
~ 

iDARE: İSTANBUL NtJRfJ0SM-ANIYE ŞER'EP OKAÖJ 
~ 

SON POSTA Halkın rözüdür: Halk bununla görür· 
SON POSTA Halkın kulafıdır: H•lk bununla i,itir. 
SON POSTA Halkın dl I i d i r: Halk bununla sövler. 

IVIOCADELEYE LÜZUM YOK Yeni Fırka, Halkın, Kendiliğinden 
Doğan Rağbeti ile Şimdiden Mühim 
Bir Ekseriyet Temin Etmek Üzeredir. 

--------~~~___,~-...-----___,--------~--~--~~---:------------~~~===--~~~~-----====== 
Bütün İstanbul Arkasındadır: Ledi. Nesime j Bugünün Meselelerinden 1 

Y I• ı Bir İngiliz Kadını - -
eni Fırkaya stiyen er Müslüman Oldu. Şeker Tröstüne Neden 

lekerTekerDeğil,MahalleMahalle~--Le-di-M-esim-e ___,, Lüzum Görüldü? .. 
loptan Müracaat Ediyorlar 

IVeu:lı Hana Gelen Telgraflar Ve Mektuplar Üçer 
Beşer Değil, Tomar Tomar Çanta İle Naklediliyor ---... ~~rbest Cüm-
b rıyet fırkası 
elediye inti-

habına .. . gınp 

~trncıneyi bu
iün Yalova'Ja 
aktedece-· gı u-
lnurni içtimada 

t:.'~rlaşbraca -
B Fakat Fethi 

Lôtfen Bize Yazınız .• 
Belediyeye Kimi Aza Yapmak istersiniz? .. 

Yeni fırka Belediye intihabına girmiye karar verdi. 
Fakat bu dakikada göstereceği namzetleri tesbit etmiş 
değildir. Şehrimize cidden hizmeti dokunacak şahsiyetlerin 
isimlerini düşünmiye vakit bulamamış olması bile mümkündür. 

( SON POSTA ) bu mülahaza ile fırkayı seven karilerine 
arzı hizmet ederek soruyor: 

-Şehir ve fırka hesabı na F eti beyin kimleri namzet gös-
termesi faydalıdır ? . . . . . 

Liitfen bize iki üç satırlık esbabı mucıbe ile hır ısım 

Fethi B. bu 
heyetin müra ... 
caabndan çok 
mütehassis ol· 
mqtu. Kendi
lerini teşek -
kürlerile teşyi-
den sonra o.. 
dasında arka ... 
daşlarile yalnız 
kalacakb. Fa
kat gene haber 
verdiler. · dün fırka 

:~~kezine gel-
gı zaman ma- zikrediniz. . . . . , . •. d 'li 

1ag, ... _ .. • Bu isimleri teklıf edenle bırlıkte, resım1en gon en rse 
.1 _ -.u uzerın-

- İstanbul 
Esnaf cemiyet,. 
leri · idare heyet
lerinden bazı 
zevat sizi i gör
mek istiyor. ,. 

'le binlerce tel- onlan da ihmal etmiyerek derhal sütunlanmıza geçirmek, na-
lraf ve mek- zarı dikkatini celbetmek: 
bap buldu. - halkın istedikleri bunlardır, demek vatanı vazife-
ı .. _ Bu T elrraf- lreimizden birid~r. 
~ ve bu 
-~lctuplann hepsi de ayni 
lrzuYll izhar ediyordu: 
L_ - lfttfen beni fırkanıza 
qYdedinizt 

Fethi B. bu telgraflan ve 
lllektupt"" tasnif ettirmiye 
~~it bulamadan kendisine 
""4ll>er Verdiler: 
tG - İstanbulda oturan lzmir 
,:~lan namına bir heyet 

;•, ~abulünü rica ediyor. 
etti eUu B. bu heyeti kabul 

ve öğrendi ki: 
le ;1i_eyet ticari buhranın sebep-

t rıd?1• hükümetin kabul ettiği 
t t>' 1 ır erde ve kanunlarda bul-
:•ktadır. Yeni fırkanın iktidar 
ı.;kiine geldiği takdirde bu 
'V talığı iyi edeceğine kanidir. 
~k ternsıl ettiği hemıeri mes
'-etaşlarile yeni fırkaya gir-

F arıusundad;.r. 
th ~thi Bey heyeti te,ekkürle 
,yı euı'kt .. .. iti ~c en sonra gunun me-

Fethi Bey 
gelenleri kabul 

denek ~eni fırk"fa te>P.tM 1 etti, ve garda ki onlar da fır.
girmek iatiyenlerin adedi üc kayı tamamile benimsemİflerdi. 
bindir. [Devamı 2 inci aayfada ] 

Ziraat Mi, Sanayi Mi? 

Makine Mühendisi 
Daniş B. Ne Fikirde? 
Yürünecek Yol, Ziraat yoludur 

[ Daniş B. 1 Son fırka münakaşalan, 
memlekette ziraate mi yoksa 
sanayie mi fazla ehammiyet 
verilmesi lazımgeldiği mesele
sini ortaya attı. Bu vadide 
salahiyetle söz söyliyebilecek 
bazı zevatla görüştük. Bu
günden itibaren bu mütalea· 
lan neşrediyoruz. 

ilk konuştuğumuz zat maki· 
ne mühendisi ve sanayi umum 

lngilizce, tarka ve lslimiyete 
ait tetkikler neşreden bir mec
muadan öğrendiğimize göre, 
maruf bir İngiliz kumandanının 
.aeYceai, lalim dinini kabul 
etmiş ve aşağıya dercettiğimiz 
beyannameyi vermiştir: 

"Ben, Nesime Elinor Cevort 
Mesters, kumandan Mestersin 
zevcesi, beyan ederim ki, ser
best arzumla müslümanlığı din 
olarak kabul ettim. Allah bir
dir; Muhammet onun peygam
beri ve hadimidir; lbrahime, 
Musaya, İsaya da inanının ve 
hürmet ederim. Allahm yardı
mile Müslüman yaşamak isti
yorum. 

"Liilahe illallah Mubamm~ 
dürresulullah . ,, 

UR'AMIZIN ÇEKiLMESiNE 
Bir k aç gün kaldı, eksik kaponları

nırt her dakika matbaamızdan veya 
müve zzilerimizden t amamhyabllirainiz. 

Ağız Kavgası 
Fena Neticelendi 

Al pullu şeker fabrikuım teaiı eden mUesseıelcr kimlerdir. 
Bu fabrikaya bugün sahip olan Rilftü zade Hayri Beyle, İktısat 
vekili Şakir Bey ve bunlann arkadapan bu fabrikaya ne kadar 
sermaye ile iftirak etmişler ve bugtin bu fabrikaya ne suretle 
sahip olmuılardır? Seker tirketinin Milli kaygu ile tesis edil
miye çalııılmasını hakiki sebebi nedir? 

Alpullu Şeker fabrikasın bidayette (750,000) lira sermaye ile 
teşkil edilmiş bir müessesedir. Bu sermayenin (500,000) lirası 
blikamet tarafından tediye edilmiıtir. Mütebaki sermaye mües
sialer tarafmdan manen temin edilmiştir. 

Rilftil zade Hayri Bey Almanyada kain bir fabrikadan ma
kineleri kAmilen pek müsait şerait ve uzun vade ile almış ve 
bunlar müessislerin sermayesini teşkil etmiştir. Bu makineleri 
böyle pek uzun vade ile alabilmek için hükumetin vazettiği 
sermaye karşılık gösterilmiştir. 

Dört senelik bir faaliyetten sonra bugün fabrikaya müessis-
ler, yani İkbsat vekili ve arkadaşlan tesahup etmektedirler. 
Şakir Bey kendi namlannı daima Rüştü zade Hayri Beyin 
ismi ile kapatmakta ve kendisi ortada görünmemektedir. 

Tasavvur edilen plana nazaran bir ıeker tirketi teşkil edi
liyor. Bu şeker şirketine, memlekette mevcut iki şeker fabrikua 
satılacak ve bundan sonra tetkil ve teais edilecek f eker fabri
kaları bu tirketin kontrol ve inhisan albnda olacak imiş. 

Bir defa bu şeker şirketine Al pullu şeker f abrikaaı (3) milyoa 
lira ile devredilip paralar alınacak ve Hayri Bey yani namı 
diğerle İkbsat vekili Şakir Bey ve arkadaşlan tarafından ba 
paralar taksim edilecektir. 

Sonra, teşkil edilen şeker şirketine de mecliai idare reisi. 
tirket müdürü ve meclisi idare azalan olarak bu zevat yerlq 
tirilecek, memlekette şeker sanayii tam bir inhisar albna alına-
cakhr. Bundan sonra herhangi bir müteşebbis veya sermeyedu 
bir ıeker fabrikası tesis edebilmek için şeker şirketine müra
caat edecek ve oradan müsaade almadıkça böyle bir teşebbüse 
atılamıyacaktır. 

