yadederim. 
Reisicümhur Gazi 

~~ Mustafa Kemal 

----------

---------
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Lüpen'in Son Sergüzeşti--• 

İMDAT GELİYOR 
doı~:ıl~nu genç kadının beline ı 
b~~ tan sonra buna teşeb-
"~ ett· 

Yal,, 1
• Fakat o dakikada 

iki a~rna ile o derece dolu 
goı ve d . b. •irn,,. .. o erece perışan ır 
~ &ord" k' u ı •vaz geçti: 

trıa -d Affınızı rica ederim 
arn 1 

l l<akın .. h f f b' 
ışı d.. a ı ır sesle yan-

uıeltti: 

lrlıq~ 1-Ivır, tnadam değil, mat
_ .. E e derhal devam etti: 

de l'ı Vet gecenin bu vaktin-.. ou • 
lış b' 2 'Yaret .. Tabii sızı yan-

E ı~ ıehaba sevkedebilir ... 
t ek alaya baıladı: 

fib - Filbal<ika öyle .. Maama
hend!ece . Yarısından itibaren 
•~Yler ;.~r .. huydur. Manasız 
lleıa'k r uşunnıiye başlar, ve 
rıhl. 8- 1 

de bir tarafa bırakı
heni ~ daha rica ediyorum; 
darılın a dediniı ve söyleyiniz, 

a ınız ya? 
;:- liayırl 
"auı g . 
_ F enış bir nefes aldı: 

doğrusu •kat ne de güzelsiniz! 
llıiyen b. ıannettiğime benze-
llıan1ıa ~·· sebe~l~ gelmiş ol
dernek k. uteessıfım. Ne ise 

1
' vakliJe birçok kim-

seler Şarlok Holıpes'ten akıl 
danışmıya geldikleri gibi siz 
de ayni şekilde bana geldiniz! 

Öyle ise söyleyiniz, hem 
de bütün tafsilatı ile ! 

Genç kızı karşısına oturttu. 
Genç kız, erkeğin neşesi 

ve hürmetkarane nüvazişi ne 
olursa olsun, solgunluğunu 
muhafaza ediyordu. Bir çocu
ğunkini andıran taze dudak
larında ara sıra seri titreyiş

ler görünüyordu. Bununla be
raber gözlerinde inanma hissi 

vardı. 
Bozuk bir sesle: 
_ Beni mazur gorunuz, 

dedi. Akhm belki de yerinde 
değil, fakat öyle anlaşılmaz 
hadiselerin karşısında bulunu
yordum ki.. Sonra ... 

Sonra... Beni korkutanlar 
da geleceklerdir. Biliyorum, 
sıkılıyorum, üzülüyorum .. 

Yorgun bir hareketle elini 
alnına götürdü, azap veren 
düşüncelerini kafasından sil
mek istiyor gibidi. 

Raul kıza hakikaten acıdı 

ve ona biraz sükun vermek 
için gülmiye başladı: 

f İnsanlarda 
Görüş Farkları 
Bir insanı muhtelif kimse

lerin nasıl gördüğünü anlamak 
için şu resimlere bir göz ab
mz. Bu resimlerin hepsi ayni 
kadına aittir, fakat muhtelif 
ressamlar tarafından yapılmış
br. Bu kadın hep ayni kadın..: 
dır. Fakat herkes onu başka 
türlü görmüştür. Kendinizi bu 
kadının vaziyetine koyunuz. 
Herkesin sizi başka türlü gör
düğünü düşünün. 

Bu garip netice karşısında 
siz de kendinizi hayretten ala
mazsınız. 

r 

Ne de asabisiniz J Hiç 
doğru değil.. Biraz cesaret 
matmazel ! Mademki benden 
yardım istiyorsunuz, korkacak 
bir şey yok. 

Vilayetlerin birinden geliyor
sunuz değil mi? 

- Evet, evimden bu sabah 
çıktım. Buraya ikindiye doğru 
vardım. Ve derhal bir otomo
bile atlıyarak evinize geldim. 
Kapıcı sizi içei·de zannediyor-

du. Bana aparbmamnızı gösterdi. 
Kapıyı çaldım kimse cevap 
vermedi. 

- Filhakika hizmetçiler me
zundular. Ben de yemeği lo
kantada yemiştim. 

Genç kız devam etti : 
Ben de şu anahtarı 

kullandım. 
- Ala. Fakat o anahtarı 

nereden aldınız? 
- Birisinden aşırmıştım ! 
- Adı ne? 
- Sonra söylerim !. 
- Fakat çok gecikmeyin! 

Hemen öğrenmek istiyorum. 
Maamafih l>ir saniye durunuz. 
Matmazel, bu sabahtaoberi 
yemek yemediğinize emininı. 
Şimdi karnınız zil çalmaktadır! 

- Hayır, aldanıyorsunuz ! 
Bu masanın üzerinde biraz 
çukulata bulmuştum ! 

- Mükemmel! Fakat çuku
latadan başka şey de var. 
Hazırlıyayım, sonra k~nuşuruz 

r 

ı· 

ofnıaz mı? Fakat hakik~ti söyle
nıek lazım gelirse çok genç 
görünüyorsunuz, adeta bir ço
cuksunuz! Nasıl oldu da sizi bir 
kadın zannettim. -

Gülüyor. Karşısındakini dı 
güldürüyor, ayni zamanda ka 
pısını açtığı bir camlı dolap 
tan bisküvi ile tatlı şarap çıka· 
rıyordu. · 

- Kuzum adınız nedir ? 
Öğrenmeliyim. Değil mi ! 

- Birazdan.. herşeyi söy
lerim. 

- Ala! zaten size yemek 
vermek için adınızı öğrenmi-

ye de muhtaç değilim ya ... 
Biraz reçel.. yahut ta bal ? 
Evet, evvela şu güzel dudakla
rınız mutlaka balı sever. Gi
dip kilerden getireyim. 

Dışarı çıkmak üzere iken 
telefonun zili çaldı: 

- Bu saatte? Garip şey; 
müsaade edersiniz değil mi 
matmazel! 

Ahizeyi çıkardı ve sesini 
hafifçe değiştirerek söyledi: 

-Alo, Alo!.. 
Uzaktan gelen bir ses ce-

vap verdi: 

- Alo, sen misin ? 
- Evet, benin! 
Uzaktan gelen ses devam 

etti: 
- Ne şans.. Ne vakitten

beri seni arıyordum. 
- Özür dilerim. Azizim, ti

yatrodaydım. 
- Her ne ise.. Demek av-

Her Günkü idman 1 Sıhhat Sütunu j 
Vücudu silıhatte bulundur-

mak için hergün idman yap

mak lazımdır. 

Yapılacak hareketler bilhas

sa adaleleri gerecek cinsten 

olmalıdır. Adaleler gerilirse 

kan vücutta daha ıe.rbestçe 

dolaşır, iştaha açılır, ve vücut

ta zindelik hissedilir. 

Bu hareketlerin sabah er
kenden yapılması tercih olunur. 

Sabah kalkınca pencereyi aça

rak açık havaya karşı kollan, 
viicudu, bacaktan germek, ve 

bunu temin edecek muhtelif 

hareketler yapmak çok fayda
lıdır. 

Vücudumuza çok itina et

mek mecburiyetindeyiz. Tanı 

gıda almak, güzel şey. Arada 

d hi k 
.ı. 

sıra a per z yapma , ıyı şey. 

Dimağı ve vücudu fazla yor

mamak, mükemmel şey. Fakat 

bunlardan maada bir de vü-

1 - Ellerinizi belinize bağ

hyarak sol dizinizi yere da .. 
,yayınız. 

---

d k ·1 
- Ayni vaziyette sag~ cudun muhtaç ol uğu hare et- *' 

leri temin etmek zarureti a) ağınızı uzatınız. 
vardır. 

Bunun için de muntazam 

idmana ihtiyaç vardır. Bu sü

tunlarda iıah ve tavsiye edilen 

idman hareketlerini takip 
ediniz. 
~ ...... ._ ......... -................................. . 
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gerip başınızı öne eğiniz. Bu 

Ak'am l2.-
19

•
7 hareketleri birkaç defa tekrar Yataı 1. 42 20.50 1 

lmıak 8.11 3.19 ediniz. 

det ettin! 
- Öyle olacak !.. 
- Ne iyi, ne iyi... Çok 

memnun oldum 1 
Raul: 
_ Ya ben! Fakat dostum 

I bana küçük.' ~i~i mini bir 
malumat verır mısın ? 

Durma, sorf 
Sen kimsin 1 
Nasıl; beni tanımadın mı? 
Vallahi itiraf ederim 

azizim. 

- O halde söyleyim, Beşu 
Peodor Beşu. 

Raul sızlandı ve: 
- Tanımıyorum dedi. 
Fakat uzaktan gelen ses 

itiraz etti: 
- Tanırsın, Beşu. Emniyeti 

umumiye memurlarından .. 
- Ha.. Öyle ise.. şöhretini 

işittim, fakat hiçbir defa se
ninle karşılaşmadım. 

- Alay ediyorsun!. Bilakis 
seninle epeyce zaman beraber 
çalıştık. Bakara hadisesi.. 
Altın dişli adam hadisesi .. On 
ıki hisse senedi hadisesi ... Bir
lilde kazanılmış bir sürü zafer. 

-Aldanıyorsun. Fakat söyle 
bana karşında bulunan adam 
kimdir? 

- Sen! 
- Ben kimim? 
- Vikont Raul d'Avnak 
- Filhakilrn adım budur. 

Ama te'min ederim ki Vikont 
Raul d, A vnak seni tamına- . 

maktadır. 

- Mümkündür, fakat Vi
kont Raul d'Avnak başka isim 
taşıdığı zaman heni tanıyordu. 

- Vay canına 1 Biraz taf
silat ver bakakyım ! 

- Ulan " Barnet ve kunıpan
yası,, şirketi~den (Ceymis Bar
net) i hatırlatayım. Bunu müte· 

akip (Esrarengiz hane) segü 
zeştinin kahramanı olan (Jan 

Donneris) in ismini söyliyeceğim. 
- Devam et yavrum ! yü-

züm kızarmıyor, bilakis J •• 
- En sonra da ( Arsen Lü

pen ) adını zikredeceğim ! 
- Mükemmel, mükemmel! 

Yavrum bu nokta üzerinde 
hemfikiriz. Vaziyet te sarihtir. 
Filhakika en şerefli surette bu 
son isim altında tanınmışımdır. 
Şimdi söyle bakalım, ihtiyar 
dostum, benden istediğin ne
dir? 

- Yardımını istiyorum, henı 
de derhal r 

Y ardımımi mı, sen de mi? 
Ne demek istiyorsun '? 