Zamana Göre ... 

' 

1 

ti. l~ranunı tanzim edecek
te d~ t kendlsine gene haber 

r ıier: 
müfettifi Danif Beydir· Sor- Balatta oturan Moiz .ismin-
duğumuz sualler ıwılarchr : de bir musevi . basma satar-

"-u - .BeYotbmda Şalıkulu ma
~esı. namına bir :heyet geldi.

F ulu?ll rica etmektedir. 
but e~ Bey bu heyeti de ka-

etti ve yine öğrendi ki : 
di ~u mahalle halkı, g6nder
lr.ii heyet vuatasile yeni fır
~d• toptan dahil olmak arzu-

1 
adır. 

...... ~ Bu mahallede kaç ev 

- Altı _Be' yllz !.. 
ner evde kaç kiti. 

~au beş nüfus farze-

Bu 

) - Bize ziraat mi lizım-
dır, sanllJİ mi ? ken hüviyeti anlaşılmıyan bir 

2 _ Farika yapmak doğ· müşteri ile kavga etmiş. Bir 1 
na 91Qdur ? takac• olduğu zannedilen bu 

3 - Ne gibi fabrika yap· adam Moizi dört yerinden 1 
mak d~dur? kama ile ya(alamıştir. Moiz ıt 

11zı4...d:~;td;:;:e :!:::; ~aaHeyUe pyaOtırınım •• ·,t2ır.5 -1t • 
5 - Ziraatin inkişafı için 

ne yapılabilir? lfte cevaplan: ._ ______________ .._ _________ ,::.1 

BUNLAR AYRILMAZ " SON POSTA,, NIN "1000., 1 B ki k - · fırk azıld V ·ı - e e arıcıgım, yem aya Y ım. ergı eri bir in-
- Ziraatle sanayi birbirine 1 LİRAl:.IK KUR' ASI ı direlim. Arbk yan gelip keyif çatacağıd 
[ Devamı 3 üncü sayıfada ) -------------1 - Sen vaktile de b&yle söylerdin. 

F.HİR SİZiNDİR Binaenaleyh bu şehrin kimler taraf~ndan idare edilme · • 
. . b. b .. d . .b . sını 
ı•tigorsa:uz ıze ugun en ıtı aren isimlerini w re · l • 
· · - d · · B · . . . sım e 

rını gon erınız. ,u sızın ıçın de, bizim için de ilk defa 
olarak gapmıya imkan bulduğumuz bir vatan borcudur. 

~~=====~===================:m:::;so;;==-~~===============s=============-==========~:==;:=:::za, 
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20 Ağustos 

Her gün 
BuDa
lnhisarın 
Başka Türlüsü 

M. Zekeriya 
Üç sene evvel Sinopta idim. 

Oranın bir Halk Fırkası mu· 
t~nıedi vardı. Bu zat şehrin 
iı'ra~i ve ictimai bütün hayatına 
Mkı~~i. Belediye reisi o idi. 
.dieclısı umumii vilayette aza 
1 

• Tayyare cemiyetile diğer 
teşekküllerin reisi idi. Onun 
0nıri, onun müsaadesi, onun 
llıalUmab olmaksızın hiç,birşey 
Japılamazdı. 

Bu yüzden istiklilini muha· 
faıaya çalişan vali ile arada 
•~ada abştıklan da vaki idi. 
Nihayet valiy esöz geçiremiye· 
teğini anlayınca adamcağızı 
oradan kaldırtb. 

* b. lınıirde Salih Bey isminde 
ır fırka mutemedi vardır. Bu 

ada111 meclisi umumü vilayette 
atadır. Belediye meclisinde 
~adır. Tayyare cemiyetile di
ıer cemiyetlerin reisidir. Onun 
ernri, onun müsaadesi ve onun 
llıalUn:aab olmaksızın hiç birşey 

. Yapılamaz. 
. Hatta geçen sene lzmire 

~ttiğiın zaman orada bir ede
. ı~at cemiyeti tesis etmek 
l8tiyen gençlerin, Salih Beyden 
evvelce izin almayı ihmal etmiş 
llınalarına binaen, toplanma
! 8~na ve cemiyet teşkil etme-
erıne müsaade edilmediğini 

ıörnıüştüın. 

* Ziya isminde bir karimiz 
bize Urla ve Urfa mutemedi 
hakkında müşahedesine istina
den verdiği malumat arasında 
diyor ki: 

h 
cc Urladaki mutemet oramn 

tikümdan addedilebilir. Kay
llıakam, ve memurlar onun 
elindedir. Bu adam meclisi 
belediyede azadır. Viliyet 
~~clisinde azadır. Biitlhı teşek
•ullerin reisidir. Urla bu ada-
1rıuı0 hnkmü nüfuzu albndacbr, 

ne isterse o olur. 
ha İşte hikiın Ziya Beyin katli 
li disesi bunun en canlı misa· 
'dir.,, 

Dün Susığırlıktan bir mek
bıp aldık. Ora gençleri fırka 
lrıuteınedinin bütün işleri inhi
~" albna almış olmasından 
'tuıkab Yet ediyorlardı. Bu mek-

u kari sütununda okuma
lıııı tavsiye ederim. .. 

.. Fazla misal zikrine lüzum 
~0rınüyorum. Çünkü memleke
h n her tarafında bu, hemen 

ernen, hep böyledir. 
Mutemetler ekseriya eşraf 

~asından seçilmişlerdir. Bun
ı ... _ her devirde hikiın fırka
~ mümessilleri olmak fırsa-
~ kaçırmazlar. Bunlar halk 
rkaaının prensiplerini anlıya
~ kıratta kimseler değildir
d r :\o u ki sabr yazı yazmasını, 
~ ~fru dürüs\: söz söylemesini 
lı ~ezler. Bütün gayeleri cüm
d 'Ur}yet akidelerini neş,.-etmek 
ırıl!ir ~endi menfaatlerini güt-

k Bu hareketlerile kendi fır-
.alannın ve cümhuriyet pren
f Plerinin aleyhinde çalışbk
d~tıın farkında bile değil-
•rler. * 
İşte bizce Halk Fırkasının 

ll6fuz ve haysiyetini kıranlar, 
onun. )'Üksek prensiplerine hı
tanet edenler bunlardır. Halk 

l •tkasını zafa düsürenler bun· ar 'ı: 
olmuştur. Halk Fırkası 

l'tıenılekette cümhuriyet ve de
l:t~ktasi akidesinin yerleşnıesini 

1
Y0 rsa evveli bu mutemetleri 

~Cll_!.. kaıdırmalıdır. ,___ 

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: 

1 - Bazılan vardır ki bütiln hayatlann
da taliin arkasından ko§ar, fakat bir türlü 
devlet kuşunu elde etmiye muvaffak 
olamazlar. 

2 - Bazılan muhtelif vuıtalarla talil 
kendi taraflaniıa çekmiye çalışırlar. Fakat 
devlet kuıu bunlara da pek iltifat etmez. 

~ Devlet Kuşu* 

. . ' 

(~.) 
\~!.J - . , 

/'" 

3 - Devlet kuşu öyle garip bir kuştur 
ki idmin başına konacağı bilinemez. Fakat 
bir defa da kondu nıu, yerleşir, oradan 
kalkmak htemez. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Ne Oldular? 

Bitlis'te İki Jandarma 
Ortada Yoktur 

Bitlis, 16 (Hususi) - Loqin 
nahiyesi müclürü, yanında Meh
met ve Hasan isminde iki 
jandarma ile köylere çıkmışlar • 
jandarmalar nahiye müdürUnü 
( Kotni ) kCSyünde bırakarak 
( Sirit ) köyüne gitmişler, fakat 
bir daha kendilerinden ses 
çıkmamış. Tahkikat, tahkikat, 
nihayet jandarmaların o gün 
diğer beş silihlı ile beraber 
gittikleri ve yolda bunlar 
tarafından öldürilldilkleri anla
şılmış, maamafih jandarmalanıı 
cesetleri bili bulunamaımfbr • 
Katiller de meydanda yoktur. 

Nıurttt 

Husrev 8.in Gazetemize Söyledikleri 

İranla Anlaşmaktan 
Emin Bulunuyorum ... 

Bir İnfilak 
Bir Amerikan Vapuru 

Batıyordu 
Yakrorıvil ( Florida) 18 (A. 

A.) - Petrol nakleden bir 
Amerikan vapurunda bir infi
lik olmuş, bunun neticesi ola
rak ta yangın çıkmıştır. Ateş, 
müşkülatla söndürülmüştür. (5) 
kişi ölmüş, birçok tayfa yara
lanmışbr. 

Cemal H. B. 