. Hiçbir şey ! Her ne ise 
emrıne amadeyim ! Şimdi sen 
neredesin? 

- ( Havr) şehrinde. 
- Ne yapıyorsun orada 

pamuk spekülasyonu mu ? ' 
- Hayır buraya sana tele· 

fon etmek için geldim. 
- Bal<: işte bu, nazikan6 

hare ket! Dernek ( Paris )i bana 
(Havr) den telefon etmek için 
terkettin? 

l Arkası var} 



l.snts ma.tf'lllleke .,_. o&.. 
Koloayal Presten aluımıştın 

Sonra Dutunyadisi şiddetle ı Eba Karşısında ı İngiltere, lrak hükumeti ile matı n itti: _ Eygubun yapbğı itilifnameden anlaşıla· 
-~ ~~g .~ ~ ~==============~========~ a~~~.n~~~ar~~ 

etti: da tçılan ( 1914) harbini bit· 
miş addetmemektedir. Kürt 

Artık iş işten geçti, söy· isyam ismi verilen hadise, İn-
.. ., yaralarımızı deşmekten gilterenin ihdas, teslih ve para 

bir işe yaramaz, buraya ile himaye ettiği bir iştir. 
-.... pldiğin ve bizi seli· Maksat ta Sovyetlerle Tür-

edijia için çok tqekkür kiye, lrakla İran arasında bir 
•lrilıL tampon ve ayıncı hükumet 

Hat fUDU da bil ki Ha- künnaktır. Öyle bir hukiimet 
• blltiiD tahminleri yanlış- ki daima Sovyetler aleyhinde 

kendiaini, itimi bitirmek 
bir alet olarak kullanma
! Cenabı Hakkın takdiri 
İIDİf. Ne 16yliyeyim. 

- Haydi Allaha wnarladık. 
Serdar kendini bıraktı. Ku

.. ımn içinde kayboldu. 
Dutunyadia dalmışb. 
1til4i kuyunun içine baktı. 
- y uık1 dedi. Gitti, gitti 
bana .ebep ben oldum. 

Sonra o da omuzlarını silk-

- Adam sen del dedi. Be
halim daha feci değil mi? 

Sevilmek şöyle dursun. Nef· 
bile liyık garülmüyorum. 

Cafere de bir şeyler olmuştu: 
- Vay c•nına, bu ne? Di-
haylmdı. 
Şen yüzü allak bullak ol
' rengi yemyeşil kesilmişti. 

Caferin bu feryadı ve teliş
telişlı torbamn içini dışına 
• • esine boşaltmıya çalış
ı üç arkadqa buz gibi 

mmUflu. 

lanndaki Vareng elbiselerine 1 Yakubu gören Eba Eyyup ta 
rağmen onlan tammakta miiş- ayağa kalkmıştı. 
külit çekmediler. Serdar Y akup koştu, ihtiyar 

Kalinikos'un torbası da nö- amcasının elini öptü, sonra 
betçilere teslim edildi. Muaviyenin oğlu önünde de 

Arkadaşlannın avdet ettiğini T. hürmetle iğilip selim ver-

görüp sevinen Araplar fedai- Söze ilk başlıyan Eba Eyyup 
lerin etrafını sarmlf, kendi- oldu: 
lerinden evvel Bizansa giren - Geç kalmanız, başınıza 
arkadaşlarına mütemadiyen bir feliket gelmiş olmasını 
sual soruyorlardı. düşündürerek bizi müteessir 

Böylece etraflan sanlmış etmiştir. Elhamdülillah sağ 
olduğu halde dört arkadaş salim gene birbirimize kavuş
(Eba Eyyubi Ensarinin) çadın tuk. Bari Rum atqini elde 
önüne getirilmişlerdi. ettiniz mi? 

Husule gelen gürültfiden Serdar Y akubun cevabı bi-
y ezit Bin Muaviye de uyan- raz geciktiğinden, Yezit bin 
llllfb. Muaviye de ilive etti: 

Beraberlerinde Kalinikoa'un - Ordu sizi bekliyor, kat'i 
torbası dolduğu halde Serdar hücum içia herşey hazırdır. 
ve dört arkadaşı içeri girdiler. (Arkaaa .ar) 

kullanılabilsin. 
Ortalıkta en ufak bir isyan 

emaresi yokken İngiliz casus 
ve müstemlike müşaviri Lav-
rens'in ıimali lrak hudutlann
da bulunduğunu (1930) birinci 
kanununda bildiren telgraflar 
alınmı.şbr. Maksadı da bugün
kü gibi bir isyanın esasım 
hazırlamak olduğu kaydedil-
mektedir. 

Bu maksat, bugün, fiil ile 
anlaşılmıt oldu. Esasen Musul' -
un petrollu mıntakasmda otu
ran Kürtlere verilen hususi 
idare ise, ne yapılmak isten
diğini gösteriyor. 

Bazı İngiliz ilim adamlan
nın son hadiselere dair yürüt
tükleri fikirler ise kan ve 
petrol kokusu neşretmekledir. 

İngiliz nıüstemlike ajansı 
geçenlerde Bağdatlı bir milli
yetperver reis il~ yapbğı mü
lakab neşretmişti. 

Bu zar İngilterenin eski 
arhma * parçalama siyaseti
nid.ıihya ettiğini söylemiş, bu 
s~fer de Araplara karşı Kürt
leri kullandığını bildirmiştir. 

s 

Y u. sıcafında günq altuıda 
pmıek için kendi kendinize .. p
ka yapmak istiyorsanız qatıdaki 
tarife dikkat eClin: 

Dart sayfalık bir pzete alınız. 
Bunu dörde katlayın. Sonra (1) 
numaralı resimde göriildütil &ze
re, köşeleri, merkezi üç santim 
geçecek surette (C D) ve (E F) 
hattan tberinden ortaya doğru 

kınn. O suretle ki alt kenarlan 
(F D) hatbnı vücuda getirsin. 

Kij"ıdın yukan kısmlDlD alt 
kenannı teşkil eden (1 J) hattını 
(F D) hatbna kadar kırın. Sonra 
bütün ütıdı oldutu fibi çevirin. 

iki numaralı re.imde ıörülen 
gölgeli kısımlar kitıdın arka ta
rafındaki kıvnlmıf parçalardır. 
Şimdi (O P) ve (O R) kenarlarını 
noktalı hatlarla gösterildiji gibi 
merkezde birleşecek surette kı

nn. Bu suretle (K L) ve (M N) 

ballan husule ıelecek. (L N) ke
nanuıı (U V) hatb üzerine kınn, 
yaldız bu hatbn (S T) hatbna ka
dar ıelmeıine dikkat edin. Sonra 
kltıcb açuı ve tekrar (S T) hat
tma dotru katlayın. 

Şimdi elinizde (3) numaralı 
resimde ıöriilen tekil vardır. 
( B ) köteaini ( A D ) hatbna 
doğru katlayın ve ( C ) noktasına 
tema. edecek surette onu oraya 
ilittirin. 

Arbk ppka olmuf demektir. 
(4) numaralı resimde oldutu gibi 
kağıdı açar ve köteleri baıbnr
sanıı fapka tamamen meydana 
çıkar. 

Şapkanın boyu kitıdıa ilk kat
lanmasına tabidir. Uçlan ne kadar 
merkeze yaklqbnraanıı .. pka 
o kadar genit olur. 
Şapkayı yaparken resimlere 

bakmayı ihmal etmeyiniz. 
Torbama içinden maharetle 

bir insan mankeni 
Şaht'ın Raporunu Neşre Başladık 

Hakikat ıudur ki İngiltere 
bir taraftan Musul'u emniyet 
altına almak istiyor, bir taraf
taa da Sovyet, Türkiye ve A
raplığın mevcudiyetine kaste
diyor. Çevrilen manevranın 
mahiyeti budur. 

1 * Son Posta' nın Bilmecesi ~ j 

•tetc:11erinin, 
bildiren 

diyordu. 
\Jsim miiddet yüzüstll sü

..... lllhneain verdiği yorgunlukla 
~ pyle bir gerindi, esnedi. 

- Oh, nihayet kurtulduk. 
s..~duk ama Bizans'tan pek 

aynldık gibi geliyor 1 
Rum diyannm en eğlenceli 

arkada bırakmanın 
'"lfıılılıııl'lfliği teessürle s6ylenmiş olan 

1Öz1ere cevap veren olmadı. 
Çlinkü Serdar Yakub'un 

.'1iiılthq· surette canı sıkılıyor-

Ordugiha yaklaşıyorlardı. 
Nübetçiler de gelenleri seç-

Dur! Diye gecenin ka
_.ıuu.ıu nı yırtan bir ses çm

Ordugihta birdenbire 
•~-uml dir hareket belirdi. 

arkadaş namına nöbet· 
ihtanna Cafer cevap 

Yabancı değil. 

kOfhılar, arka-

Bu Rapor Da Mülleri 
Teyit Ediyor 

Müller raporu dünkü nüshamız- mesai etmiş olmasım nazan 
da bitti. Bu raporla sıkı alakası itibare aldım. Bu iki vasıf, Dr. 
oldu~u için bugünden itibaren MüHerin deruhte ettigw i ve 
aabık Alman Devlet bankası mü-
dürü "Şaht" ın raporunu derce büyük bir ciddiyet ve vukuf 
başlıyoruz. Bu rapor diğerine nis- ile hasn faaliyet ettiği vazi
betle çok kısadır. feyi maksada hadim surette 

Vekil Beyefendi Hazretleri; bitirmesine yardım etmiştir. 
Ereiburgda Reichabank di- Müllerin Raopru 

rektörü Dr. Kari Müllerin Dr. Müller bu tetkikab ne-
Türkiye'de nakit istikrarı ve tayicinin bir rapor halinde ve 
bir Merkezi Tedavül Bankası serbestçe tesbitinin zabililerin
tesisi hakkında tanzim ettiği ce talep edildiğini bildirmiştir. 
raponı yüksek huzurunuza Raporda, şayanı şükran olan 
arzederken Türkiye' de tasav- bu talebinize tamamen müta-

' vur olunan ıslahab nakliye vaat edilmiş ise bu, beheme-
münasebetile tqriki mesaimin bal memleketinizin menafii 
inzimamı hususundaki şerefli lehine olmuştur. 
dave6?ize . tekrar teşekkür et- Zira, zab alilerince de takdir 
mek istenm. buyurulmuş olduğu veçhile, 