Sayıta 

Dedikod 
Bahtiyar 
Bir Adamın 
Anlattıkları 

•• 
- Olı... diye başladı, 

, 
• 

yor musunuz? Şimdi biraz 
yatın tadını alıyorum. Es 
neydi o? Sabahtan gece 
lanna kadar gazete idar 
nin toz, yağ, mürekkep k 
harıltılı, gii~ltülü odala 
yahut çocuklann terleri ve 
feslerile havası yağ gibi 
laşan sınıflarda uğraşır, 
nir, dururduk. 

'Bütün o işkencelere 

bil, boş saatlerde rahat mı 
Ne gezer 1 Yazılacak y 
tashih edilecek talebe v 
leri ve geçen günün beyn 
cum eden bin türlü kanş 
tinalan kafamızı bir sa 
hat bırakmazdı. Buna 
bil, elimize geçen neydi? 
Daima çarçur ettiğimiz, 
siz, bereketsiz birkaç 
Y a1nız aJacaklılan değişen 
di bir borçlu idik. Ve 
daima kabanyordu. 

- "Haındolsun, bugün 
belimi doğrutabiJdim. 
üç beş yüz lira elime ge 
Hiç mi hiç. bir İ§İm yok. 
gi de vermiyorum. Kı 
Ji'de, yamı Ada'da, Kalam 
Behek'te... Baloların 
kaçınnıyonım, yaz ge · 
keza. Davetlere yetişemiy 
Anda bir Ankaraya se 
Hiç bir şey düfiinmüyo 

Ben sağken teşrihh 

kafa tasımı açmalan mü 
olsa, belki de içini bir fot 
kutusundan daha boş ve 
karanlık bulurlar. Faka 
ferah, içim aydınlık. 

Ben, muhatabıma 
IOf<lum: 

- Zabalinjs irat 
oldunuz? 

- Haya-. 
- Zengia bir hurman 

ci misiniz? 

- Hayır. 
- lnhisarlardan bir 

idare hası mısınız? 
- Hayır, fakat ona 

bir fey. 
- Nedir? 
- Dil enciimeninde 

100 Torba 
çak Esrar 

Balıkpazarmda K 
handa fıçılar içinde ufak 
kıtada {100) esrar tor 
lunmuş; müsadere edil 
KaçakÇllar belli değildir. 

Gazeteci Anyo 
Gazetemizde çalışmak 

ili talıail görmüı birkaç 
ce ihtiyaç vardır. l.iaan 
ler tercih edilecektir. 
lan saat 10- 12 de idare 
mize mtiracaat edilmesi. 

325 Lira Çalı 
Sirkeci' de Yeni Esk 

otelinde oturan Ban 
V abd ettin efendinin S 
ğüt civarında ( 325) liras 
lmmıfbr. Çalanlar be · 
ğildir. 

bet vardır. Çünkü fenni 
yetiştirilen bir mal pahalı 
Bu yolda se:nayi, maarif, 
nın da büyük rolü vardı 
femıab uzundur. Fakat 
söyliyeyim ki memlekette 
şebilen mahsulab 
getir~ek ayaphr. 

[Sanayi k snıı 



4 Sayıfa 

CENUP'TA SON POSTA 

RAKI MEYLi 
• 

Burada içki 
Bardak, Bardak 

• 
içiliyor ... 
Silifke, l 7 ( Hususi ) 

Silifke'de şehir ikileşiyor. 

Yaz oldu mu bütün halk ve 
devlet memurları yaylaya çe
kiliyorlar. Yaylada vasati alb 
ay kalınır. Şehirden ir eto
mobile atlayıp ta bu yaylalara 
çıktığınız zaman entarili dev
let memurlarile, duvarlari ağaç 
dalı, damı yapraklardan ibaret 
olan (T alvar) adlı evlerle kar
şılaşırsınız. Bu · talvarlarda 
üç etekli kadınlar çocuklanna 
ninni söylerler. Kızlar, demir 
saçlarda mayasız ve tel tel. 
dağılan bir nevi pide pişir
mekle meşguldür. Yayla da 
en çok kullanılan fey rakıdır. 
Rakıyı burada kana kana, 
bardakla içiyorlar. Mezeleri 
çok defa geniş ormanlardan 
kopardı.klan taze cevizdir. 

lf 1 
Anadolu'nun· her yerinde 

olduğu gibi Silifke' de ele yol 
vergisi veremeyip filen yolda 
çalışanlar nüfusun yüzde alt-
mışını buluyor. Yolda, terden 
sırsıklam olmuş insanların gün-
de on iki saat kazma salladık
lan görülür. Eğer yanlanna 
yaklaşırsanız size, harmanlarını 
bırakıp buraya zorla geldik
lerini söylerler. Devletin em
rettiği tarihi bir gün geciktir-
mek onlann tarik bedelini 
nakten eda etmelerini icap 
ettirir ve ·ellerindeki son eşek
leri de sablırmış. Bunun için 
vaktile biraz toprak sahibi 
olaiılar, şimdi yalnız siy kuv
vetlerile geçinebiliyorlar. Bu 
adamların ne yediklerini sor
dum. Arpa ununu yağmur. su
yile hamur haline getirerek 
pişirdiklerini ve onunla gıda
landıklannı söylediler. .. 

Mahalli itiyatlar tamamen 
kaybolmuş gibidir. Oyunları 
bile her yerde oynanan oyun-
lardır. Düşününüz ki Silifke bir 
cenup vilayetidir ve pek eski
denberi devam eden birçok 
itiyat ve telakkileri miras al
mış bir memlekettir. Bu, mü-
temadiyen değişen ve öğren
mek için çırpınan halkın maal-
esef doktorsuzluktan kınldığı 
bir hakikattir. Onlar sıcaktan 
kırmızı yara bağlıyan vücutla
nm, kızaran gözlerini gene 
kendileri tedavi ediyorlar. 

llhami Bekir 

Yeni Fırka Ve 
Taşra Halkı 

Cebelibereket, l 1 (Hususi)
y eni fırkanın teşkil edildiği 
haberi memnuniyetle karşılan
mış, derin bir sevinç doğur

muştur. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Evtnize veya işinize giderken, aokak
ta gezerken veya biriııile görüşürken 
her hangi bir nka kllrfııında kalabi
lirsiniz ... 

Havadia nedir blliyoraanız o vakayı 

derhal görebilirıiniz. Bir yanrın, bir 
katil, bir kaza birer havadiatir. Ru
ıreldiğinlz vakalardan ertui günü ga
:ı:etelerde rörmek latediğiz biri olunca 
derhal telefonumzu açınız ve havadiıi 
gazetemize haber veriniz, isim ve ad
reainizi de bırakınız. Verdiğiniz bava-

diain ehemmiyetine göre ga:&etemiz 
mükfıfatını vermeyi vazife bilir. 

Telefon numarll.Dll%: lltanbul " 203 ,, 
tür. 

SON POSTA 

EHREMİNİ OLSANIZ 
L YAP ARSINIZ? 

Bu İş İçin Say-/[ 
falarla Yazılabilir ~::::-c~~ 

Su Nasıl Tedarik Edilir! 

FAKAT İLK AKLIMA 
GELENİ YAZIYORUM 

Şehremini olsam ne yapar
dım? Bunun için sahifelerle 
yazı yazmak mümkündür. Fa
kat: 

1 - Ben, bu sual karşısında 
ilk iş olarak itfaiyeyi ıslah eder; 
cakacılık fikrini kaldınr, va
zifeye devam hususunu daha 
sıkı temin ederdim. 

2 - İtfaiyenin maaşlannı 
artbnrdım. Kendini bizim için 
ateşe atan o zavallılan sevin
dirirdim. 

3 - Şehrin, gidip gelinmesi 
en kolay ve müsait bir ye
rine asri ve büyük bir stadı 
yom yapbnr, bunu da genç
liğe hediye ederdim. 

Bunun için en müsait olan 
yer istanbulda Çukurbostan 
değil, Taksimde Ermeni me
zarlığıdır. 

4 - Gazi köprüsünü biran 
evvel yaptırırdım. Bu köprü 
şimdiki kökrüden daha yük
sek ve daha geniş olmalıdır\ 

5 - Gazi köprüsü yapıl
dıldan sonra Galata köprüsü
nü kaldırır ve hiç olmazsa 
Halicin köprüye kadar olan 
kısmında iki tar~ı nhbm yap
brırdım ve böylelikle limanı 

ihtiyaca kafi bir hale getirir
dim. 

Siz Olsanız Ne 't'aparsınız? 
Bu ıehir •İzindir. Şehrin ııhhati, birde bir an için: .. Şebremıni 

güı.elliği ve ihtiyaçlarile en ıiyade olıamz ne Y•P*r•1;DJZ ? ,. ıualıni 
onun içinde yaşıyanlar alakadardır. ıoruyoruz. 

Makı3t, Şehremanetine çatmak, 
Fakat şimdiye kadar hiç kimse b t · t k d veya ıuna, una anz e me e-
siz.e, şehrinizi güzelleştirmek ve 

fildir. Sadece şehir halkının, ken
şehir dahilinde medeni bir İDUD 

di ş .. Jıirleri için ne düşündüğünü 
gibi yaşayabilmek için ne düşün~ anlamak ve bu ıuretle şehrin 
düğünüzü ıormamışbr. .,ertlerini yakından görip tlnlıya

fşte biz ıize bu imkanı veriyo- rak onların çarelerini aramakbr. 
ruz. Ve içinde yaşadığını:ı, her Şehrini:ıin güzelleşmesini iıti-
derdine ortak olduğunuz bu şe- yorsanız bu suale cevnp veriniz. 

sız olarak aldığı saat ve kofra 9 - Istanhulda ne kadar 
kiralanm almaması için uğra· çıkmaz. sokak varsa açbnrdım. 
Şırdım. Buralarda yangına karşı bu da 

7 - Bahusus bu sıcaklarda müh · bir tedbirdir. 
yanan halkın buz · ihtiyacını ıf ;_ Galata kulesine aısan

sör urma.k için on beş bin 
temin ederdim. Her tarafta . . .. .. lira y;ılınış. Bu parayı sair 
buz var dıyenlenn sozune bak- elze olan yerlere saritderd?m. 

6 - Elektrik şirketinin hak-

mazdım. . 1 - İstanLulun sokakla.."1 
8 - Emanetteki kırtasiye- gayet bozuktur. Bu işi helleder 

ciliği kaldırır, işle~n çabucak i m~mklınse aun'i bir parke fab-
l yapılmasını te~in ederdim. l ri~ı açaraıro. 

•• •• 
EN GUZEL TEBESS 
Dünyanın Sonu 

Filmi Nasıl Şeydir. 
Abel Gans, Artık Çalış
maktan V az Geçiyor 

Deha ile cinnet arasında pek 
küçük mesafe vardır, derler. 

Bu vecizenin doğruluğunu, 
Abel Gans'ın eserlerini gördük
ten sonra daha iyi anlıyoruz. 

Abel Gans'ın yüksek kud
retini bize anlatan eserleri, 

bilhassa, " itham ediyorum " 
ve " Napolyon " kurdeleleridir. 

Ve bu eserlerdir ki Abel 
Gans'm san'atını takip edenleri 
ikiye ayırmıştır : 

Lehdarları, aleyhdarlan. 
Abel Gans şimdi, çok mü

hinı bir esere başlamışbr. Adı: 
"Dünyanın sonu,, dur. Bu kur-
dele, maruf heyetçi Kamil 
Flamaryonun eserinden ilham 
a1maktadır. 

Bu filim biter bitmez Abel 
Gins ta sinemadan çekilecek

tir. Çünkü bu eserden daha 
mükemmelini yapabileceğini 
zannetmemektedir. 

Bu eserin bazı parçalannı 
görebilenler, sinemacılık san'a-

bnın bundan daha yüksek bir 
mevkie çıkamıyacağını ifade 
etmekte ittifak ediyorlar. 

Bu mevzu, isimden de anla
şılacağı üzere dünyanın bir gün 
gelip nasıl ıöneceğine aittir. 

Yeni arliıtlerden Elleen Ransom. Madam Savan isminde yeni bir musikili 
komedi çevirmektedir. 

Ve Kamil Flimaryonun haya
line göre şekil almışbr. 

(30) bin kişilik ve kıyafet
lerile her milleti temsil eden 
bir kalabalık, eserde rol al-
mıştır. 

İnsanların dini vaziyeti de -
eserde mükemmel surette ifa
de edilmiştir. Şarkılı olan bu 
filim üç lisan ile . çevrilmekte
dir: Fransız'ca, lngiliz'ce, Al-
manca. 

KENDİMi 
EDERDiM 

l 2 - Şehrin sokaklarını 
aydınlatırdım. 

13 - Kö~aür depolarından 
ehemmiyetli varidat teminine 
çalışırdım. 

14 - Seyyahin cemiyetine 
yardım eder, bu meseleyi bir 
esasa bağlardım. 

15 - Yeni tramvay hatla
nnı bitirirdim. icap ederse şid
det bile gösterirdim. 

16 - Terkos meselesini de 
halledilecek işler arasına so
kardım. 

l 7 - Cihangir, Beşiktaş, 
Serencebey, Kasımpaşa, Ka
dıköy, Erenköy, Üsktida.ı: gibi 
evleri sık ve ahşap olan yer
lere daha fazla yangın muslu
ğu yapbrırdım ••• 

Bu kariimiz, mülahazalanna 
devam ederek sokak sulama 
işlerim, temizliğini, esnafla 
memurun münasebetini ve ir
tişa işlerini, süt, sıhhat mesele-

. lerini, umumi bahçeler, halk için 
fidanlık işlerinin temin ve tan
zimini düşüııeceğini bitdirmek~ 
tedir. 

Bu arada matbuatla da sık, 
sık müşavere yaparak hareke
tinin isabetini veya isaoetsiz
liğini murakabe etmekten zevk 
duyacağını da ilave ediyor. 

Şehremininde 

Mustafa Turgut 

.Sinemanın En 
Son Ziyanları 
İki San'atkar Daha 
Hayata Göz kapadı 
Sinema alemi bu son hafta 

içinde iki büyük artist daha 
kaybetti : Rudolf Şilt Kravt 
ve Ernest Van Düren. 

Bunların birincisi Hollivutta 
öteki Pariste öldüler. 

R. Şilt Kravt esasen bir 
Alman olup bir çok sene ev
veldenberi Amerikada bulunu
yordu. Bu sene onu "Temaşa 
Gemisi,, eserinde seyretmiştik. 

Son zamanlarda " Kristina ,, 
filimini yapmakta iken vefat 
etti. 

Küçük Kahve 
Maks Linderin harpten evel 

sessiz olarak vücuda getirdiği 
" küçük kahve ,, ismindeki 
kurdelesi Moris Sövalye tara
fından sesli olarak ikinci defa 
filme alınmaktadır. Bu suretle 
iki artistin meziyetleri daha 
esaslı bir surette mukayese 
ediimiş olacakbr. 

Amerika Kadınlan 
Fransıs Sinema artisti İv 

Mirant Amirika'dan Fransa'ya 
gelmiş. Amerika kadınlrı hak
kında fikrini sormuşlar. Şu agrip 
cevabı vermiş: 

- Çok güzel mahluklar. 
Fakat bu güzellik neye yarar 
ki açık hava da yüz yüze 
gelmek mamkün o1mıyor. 
Amerika polisi o derece sert 
ve kı""-· .anç. 

Ağustos 2~ 
YENi PLAKLAR: 

m. SftBAHATIİI 
Yeniden Batı 

Oynak Eserler 
Hazırladı 

Gramofon ve musiki merak 
hlan Muhlis Sabahattini elbett• 
tanırlar. 

Bu kıymetli san'atkar so~ 
zamanlarda yepyeni ve nefif 
besteler yapmışbr. Bu besteltl' 
de daha ziyade halk havalarıJll 
andıran yenilikler vücuda ge
tirmiştir. 

Hele "Ayşe kız,, Kara f at' 
ma,,, "Yürü Esma,, gibi ş~ 
kıları vardır ki Türk musikiSI 
bu derece lovrak ve oynalı 
havalar görmemiştir, denebilit· 

·Bu havalar Kolumbiya gra' 
mofon kumpanyası tarafındsJI 
plaklara alınmışbr. Bu plaklar' 
dan iki tanesi bu hafta piyB' 
saya çıkarılmıştır. 

Bu yeni şarkılardan '1Tüt~ 
kadını,, ve "İnönü,, şarkılarıOl 

, ~avi olan plaklar satılığa çıkın":: 
br. "Aydıı;ı o~Jları,, ve "Yüfil 
Esma,, plakları da birkaç. güo' 
ka<lar çıkacaktır. 

Fakat asıl bu yeni şarkılı&' 
rın en güzellerini havi olaJI 
plaklar yoldadır. Ancak bit 
müddet sonra piyasaya çıkabİ' 
lecektir. 

Kıçı Kırık 
Ali Çetesi 

Cebelibereket, 17 (Hususi)..,.,, 
Üç seneden fazla bir zamaJl' 
danberi Kaderli asayişini bO" 
zan maruf şaki Kıçı kırık Ali ile 
avenesi yakalanmak üzeredir. 

Bu haydutla alakası görü!~J1 
Kaynan nahiyesinden HüseylP. 
ağa ile oğlu Yusuf,kardeşi Ham01 
Kıraçlı Mehmet çavuş yak:alaJl' 
mışbr. Evlerinde mühim ıni~' 
tarda kaçak cıgara kağıd1• 
bomba, dinamit, kapsül btJ' 
lunmuş, adliyeye verilmiştir. 