Kendi memleketimizin çok nakit meselesi gibi müşkül ve 
ehemmiyetli meseleleri ile nazik meselelerde ancak vüzuh 
meşgul bulunmakhğım bilh~ ve ıe'niyet bikim olduğu tak
.. Y oung plim " hakkındaki dirdedir ki isabetli hatb hare
Paris konferansına ve beynel- ketler tebellür edebilir. 
milel tesviyei Dilyun Bankasa- Raponm erkama müstenit 
nm teşkilib esasiye komitesi- tafsillbmn vlsıl olduğu netice, 
ne dahil olarak Baden şeh- Türk maliyesinin ve Türk iktı
rinde münakit konferansa it· sadiyatmm hali hazın, mütem
tirakimizi derhabr ettirmekliği· mim diğer bazı ikbsadi ve 
me müsaadenizi rica ederim. mali tedabir ittihaz edilmedik
Bizzat Ankaraya gelmekliğime çe, istikrarı nakliye ve manayi 
mini olmuştur. bakikisile bir merkezi tedavül 

Beni temsil etmek llzere bankası tesisi mevaimsiz adde
Dr. Mülleri Türkiyeye izam dilmektedir. 
ederken kendisinin evvelce de Buna dair olarak cem ve 
memleketinizde ikameti dola- terfik edilmif olan müteaddit 
yuile Türkiyenin ıktisadi ve erkamı ıübutiye, beni de ha 
malt prtlarmı tamdığmı ve noktai nazara iftirake aevket
bundan bqka benimle birlikte mektedir. 
mlihim tqkillt iflcrinde tefriki (Arkuı Yar) 

.. ~ 

Kıskançlık 
İlimae de Bu 
İş Yapılır Mı? 
Koska civarında Bodrum 

camii denilen eski (Mireleon) 
manasbrında lngilizler tarafın
dan hafıiyat yapılmıştı. Bi
zans tarihinin karanlık nokta-
lannı aydınlatacak pek çok 
kıymetli eserler meyanında bir 
çömlek te para ele geçmiştir. 
Bu paralar bizans bakırlandır. 
Arsa sahibi, bunların altın ol
duğunu haber alarak Müzeye 
müracaat etmiş iae de çıkan
ların altın olmadığı hususunda 
kendisi temin edilmiştir. 

Bilhassa üç kitabe çok haizi 
ehemmiyet görüldüğil için ln
giltere ve Türkiye Müzeleri 
tarafından birer eser neşri te
karrür etmiştir. Bugün yanık 
bir cami olarak gördüğümüz 
bina asıl kilisenin ilçüncü ka
bnı teşkil etmektedir. Minare 
de bu ikinci kat iizcrine ya
pılmışbr. Hafriyat esnasında 
mabet bütün ihtişamile mey-
dana çıkarılmısb. Binlerce lira 
sarfedilerek tekrar kapatılmış
br. Diğer Arkeoloji mütalıas
mlannm istifade etmemeleri 
için pyaılan bu ameliyeye (İl
mi bir kıakançlık) demelidir. 

MECCANi lsTENOGRAFI 
KURSU AÇILDI 

YOluekk.aldınmda Nuret dak
tilo ticaretanesl ıehrimizde ilk 
defa olarak maceul &.tenotraft 
lama açmqtu. 

Halledilen Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 - Su kabı (4) nKur'a eGm· 
lui (4) 

2 - Bir isim (S) 
3 - Kaphca (S) 
4 - Dat hayvanı (3) vuku& 

ptirmek (3) Şark edab (3) 
S - ilim sahibi (4) bir hüku· 

met merkezi (4) 
6 - Ssülü (3) yüril 1 (3) 

Üç Kuruş 
Bir Polise ikramiye 
Diye Verilmiş 

Müskirat idaresi, kaçak i.
pirto ve içkiler aranılırken ha

Zil' bulunan polis memurlarına 
tahsil edilen cezalann bir mik
tarını ikramiye olarak ver
mektedir. 

İkramiye alacak memurlann 
listesi lstanbul bq mdürlüğtl 
tarafından tertip edilmiş, Polis 
müdilriyetine g&nderilmiştir. 

Fakat bu ikramiyeler, alı
nan cezalara rağmen o kadar 
az oluyor ki. Meseli geçende 
bir polis memuruna üç kurut 
verilmiftir. Tramvay parası bile 
değil. 

Yeni Bilmecemiz 
~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 - Kuvvetli (4) daman yo -
ha (4) 

8 - Orta yw (3) n ~-
(3) kabadayı (3) 

9 - Birlikte çab.tma (S) 
10 - Kitapçı (5) 
11 - Erkek keçi (4) yu mey

vası (4) 

Hayatınızı 

Bize Anlatınız 
Karilerimb, Mze bqlanndan 

ıeçen millüm bir Tak'a71 ,._. 
caklar, biz ele buau hikiye haline 
koyarak nqredecetiı. Fakat, 
bazı karilerimb ba lllmmm yaa-
bt anla•ıf&tır· Ghdercli~eri 
yazdar, bA~ bAyattan ahn•ıt 
vak'alardan ziyade birer his, 
birer intiba mablyetinclecllr ye 
kunetll bir hakiki hayat vak' ... 
addedilemez. Binaenaleyh, kari· 
(erimize tasrih edelim: 

1 - Baflanndan ıeçea MOHtM 
VE MÜSTF.SNA vak'alan bize 
hikaye halinde de§il, not halinde 
göndersinler. Bunu hiklye haline 
biz koyacağız. Onlar kıaaca 
vak'a yazsınlar. 

2 - Bu vak'alar, HARP, 
ÖLÜM, HASTALIK, AŞK, IZDl
VAC, b!lJilk bir KORKU, HAY· 
RE1', KIN ... gibi, kuYYetll unaur• 
lan ibtln eden MOESSIR badi
Mler olmalıdır. 





18 Ağustos 

SATILIK. 
Mükemmel teşhir camekanı 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
Sandığm malı olan bir adet büyük ve mükemmel taşhir 

camekanı 18, 19,20 Ağustos 930 tarihine mü~adif pazartesi. 
aalı, ~arşamba günleri Şehremaneti sandalbedcsteııi Mezat i.da: 
resinin eşya şübesinde teşnir edilerek şehri mezburun 21 ıncı 
perşembe giinü öğleden sonra bilmüzayede satılması tekarrür 
eylediğinden görmek ve sabn almak isteyenlerin zikrolunan 
pnlerde mezkUr sabf tubesine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

Sablık hane ve arsa 
hissesi 

BoPziçiacle Y eaimahallede Pazarbqı caddesinde cedit 56 
Jenİ 1• ....arah. harap hanenin huineye ait nı11f hissesinin 
tamamı ile Dllfı diğerinin 8-T hiueai bedeli nakden ve peşinen 
idemaek ll&ere 420 lira ve mezkür mahalde birinci yeni sokakta 
14 numaralı araanın dahi hazineye ait ayni miktardaki hissesi
llİD bedeli pne petiaea &denmek llzere 70 lira bedeli muham
men ile 19 - 8 - 9ao tarihine musadif sah günü saat 14 te 
temdiden bilmiizayede Mtılacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 teminat 
makbuzlarile l.tanbul mUlt emilir miidiriyeti satış komisyonuna 
mtiracaat eylemeleri. 

KOLORYA SULARI 
BOGUCU SlCAKLARA KARŞI 

HAY AT SIGORT ASIDIR 
Münhasıran kibar ma v azalarda bulunur. 

( ŞEHREMANETi iLANLARI 1 
Şehremanetinden: Sebze halinde 4 hususi numaralı baraka 

20 lira aylakla talibi üzerinde olup bir hafta müddetle temdit 
edilerek 23 Ağustos cumartesi günü ihalesi icra kılınacağından 
fazlasile talip olanlann Levazım Müdürlüğüne müracaatları. ...... 

Adalar Şubei idariyesinden : Bedeli keşfi 8886 lira 37 
kuruştan ibaret Büyükadada Yat kulübünden Hükumet kona
ğına kadar kaptan Nuri ve Çankaya caddelerinin Piyade 
kademeleri ile oluklarının tanzimi ve ortasımn soğuk asfaltle 
inşası ameliyab kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
Zarflar 7 Eylül 930 pazar günü saat 16 da açılacağından talip 
olanların vakti muayyenine kadar ehliyet vesikalarile birlikte 
teminat ve teklif mektuplarım encümene vermeleri ve keşif
nameyi görmek için de daire heyeti fenniyesine mllracaatlan 
ilan olunur. 

* * * Şehremanetinden: Hastaneler ve kimyahaneler için lüzumu 
olan eczayı bbbiye ve kimyeviye kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

Taliplerin şartname almak ve ecza listelerini görmek için 
hergün levazım müdürlüğüne gelmeleri teklif mektuplarım da 
ihale günü olan 1 Eylül 930 Pazar gün6 aaat on beşe kadar 
mezkür müdürlüğe vermeleri. . 

* * * · AnadolUhisan belediyesinden: 
Ağuatos 930 Damga mevkii 

16 ve 17 Kuzguncuk 
18 ve 19 Beylerbeyi 

20 Ye 21 Çengelköyil 
23 ve 24 Kandilli 
25 Göksu • • 

Mahallit 
Kuzguncuk ve İcadiye mahalleleri 
Beylerbeyi Burhaniye , Küplüce 
Vf': A bdullahağa mahalleleri 
Çengelköyü, Kuleli 
Kandilli, Vaniköyü 
Göksu ve Yenimahalle 

26 • • A. Hisan Anadoluhisar 
27 • • Kanlıca Kanlıca 
28 • Çubuklu Çubuklu 
30 ve 31 Paşabahçe Paşabahçe ve İncirköyü 

EylUI 1 , 2 Beykoz Beykoz ve Yalıköyü 
,, 3 A. Kavağı Kavak, Mirşah Mehmet Ff. 

Bilümum ölçü, ölçek: Terazi ve kantar ve dirhemlerin 930 ! 
mali senesi muayene ve damga muamelesi yukarda hizalarında 
Jazıh tarihlerde gösterilen mevkilerde icra kılmacağmdan mu
ayyen günlerde saat g dan 17 ye kadar mahalli mahsusundaki 
memuruna getirilecek bu gibi tartıların damgası yapılacağından 
bu gi\nler haricinde müracaat kabul edilmiyeceği ve soua1111 
pnden soma icra kılınacak teftif te tesadüf edilecek damgasız 
tartı esbabının cer:alandmlacaiı ilin olunur. 