Bunlardan başka çete reisi' 
nin hediye ettiği bir dürbün~e 
boyun atkısı ve bir beygit 
müsadere olunmuştur. Bu rnU' 
vaffakiytte Kaderli jandaro>1 

bölük kumandanı Nurettin, Ce' 
belibereket bölüğü kumandarıJ 
Hasan, takım zabiti Tevfik ve 
T ecerli nahiye müdürü SakiP 
Beylerin büyük hizmeti göriil' 
müştür. 

Nafia Vekili 
Pozanti 15 (Hususi) - N~' 

fia Vekili Recep Bey bugiiJ' 
saat ( l 3,48) de gelip 1 a,5ı 
de hareket etmiştir. Bir iki s~~ 
evvel geleceğini duyan aba.ı~ 
ve memurlar büyük bir kala 
balık halinde istikbale git:JJJİf 
lerdir, Vekil B. her nedense 
tirenden inmemiş ve göriil!: 
memiştir. Vekil beyi göre~, 
yen kalabalık meyus bir bal0 

istasyondan aynlmıştır. 
Behçe!d 

SON POSTA 
Yevmi, Stya.111 Havadiı ve HaJk guetel -idare : latanbul, Nuruoamanlyo 

Şeref ıokağı S5 - 37 

Telefon: latanhul - 203 

Poata kutusu: latanbul - 741 

Telgrafı fatanbul SON POS'f/. 

ABONE FİA Ti 
1 

TÜRKiYE - E~ 
1400 kr. l Sene 2700 rır• 
750 ,, 6 Ay 1400 ,, 
400 n 3., 80011 
150 " 1 " 300 ,, 

Gelen evrak geri verilmez. 

hanlardan mesuliyet a!ınma:ı· 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Yetmişlik Annenin 
Feryadı •.• 

BU iHTiYAR KADININ ADLiYE 
VEKALETiNE GÔNDERDiGJ 

ISTIDADIR 

tbtd Çanakkale ~ı..tep mualllmlc
ltaıı en °ilum mUtekalt kıdemli yilıbap 
cl.a t Efendiden talep ettiğim nafaka 
~ •~ırıda 929 temmuzunda mahiye on but ira katedllmcstne l.ıanbul altıncı 
ve ~ •ahkcmealnce karu verilni.ş 
•c / karar ıısulen J.eııbt ka'lyet eımiJ-

e ~ıkkale icra mem\U'luğlınwı 
:unıaııeyhl ılyanetl ytııüııden aradan 

11~erıe bir ay ıeçtıği halde l.tanbul 
ttkidcll icra dairesinde yapılan birçok 
tdi!e:ıı ratnıen ancak Uç aylık tah~il 
bir mlı ve bu ıuretle yetmlt yqnıda 
lctı •alidenln teme'Ul etmesine ve ıefa
hGJc~ •ebeblyet verllaılftlr. COmhuriyet 
ald etinin en ı.lyade nuan dikkate 

h ığı Adliye icraatının bayle mllaama
a tdc '- · 

latı re.. benJm gibi hlçblr kuvvete 
Ad~adı bulunmayan bir ihtiyar kadına 
rc ye kapılannda dütc kalka ıllründ\1-
ı-11 llleınur billuıda takibatı kanuniye 
"'"llalle d '-hatı OKUZ aylık müterakim matlu• 
hua lllı1l tarafıma ıllratla ıonderilmesl 
•ın llluda 16.zım relen muamelenin lfa
le a •U.adel cellleleri kemali bilrmet-
1( lllllıtcd'adır efendim. 
Gcaızauatafa Pt- Sillvrilupa eaddeıinde 

No. 25 HATiCE 

EFGAN KIRALIKôşK ALMADI 
>ı.'f\ltbıJıı Efran luralının BUyillı:dercde 
al1aaıc t Azıs Beye alt olan yalıyı ıatua 
fof llı~e olduiu yuılarak yalınıD 
Yalı °'ı;afı da konmuş ldl. Halbuld bu 
da) ede Yuauf Efendi aamında bir 
•at~ancıya alt bulunmaktadır. Kat'iyen 

ln&111aktadır. 

h)l y •lnıs Amanullah haıı:retleri bu ya
lıak.:.)cııdlklm için akaamı clahlliyesl 
lllftJ da bir fikir edinmek Uzere ges
Iİbi erdir. Yalıyı almak anu etmedikleri 

etaelu dahi aatılmıyacakbr. 

ŞOFöRiERE DAiR 
~lı Beyo~lunda ,oför Nuri Efendiye -
arıı' Yazdan yazıyı muhakkak ki yanllf 
le •ınıt olacakaınıı. O yuı, otomobil 
atalarının kabahatini mutlak olarak 

t~förlerin Uzerlne yüklememiştir. Yalım 
:oz. ınuayenc5inln bu rfbl kualarda al
ı 'f°ı ehemmiyeti kaydettik. Bir in.an 

al Oklu gibi kuvvetli olur da burnunun 
llc:unu göremez. 

Fırka ynularına gelince : 
L Memleketin mukadderab bu -'bi 
Q8.d' 6' 

1•clerle taayjün eder. Onun yanında 
tu, bu hadisenin n dıcm.mly~ vardır, 
a NUrt Efendi. -UNUTULAN SINIF 

TUrk~c Cümhuriyetinln muhtelif 
•111.ın . . an arasında şimdıye kadar gelıp 
!'Çtn bütUn ılynal fırkaların taahhüdQ 
"''••nd bir . a unutulup ta pek yalnız bırakılan 
il, M kıtıc vardır: O da işçi kitleıidir. 
kad · Pı'ltclialnin teşekkUlUnden bu lne 
Ve ar her devrede mevxuu hahı olan 
fail enc:ünıenden encUmene havale edilen 
h. at her ncdenıe kuveden flile çıkamı
F :hl blr lt kanunu var. Ümit ederim ki, 
ar Bcycfendlııln S. C. F. aaı prog-ramı 
\~~da hu 11nıfın bugünkü vaziyetini 
f_,,ahaa eden bir de kanwıwı kendi fırkaaı 
leı b ~ flll ıahuına çıkmaıına dell
lıtı1tb")'Urulurıa lfçl ıınıfının hayah ve 
tenııu ali huauıunda pek bllyllk faydayı 
'lıaıc1hn et1n1.t olurlar. Biı ltçller şiddetle 
llQ •ya ıaıuhtacaz. Yeni fırka b1%1 

11'ııı.aııı1 •• 

SON POSTA 

Dünyanııı En Azametli Şehri N_eresidir? 
• 

Bütün Dünya lttif ak Ediy r: Bu 
Şehir Nev Y ok'tur 

Nevgork'un Muhteşem Bir Gece Manzarası 

Bn binalara ve bu manzaraya Şehirde sekiz on katb bina- J sun göstermektedir. Paı. :s için 
bakınca Amerika ile memle- lar yıkılarak yerlerine bu mu- Avrupanın nurlu şehri derler. 
ketimiz arasındaki büyük za- azzam binalar yapılıyor. Bu Nev Y orka nisbetle Paris, 

fasılasmı bir hamlede binalarile Nev Y ork yüz ıene Parise nisbetle İstanbul kadar 
man sonraki şehirlerden birine ben· karanlık kalır. 
anlıyabiliriz. ziyor. Bu binalann her birinde Nev York l · · 

Bu gördüguv .. nüz . l gece en, pen 
re.sı~ er bini mütecaiz oda, mütaaddit masallarında işittiğimiz efsa-

Ney Yorlda yapılan yem bma- asansörler, mağazalar, ve saire nevi şehirlerden birine benzer. 
lara aittir. Bu binaların her vardır. Elektrik tevziab o kadar çok 
biri ıehir ortasına oturtulmuş [ Yukarda gördüğünüz resim ve 0 kadar kuvvetlidir ki, insa-
birer dağ parçasıdır. de Nev Yorkun gece manzara· nın gözleri kamaşır. 

Sayıfa 5 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Kızların En Korkunç Ve T elı.likelisi 

Çapkın Denilen Sınıfa 
Me up Olanlardır 
Çapkın Kızlar 1 Bir Tuvalet j 
Kızlann en korkunç ve en 

tehlikelisi çapkın kızlardır. 
Bunlar zevk ve sefaya düş

kün kızlardır. Eğlence için can 

v"rirler. Musiki, dans, batta 
içki onları teshir eden Ye 

dilşüren kuvvetli amillerdir. 
Çapkın kız sevimlidir, pk

rakbr, kıvraktu, uysaldır. Mu
vakkat eğlenceler için güzel 

arkadaş o!abiPr. Fakat bu gi
biler ne daimi arkadaş, ne de 
iyi bir zevce olabilir.Onun için 

bu kabil kızlarla daimi ımette 
mtlnasebette bulunmak tehli
kelidir. Sizi muraflua boğar, : 

çıkmazlara ıDrOklerler. Onun 
nazarında he11ey bir eğlence 

vuıtuıdır. Siz tahammnJnnn
ziln fevkinde masraflara giri

yormupunuz, bunu diifihımeı 
bile .• 

AŞK YERiNE MUSİKİ 

Muammer imzalı karie: 
Kendinizi avutmak için mu

sikiye bağlanmak istiyorsunuz. 
Anlaşılıyor ki zaptı güç bir 
hırs var. Bu hırsı tatmin için 
mutlaka ruhi bir meşgaleye 

ihtiyacınız var. Musiki sizin bu 
hırsınızı kısmen tatmin edebilir. 