SON 

( VAPURLAR ) 

Seyrisefain 
Merkez acentesi Galata köp· 

rü başında Beyoğlu 2362 
Şube acentesi Mahmudiye 

hanı altında fstanbul 2740 

-İzmir sürat posta_s_ı ___ 
( Gülcemal ) vapuru 18 

Ağustos Pazartesi 14,30 da 
Galata Rıhbmından kalka-
rak Salı sabahı İzmire varır. 
Ve Çarşamba 14,30 da İz
mirden kalkarak Perşembe 
Sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkatra Ye cazbant mev· 
cuttur. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 19 ağus

toı salı 17 de Sirkeci nhb
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Kilçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, Ayvalığa 
gidecek ve dönüıte mezklır 
iskelelerle birlikte Albnoluğa 
uğnyarak gelecektir. • 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

Mersin sürat postası 
( Konya ) vapuru 20 A

ğustos çarşamba 11 de 
Galata Rıhbmından kal
karak Çanakkale, İzmir, 
Küllük, Fethiye, Finike, 
Antalya, Alaiye, Mersin' e 
gidecek ve dönüşte Taşucu, 
Anamur, Ala.iye, AntalY,a, 
Finike, Fethiye, Küllük, iz-
mire uğnyarak gelecektir. 

Çanakkale'de yalnız yol
cu verilir yolcu alınır. 

18 Ağustos pazartesi 
Trabzon birinci postası ya
pılmıyacaktır. 

ADIKZADE BiRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

SADIK ZADE 
Vapuru S J günü 

19Ağustos a 1 akşamı 
Sirheci rıhtımından hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Samson, 
Ordu, Giresun, Trabzun, 
Sürmene ve Rize'ye azimet 
ve avdet edecektir. 

T afsilit için Sirkecide 
Meymenet ham altında 
acentaJığına müracaat. T e
lefon Ist. 2 J 34 

BARTN h:~~p~;:sPOSTASI 

A YDJNv::t~;~88 Pazartesi 
Sirkeci'den hareketle Ereğli, 

Zonguldak, Bartın, kurucaşile, 

ve Cideye azimet ve avdet 

edecektir. 

Tafsilat için: Sirkeci Salonu 
karşısında Mizan oğlu han No 

2 Telefon İat. 354. 

Muayenehane Nakli 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Belso

ğukluğu Mütehassısı 
Muayenehanesini Ankara cad

deai hükümet konağı civarında 
eaki İkdam yurdu karşısında 
71 numaralı daireye nakletmiştir. 

Her gün birden ikiye, dört 
buçuktan akşama kadar. 

MODA 
Büyük esbap terziha

oiramadan ıeç-

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 
Alaturka Ye Alafranga 
Her yemek ve laer 
içki bulunur. 
Servis mükemmel 
Fi atlar mutedildir. 

ÔGLE VE 
AKŞAM 

YEMEKLERiNiZi 
istasyon Lokantasında 
Yiyiniz. Eski Postane 
binasında dır. 

Gayri menkul malların 

açık arttırma ilanı 

SaY.ıfa 8 

nieşhur balçık panayırı 
SARAY KAZASI BELEDiYESİNDEN: 
Trakya Sarayında her sene Ağustosun 31 inci günü ku· 

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

Üç . gün hayvanat ve üç gün de manifatura ve emteai 
saire ahı verİf olmak üzere alta gün devam edecekbr. 

Ötedenberi tüccaran arasında pek büyilk rağbete muhat 
olan panayınmıza gelecek esnaf ve tüccaranın ezberi cihet 
memnun kalacaklan ilan olunur. 

Büyük Tayyaı e Pigankosu 

9 uncu tertip 2 inci keşide 11 
Eylül 1930 dadır .• 

Kqideler, Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, fı 

Ziraat ve Osmanlı bankalan murakıpleri 

Ye halk huzurunda yapalar. 

BÜYÜK iKRAMİYE 35000 LİRADIR 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar .W.ba komnu 

Hilciliahmer Istanbul 
merkezinden: İstanbul 4 üncü icra memurlu

ğunda" : Açık arthrma i)e paraya 
çevrilecek gayrı menkulün ne 
olduğu: Çiftlik Hilciliahmerin yazlık balosu 21 ağustos 1)30 perşembe günO 
Gayrı menkulün bulunduğu akşamı saat 22 de Adalar şubesi tarafından Büyükada Yat 

me\'ki mahallesi, sokağ ı, ııuma- kulübünde verilecektir. 
rası : Beyoğlu KemerBurgaz kari- BİLETLER; 
yesi Cebeci mevkiinde 44 parça 
arazi ve çiftlik ebniyesini müşte- Hi1aliahmer Adalar fUDesinden, 
mil (Çavuşbaşı) çiftliği. İstanbul cihetinde : 

1 Takdir oluni\11 kıymet: 192. 114 Hilaliabmer İstanbul merkezi, 
lira. Türkiye İş bankası, 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, Ziraat bankası, 
saat: 

6 İstanbul 4 üncü icrasında Ertuğrul mağazası, 
9 - 9 q~30 T. Saat 14 ila 16 ya 

çu Mehmet Kazım eczanesi "Eminönünde" kadar.,_ 
l ..._ İşbu gayri menkulün ar- Beyoğlu cihetinde: 

tmna şartnamesi 28-8-930 tarihin- Beyoğlu Hilaliahmer şubesi "İstiklal caddesL. 
den itibaren 929 - 241 No. ile la- Galatasaray Milli sanayi sergisi 
tanbul 4 !\in<'Ü icra dairesinin mu- Beyoğlu Tokatlayan oteli, 
ayyen numarasında ~erkesin gö-
rebilmesi için açıktır. ilanda yazılı Büyükdere T okatlıyan oteli, 
oJanlardan fazla malümat almak Beyoğlu l?erapalas otelinden alinabilir. 
isteyenler işbu şartnameye ve 929- Fiatlar : Bir çift 5 lira 
241 ddSya numarasile meınuriye-
timize müracaat etmelidir. Tek hanım 2 " 