Fakat bir gün aşka düşerse
niz çok tehlikeli bir macera 
~çirmeniz muhtemeldir. 

Hanım Teyze 

( Hanım Teyze bu sütunda 
karilerin aşk ve gönül mese
lelerine ait suallerine cevap 
verir. ) 

Feci Bir Kaza 

Pansin son modellerindeaı 
siyahlı beyazlı bir tuvalet. El-
bisenin bilhassa beli ve belden 
aşağısile etekleri pek güzeldir. 

=TAKVİM --:-
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Cebelibereket, 17 ( Husu -
ıi ) - Vilayet jandarma ta
kım zabiti mülazim Tevfik 
Beyin hamile olan ailesi yay
lida iken çardak direkleri 
rüzginn tesirile yıkılmış, bun
lardan biri biçarenin kulak 
zarına isabet ederek o ande 
ölümünü intaç etmiştir. Allah 
rahmet eylesin. 

V akıt·Ezanl-V asati V ııkıt-Ezani-Vasati 

Günq 10.9 5.14 

Öile s.ıs 12.18 
İkindi 9. 2 16. 6 

Akşam 12.- 9. 4 
Yatsı 1.41 20.46 
imsak 8.17 3.2ı 

~ Şof8r: VAHİT 
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_QN POSTA" NIN Tefrikası: No 4 MORIS LÖBLAN 

biteni gözümüzle görmek de zalayınız. aında eski bir bina vardı ve TEODOR BEŞUNUN iZAH 
Lüpen'in Son Sergüzeşti --- mümkündür. Fakat tek bir Raul, cüzdanından bir kağıt kapısının önünde yıpranmış bir ETTİGl ŞEYLER 

I• M D A T G E L İ Y Q R sual sorayım: Apartımarun çıkardı ve mürekkepli kale- ııra duruyordu. R 

~tlhusus bir müddet sonra 
tt enç kız Raule dayanarak 
d~f'cu, alnı ateş içinde idi, 
u aklanndan anlaşılmaz keli

lllele k r çı ıyordu. 

b· (Sen) nehrine dökUlen ince 
k~~. dere kenarında, küçük bir 

1 fısenin önüne çıkbklan zaman 
ta ak söküyordu. 
Ç\i~ö~ el'an uyuyordu. En kn

t> hır gürültü bile yoktu. 
•\.ilul sordu: 

lil :i ~ viniz buraya yakın, de-

n Evet, işte kar,ısmda .. 
le . ört sıra ağaçla döşenmiş 
l>a~ış bir yol, bahçesinin demir 
bir Jl:ıaklıklan görünen küçük 
l<uçuttoya müntehi oluyordu. 
apı dere bu noktada yana 

Yor b. . l dik •on ' ıraz genış e ten 
nıtşr~.tuğla duvarla ihata edil

e ır malikaneye gidiyordu. 
enç kı2 burada tekrar bir 

korku buhram geçirdi. Ken
disine ısbrap veren yerlere 
yaklaşmaktansa kaçmayı tercih 
ettiği anlaşılıyordu: 

- Avdet ettiğimi görme-
melidirler, dedi. İlerde küçük 
bir kapı var. Anahtarının 
bende olduğunu kimse bilmez. 

Raul sordu: 
- Yürüyebilecek misiniz? 
- Evet.. Biraz ... 
- Sabah ıerindir, üşümi-. . 

yesınız. 

- Hayır .. 
Sağ tarafta, meydanda kü

çük bir yol aynlarak bahçeliğe 
sapıyordu. Raul yurumesine 
) ardım· için genç kızın koluna 
girdi. Kapının önünde dur
dular. 

Raul: 
- Sizi sual ıorarak yor

mayı faydasız buldum, de
di. İcap eden malftmab &-

h B 'd ı aul Davnak yattığı yerden 
ana tarını eşu an mı a - mile şu satırları yazdı: Birinci kat penceresi a .. ıktı. 
d ? r fırladı ve Beşuyu bogv azından 
ınız "Ben, Mösyö Raul Dav-

- Evet ve hayır. O bana nakın hakikati araması ve be- Raul evin cephesini tetkik et- yakalıyarak bağırdı: 
sizden çok bahsederdi ve nim menfaatlerime uygun ka- tikten sonra pencereden içeri - Rahat bırakılmamı emret
biliyordum ki sizin anahtarı- rarlar ittihaz etmesi için ken- daldı ve yatakta uyuyan ada- miştim, sen beni uyandırmak 
nız onun odasında, duvar sa- disine tam bir salahiyet veri- mı uyandırmadan anahtan sa- cüretini ~ gösteriyorsun. 
atinin albnda dururdu. Birkaç yorum." atin albna koydu. Sonra ken- Beşu itiraz etti : 
gün evvel, anahtan onun ha- Kız bu kağıdı imzaladı. disi için bir tuzak kurulmuş - Yok canım sen de... U-
beri olmadan aldım. Raul - Ali dedi, itte fim- olup olmadığını anlamak için yurken seni gördüm ama bir 

- Verin o anahtarı bana, di kurtuldunuz. türlü tanıyamadım. Daha es-
odayı iyice muayene etti. 

olmaz mı? Ben bunu yerine Sonra imzayı okudu. merleşmişsin, kızarmışsın, bir 
koyanm ve hiç birşey anla- - Katerin... Demek ismi- Kapı kapalı değildi. Oradan ıeyler olmuşsun. 
maz. Hem de sizin Paris'e niz Katerin ... Çok memnun hem yemek odası, hem de sa- Birbirlerinin ellerini hara
geldiğinizi ve benim sin bu- oldum. Bayıldığım bir isimdir. lon vazifesi gören bir diğer retle sıktılar. Beraber ne kadar 
raya getirdiğimi ne o, ne Allahasmarladık. Biraz istira- odaya geçiliyordu. parlak işler yapmışlardı, ne 
de başka hiç kimse bilme- hat edersiniz. Raul bavulunu açb, esvap- tatlı hatıraları sergüzeştleri 
melidir. Geç kız eve girdi. lanın bir sandalyenin üstüne vardı. 

- Hiç kimse bilmiyecktir. Raul, duvarın öte tarafın- katlıyarak koydu ve kapının R ul D a avnak söylüyordu: 
- Durun, bir kelime daha dan, kızın adımlannı duydu. üzerine şu satırları taşıyan bir H 

söyliyeyim. Birbirimizin kim Sonra ses seda kesildi. Güneş kağıt iğneledi: - a.,. Söyle bakalım. Be-
olduğumuzu tanımadan, hadisat yükseliyordu. nim "Jim Barnet,, ismile bir 

G k 
0 3eni kimsenin Uyan(:I'". ma- İst1°hbarat t • 0 d bizi garip bir surette karşılaş· enç kız ona, Beşunun i- ' acen esı ı are etti-

ması rica olunur.,, aı'm z 1 h t ı brdı. Benim nasihatlerimi din· raladığı yeri göstermişti. • aman arı a ır ar mısm? 
leyiniz ve hiçbir ı6zümden eh- Raul geldiği yollardan geri Zarif bir pijama giydi "Üç , - Daima, daima .. 
pn çıkmayın11. Olmaz mı? d&ndii ve otomobilini bir dakikaya kalmaz uyurum., diye - Ah, ne hatıralar .. 

- Peki. banıara koydu. O civarda dtişündü. 
(Arkası vı 
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...--.-EYlP SULTAN KiMDiR-
2S: Serdar Yakup, Sual Karşısında 

Kekeledi: Mümkün Mü, Mümkün Mü? 

Mumyalar 
Selçuk Hüküm
darlarına Aitmiş 

Konya 16 (Hususi) - İsW
yon civarında, Taç veziri deni-

Yezit bin muaviyenin kaşla- ' v k ı len yerdeki tiirbenin kubbesi E ba Eyyup, .1. akuba Ba tı 
n çablmışb. Dedi ki; L-..-e-..;;., --------------~--------- 1 albnda bulunan iki mumyanın 

- Sabahla beraber hücuma Selçuk padişahlarına ait olduğu 
bqlıyacağımdan bH zahmetini- anlaşı hyor. Selçuk hükümdar-

Ağustos 2~ 

Çocuk Sütunu 

Hayvan Bahçesinden Firar ..• 
•• 

Oküz Dayı Y arama.ı-
1 a .r ı Bastırdı ... 

ıe lüzum kalmamışbr • lan parmaklanna birer yuz.. ük 
1 1- Hayvanat bahçeaindeB kaçmıya muvaffak olan birkaç yaraJ11 

Sabahki hücuma hazır an- takarlardı. Cesetlerde bu yüzük- bakınız neler yapıyorlar? 
mak üzere istirahat ec:liniı. İn- lerin bulunmaması, bunların -- ---------------------
ıallah Rum ateşini elde ede- hırsızlar tarafından aşırıldığı 
miyerek işlediğiniz günahı, zaiırum uyandırmıştır. Esasen 
ıehri zaptederek telifi eder- mumyaların meydanda bulun-
ıiniz. Ve çıktı gitti. ması bu zannı kuvvetlendiriyor. 

Serdar Y akup, üç arkadaşı 
ye Hazreti Eyyup yalnız kal
mışlardı. 

Bu vaziyetten Hazreti Ey
yubun da müteessir olduğu an
laşılıyordn. Fakat yeğenının 
gözlerinden taşan teessürü ele 
gördüğünden fazla birşey sor
muyordu. 

Ona doğru ilerledi, başım 
ellerinin arasına aldı, alnında 
öptü: 

- Gafur ve rahim olan ve 
herşeyi bilen Cenabıtaali ve 
tekaddes hazretleri eğer bir 
suçun varsa seni affetsin ev
ladım! dedi. 

Serdar önüne bakıyordu. 
Arkadaşlan başlarım başka 
tarafa çevirmişlerdi. 

Hazreti Eyyup onlann vazi
yetlerinden ellerinde olmıy:m 
bir meseleden dolayı muvaf
fak olamadıklanm anlamıştı. 

- Keder ve yeis şeytan
dır. Nevmit olmayınızl Yarın 
IOD bir hücum yapılacakbr. 

İnşallah bu hücumda muvaf
fak olursak, sizin hatanız da 
unutulur. 

Şimdi gidin, istirahat edin! 
dedi. 

Dört arkadaı Hazreti Eyy~
bun elini öptüler, yavaş yavaş 
dışan çıkıyorlardı. 

Hazreti Eyyup hernedense 
arkasını dönmüştü. 

Bu vaziyetten istifade eden 
Serdar Y akup yere eğlıdi. 
Kalinikos'un torbasından çıkan 
otların ortasındaki bir mektubu 
çekip aldı. 

Daha torba açılır, açılmaz 
bu kağıdı görmüş, fakat fırsat 
bulup alamamışb. 

Tam bu sırada Hazreti 
Eyyubun,, sesi işitildi. 

- Oğlum Y akup l 
- Buyurunuz efendim ? 
Serdar Y akup elindeki ka-

ğıdı saklamıya çalışıyordu. 
Rengi sapsan kesilmişti. 

"Hazreti Eyyup,, sordu: 
- Buradan gitmeden evvel 

1Ana emanet ettiğim Resuln
ekreme ait mühürü ver yavrum! 

Serdar Y akup başından 
aşağı kaynar sular dökülüyor 
zannetti, gözleri kararmış, başı 
dönmüştü. 

Cafer ablıp hıtmuş olmasa 
oracığa yıkılıp kalacakb. 

Bu mührün kendisinde kal
dığını ve öbür elbiselerin ce
binde sakladığım hahrlıyordu .. 

Fakat Evdoksiyanın odasın
da acele ile elbiselerini değiş
tirirken mnhürü orada unut
muştu. 

Alnında biriken soğuk ter 
tanelerini silmiye çalışarak: 

- Mühür!.. Mührl.. Diye 
k ekeledi. 

Üzerinde bulunmadığına e
min olduğu halde cep erini 
aramıya başladı. 

"Hazreti Eyyup,, onun çekti
ii aıkuıbyı ve azahı görmemiş 

Muallimler 
Hangi Esaslara 
Riayet Edecekler? 
bk mektepte muallimlik 

olsa bu mühür arama meselesi [ kara gözlü kıza kocaman bir 
daha çok devam edecekti. Bizans şehrini feda ettik ! 

etmekte aczi .üç defa tef
tiş raporile sabit olan ilk mek· 
tep muallimleri tekaüde sevke
dilecektir . 

Bir mektep ve sımfta inzi
bata temin etmediği için iki 
defa başka mektebe tahvil edi-

Y aklaşb onun sırbm okşadı: Hasan hemen atılarak ko-
- Başınıza şeytani bir ta- lunu büktü: 

kım felaketler geldiğini anlı- - Kaza ve kadere itikadın 
yorum evladım! Dedi. Git is- yok mu ? Serdar Y akup bu 
tirahat et, yarınki cenkte te- işte suçlu değil.dir ! v ~ ~ Bi
miz bir yürekle dövüş. Göre- zanal~ı 1zaptetmiyecegımız ne 

ks. ki T afur m um 

len Orta mektep muallimleri 
en son nakledildiği mektepte 
de idaresizliği ve aczi anlaşı· 
lırsa tekaüt edileceklerdir. 

Tayin edildiği vazifeye ma
zeretsiz olarak on beş gün 
zarfında başlamıyan muallim
ler istifa etmiş addedilecektir. 

c~ 1? ann g ve ra- Cafer başını salladı: 
hımd_?'· - Dediğin doğru ama arada 

Dort arkadaş çadırdan çık- kadınlar olmasa. Rum kız-
blar. lannm bu fettanlığı devam 

Hariçte muallimlik sı-
Ordugahta telaşlı, telaşlı ettiği müddetçe bizim bu şehri fatile telif edilerniyen iffet

sizliği sabit olan muallimler bir hazırlık başlamıştı. zaptedebileceğimizi aklım kes-
Serdar Y akup, arkadaşlan- miyor. meslekten çıkarılacaktır. 

na zayıf bir sesle : Scnra büyük bir filozofa 
Kadınlar Birliğinde Kurs - Allah rahatlık versin! yakışır bir ciddiyetle başını 

dedi ve kendi çadmna doğru salladı: Kadınlar Birliği Fransızca 
İnij.lizce kursuna ilaveten bir 
de Almanca kursu açacakbr. 
Kursun açılabilmesi için Maa
rif müdüriyetine müracaat 
edilmiştir. 

yilriidü. - Kadınlar olmasa dünya 
Üç arkadaş, içlet!'li çekti- yüzünde ne günah, ne de gü-

ler, onun arkasından baktılar. nahkir denilen şeye tesadüf 
Cafer: edilirdi. 
- Yazık! dedi. Bir güzel [Arkası var) 

Yaralı Genç, Şahtın Raporuna Devam Ediyoruz 

Hı;t:~~d: r ~ı:r:b İlk İş İki proje yapmak 
Feyyaz Ej. "] o 1 ID a ı 1 d 1 r ... 

Beyazıt cıut.."'1nda ağır yaralı 
olarak bulunan Feyyaz ismin
deki gencin hayalı Cerrahpaşa 
hastanesinde kurtarılmışbr. Bu 
genci vuran, yüzü kesik Kamil 
isminde biridir. 

Bir Esrarhane 
Basıldı 

Dün sabah saat 1 raddele
rinde Galata'da Beyzade so
kağınd:ı Sım'nın esrarhanesi 
polis memur.arı tarafından ba
sılarak esrar içmiye mahsus 
kabak, çalınmış bir gramofon 
makinesi, hah ve diğer bazı 
eşya bulun2rak alınmışbr. 

Bu bankanın iktısadi feva- l gayesi evvel emirde idare ma
idi kifil bir müessese olmak- kinesinin ve memleket iktısadi
tan ziyade zararlı bir enfilas- yabnın asrileşmesine mahıf ol
yon vasıtası olması gibi şim- mak ve bu sahada, şimdiye ka
diye kadar içtinap edilmiş bir 
tehlikenin yaklaşması demek dar olduğu gibi, bundcın böyle 
olurdu. de ecnebi mütehassıslarının teş-

Türkiye · iktısadiyatı ıçın riki mesaisinden istifade etmek 
ehemmiyeti haiz vasıtaların icap eder. Türkiyenin tediyat 
israfını ve gerek memlekette, müvazen !sini Türkiye lehine 
gerek hariçte izalesi gayri 

ı kabil bir ijimatsızlığın doğ- inkişaf1 gayesinin istihdaf e-
masım menetmek dikkat ve der mahiyette bir ıslahat 
itinanın istilzam ettiği bir za· programının tatbiki noktai na
nırettir. zan bugüne kadar henüz te-

Raporun mutasa\rver olan bellilr etmemiştir. 
Tedavül bankasının tesisinin Tatbik edilmekte olan ıı-
henüz mevsimsiz olacağına 
dair, görüşünü benimsemek- lahat tedbirlerini bu zaviye-
liğim, bu mesele hakkında den daha ziyade tevsi etmek 
nihai surette beyanı mütalea ve ahenktar surette müessir 
etmiş olduğumu ifade etmez. kılmayı, ilk mühim hedef ve 
Bilakis ben de derhal memle- vazife olmak üzere telakki 
ketin mali ve iktısadi kuv- ediyorum • 
vetlerinin tediye müvazenesinin 
tevazününü ve otomatik ola- Buna nazaran bu ilk vazife, 
rak ta " de facto ,, istikranm beşer senelik mali, iktısadi 
temınini ve tedavül bankasının birer plan tanzim ve tatbikin
tesisi için matlup esasabn vü- den ibarettir. 
cut bulmasını istihdaf eder 
tarzda inkişafına matuf tedbir
ler almak fikir ve kanaatinde
yim. Türkiye Cümhuriyeti hü
kumetinin raporla teklif edilen 
ıslahat programının aksamın
dan addedilebilecek münferit 
bazı ıslahat tedbirlerinin tat
bikine başlamış olduğu ifade 
edilmiştir. 