2 &L Arttırmaya iştirak için T k B 3 
k d l k · d 3 il e ey " yu arı a l azı ı ıymetın yüz e - ---------------------------

teminat gösterilecektir. 
3 - Hak 'an tapu sicillile sabit 

olınıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarmı ve husu
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte memuri}·e
timize bildirmeleri icap eder aksi 
halde hakları tapu aicillite sabit 
olmıyanlar sabş bedelinin paylaş
masında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttır
maya iştirak edenler arttırma · şart
namesini okumuş lüzumlu malu
matı almış bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. Üs
tünde bırakılan gayri menkulün 
bedeli zamanında verilmezse gayri 
menkul ikinci bir arttırma ile sa
tılır ve bedel farkı ve mahrum 
kalınan yüzde beş faiz • ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kal-
makınzın meınuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. Beş numaralı fıkra
daki şart tahakkuk etmek kaydile 
üç dofa bağırıldıktan ·sonra gayri 
menkul en çok arttıranın üstünde 
bırakılır. Şart tahakkuk etme:ue 
arttırma geri buakılıp alıcı taah
hütlerinden kurtulur vt: teminat ta 
kalkar. 

i - . Artumanın birinci ve ya 
ikinci olmasına ve gayrı menkule 
tealluk eöen kanuni hakka ve 
satıtın tarzına göre diğer şartlar. 

Müterakim vergi, belediye, vakıf 
icaresi müşteriye aittir. 

Arttırma ikincidir. En ziyade 
artbranın üstünde bırakıJacaktll'. 

Müterakim vergi, belediye, vakıf 
icaresi müşteriye aittir. birinci · 
arttınnada en ziyade (5000) liraya 
artbnlmıtbr. 
• Ynılan çiftlik yukan~a gö.te

ri_leJıı 9 '- 9 - 930 tarihinde fatan
(,uf 4 üncü icra memurluğu oda
•••U ltbu ilin ve ıhterilen 
•rtirm• tartnamea daireainde 
tablacatı ilia olunur. 

Üsküdar - Kadıköy ve havalisi 
Halk tramvayları Türk anonim şirketi 

Beherinin kıymeti beş Türk lirası olan ve ilk nunf bedel
leri alınan hisselerin diğer nısıf bedellerinin def'aten tahsili, 
şirketimiz esas mukavelenamesinin 17 inci maddesine tevfikan 
idare meclisimizce tekarrür etmiştir. 

Hissedarların ellerinde mevcut muvakkat ilmühaberlere müs
teniden sahip oldukları hisse~erin beherinin nısfı olan iki buçuk 
liranın da defaten şirketin Üsküdardaki Merkez veznesine 15 
eylül 1930 tarihine kadar yabrmalan ve diğer viliyetlerd~ 
bulunan hissedarların da posta havalenamesile a-öndermelel'I 
ilan olunur. 

-----~l Fikretin İhtifali 
Doğum ve kadın hastalıkları 1

1 
On acnedenberi Fikret ihtifalini yap•11 

mütehassısı maruf ve mümtaz şiirü edep üatatla" 
rından Florinah Nizım bey büyülı 

Doktor ıairimiz Tevfik Fikret'in ölüınii-
Hu•· seyı·n Naşı·t nün on beşinci, .. dönümüne mu

•adif 19 atuatoa salı rünü aaat 
Türbe, eski Hilaliahmer binası on bette Eyipteki mezarınd• 
· İs ehemmiyetli bir (bitabei edebiye) 

No. IO Telefon t. 2622 ve Meliha Nlzım H. pzel bir şiİ' 
okuyacağı gibi üatat Salih Saiııı f• 

latanbul icra riyasetinden: Sir
kecide Letafet hanında 6 numa-
rada Kantariye ticareti ile İftigal 

eden Çehreli zade Arif Hikmet 
~e mahdumları Ali ve Ferhat 
efendilere alacaklılarile kongor
dato yapılması için 15/6/930 tari

hinde verilen iki ay müd
det içinde muamelenin bitirilemi
yeceği komiseri tarafından ve-
rilen raporda beyan olunarak 
mühletin uzatılması istenilmeai
ne mebni icra edilen tetkikat ne-

ticesinde evvelce verilen müh
letin bıttiği tarihten itibaren 

bir buçuk ay daha uzatılmasına 
karar verilerek keyfiyetin Tapu 
n icra memurluklarına bildirildi
ti malim olmak here ilin olu-
aur. 

parlak bir hitabede bulunacaktı~· 
Muhtelif mekitip talebeainin işti" 
rak edeceti bu ihtifale, memlelıe .. 
timizin bütün münevverleri gase" 
tecilerimiz ve merhumun h•r 
ran ve takdirkirları davetUdif'• 
Herkes gelebilir. 

Patolol' Bakteriyolol' Prof. Du'ktot 

M. Lütfi 
. l 

Dlvanyolundaki muayenehaae•ill 
Babılllde vilAyetia ka:flllnda ıJ 
No. ya nakletmiftir. ,. 
Cuma ve pazardan mada ~e,. 
gün saat 2,den 6 ya ka •, 
Dahili ve intani haatala1'111 

kabul etmektedir. 3' 
Telefon: ikametgahı Z2 ~ 

,, Muayenehane 23 

Mes'ul müdür: Selim Rat'' 