ISLAHAT TEDBİRLERİ 
Fakat bu ıslahat tedabirinin 

Mali plinın gayesi, bütçenin 
beş sene zarfında bankanın 
tesisi için icap edecek döviz 
ihtiyatımn temini ile birlikte 

zirai ve sair ikbsadi vezaifi 
kafil olmak üzere, yeni müte
mevviç taahhütlerden azade 
olarak, tevazün ve bununla 
beraber de yekunu umumisi .. 
Dİlı kabarması olmalıdır. 

[Arkası var) 

2 - Fakat tam bu sırada dlşardan bir ses işittil~r. liirisi geliyord 
- Ha, işte öküz dayı geliyor, dediler. 
Fil: 
- Çocuklar, dedi, Ököz dayı bizi görürse şaşıracalı::. Gelin saki 

nahm, ona bir oyun yapalım. 
Hep masanın altına girdiler, burası onlara dar geliyordu 

çıkarmadılar. 

3 - Öküz dayı içeri girince sofraya oturdu. 
- Oh! mükemmel diye söylendi. Evvela ne yesem acaba?Şu tatl 

bir tecrübe edeyim. 
Fakat daha birinci lokmayı atzma atmadan mua alb.ndan 

gürültü ititti. 
- Ben duramıyorum çıkacağım •••• 
- Aman sabret. 
- Ses ıkarma! ... 

* Son Posta'nın Bilmecesi 
Halledilen Bilmecemiz 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 I011 
1 AS i K 
2 K•KARAYEL. 
3AKllTAMTK.Pi 
4 S A -İ .•• EIJ.-ÇAR 
5 ARA·~· L E.OR 
6 AMEL.BTRA 
7 i YT-EB-E.AŞf 
s P E-KB,•Tı•• K ü L 
9 EL.ÇORAKatı 
1 ~· P-AR A Ş ü T. K 
11 Ki R A 1 L 1 K 

SOLDAN SAGA, 
1 - Ufak (S) tencerenin büyü· 

tü (S) 
2 - Sayı (2) odanın üstü (5) 

nota (2) 
3 - ince kumaf (3) yol (3) 
4 - Otüliyen (3) eziyet (3) fı· 

yan eden (3) 
5 - Sur (4) kemiğin içi (4) 

Kaçakçılar 
Yanın Kalan Filim 

Bitirilecek 
Otomobil devrilerek bir ar

tistin ölümü, ikisinin de yara
lanması üzerine yarım kalan 
"Kaçakçılar" filmi yakında 
ikmal edilecektir. Bunun için 
Amerika ya gitmiş olan ( 19'29/ 
güzellik birincisi Feriha Tevfik 
hanımın gelmesi bekleniyor. 

Çünkü bu fiHmde onun 
da rolü vardır. Bu filim ses
li, sözlü ve şarkılı olacaktır. 
Şarkı söyliyen1er Faika H. , 
Ertuğrul Muhsın, H azim Bey-
lerdir. Bu filmin bir kısmı 
Avrupa stiidyobrında yapıla
caktır. Bu filim Lirinci kanu
na yetiıtirilecekt · r. 

Yeni Bil~ecemiz 
1234567891 

• •• 
incir, Uzüın 
İzmirde Piyasa 
Durgundur 

lzmir, Ciususi) -
lcirat inhisar müdürü b 
gelmiş, Çeşmeyi gezmiştir· 
yahatinin hakiki mak-9' 
söylt"mem:ştit. 

Bu münasebetle geçeıı . ., 
neden elde kalan hurda .; 
ve üzümler için endişe e~ 
mesini beyan elmiştir. 
Uşak'a gidecektir. . 

Müs~ahsıller, fzmirde bit il 
rap fabrikası açılmruııoJ _ .• J 
mektedirler. Zira d~~ 
yüzünden piyasanın boıw 
smc!an korkuluyor. 
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İttihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar •• 

Ruslarla İngilizlerin, Cevap Yerine 
Top Mermisi Y olladıklanDoğrumu 

.___I BORSA-1
1 

istanbul 18 Agustos 1930 
- Kapanan fiatlar -

NUKUT 

Kunat 

20 Leva Sl,-
1 FloriD 12,59 

20 Koron 125,-

t Alhn 924,-
t Mecidiye Sl,SO 
1 Ilankonot 240,50 
l fı;terlin 1037,- lAvuaturya ti 31,-

Ibrahim Bey, Bu Fikri Müdafaa Ediyor ..• 
1 Pezeta 24,SO 
1 Mark 50.SO 
1 Zloti 23,-

20 Liret 225,- 1 Penso 57 ,-

1 Dolar 213ı-
20 Fran1ıı. fr. 169,-

Be Sabık Adliye nazın lbrahim 1 Sabık Adliye namuwı nok-
y anlatmıya de-.am etti: tai nazan anlaıılmıya batlan-

Bab- ~yramm üçüncü günü mıştı. 
. ıilıde toplandık, zannede- - Mevzubalıia olan nota 

ıı':k Cavit Bey müstesna ol- hangi vasıta ile tebliğ edildi? 
~.. üzere hepimiz orada idik. - Hariciye nezareti vası-
~kereye başlandı ve ilk tasile. 

ıazu ç .... k ald uru sulu Mahmut Paşa Reis mühim bir noktayı 
aö ~· ~' vaziyeti beyenmiyor, daha anlamak istedi: 

Y enıyordu, Çürüksulu Mah- - Ruslar ve İngilizler, no-
E~~ Pa!ayı Oskan ve Süleyman tanın tebliğinden ne kadar 

Ustam Efendiler takip ettiler. sonra taarr.ıza geçtiler? 
fal Her üçünün de sözleri, isti- - Bu suale kat'i bir cevap 
o:nı vermekle neticelendi. verebilmek için Harbiye neza
cak ar gittikten sonra yapıla- retinin vesikalarına bakmak 

H ıeyleri düşündük : lizım. 
d k ar~e girmek istemiyor-- Ragıp B. ıordu: 

11 
u ' gırmemek için elimizden - İtilaf devletleri notamıza 

. e gelirse yapacakbk. tık cevap vermediler mi ? 
~· olarak itilaf devletlerine - Hayır bu hususta mecli-
ır" nota vermiye karar verdik: si vükellda herhangi bir ba

y t -Hadiseye kimin sebebi- his geçmit detildir. 
e.. Verdiği malüm değildir. Artık sualler ve cevaplar 
:~tereken tahkik edelim.Mes'· yekdiğerini takip etmiye bq
... 1!.._~t bize tevecceüh ederse lamışb. 
~Ye veririz, zararı öderiz. Bura meb 'uau Hilmi Bey 
"'abaııatıil . . d . d 
d

. en teczıye e erız, sor u: 
ty~-u!I_ 

-..::-.UK. - Donanmanm Karadenize 
d Halbuki bu notanın tevdiin· çıkmasım emreden kimdir, Al· 
b ~n sonra Ruslar ile lngilizler manya ma, Babıali mi. sonra 
ıze ceva · · · d -- -1 harbe 6-6.--y lla P yanne top mermısı onanma nereue ...... ....--

b 0 dılar. T ecaviiz karşısında muştur ? 

1 
ulunuyorduk. Bittabi hudut- Bu hususta resmi malumat 

;runızı müdafaa edecektik. var mıdır ? 
akat buna rağmen tedafüi bir Sabık adliye nazın İbrahim ..... 
•zıyet muhafaza etmek iste- Bey bu suale uzun bir cevap· 

llıiyorduk. la mukabele etti: 

- Bir akşam Sait Haliın 
paşanın yalısında idim. T alit 
ve Halil beylerle, Enver ve 
Cemal paşalar da orada idiler. 
Bir aralık Enver paşa telefona 
davet edildi. A% zaman sonra 
yanımıza gelince ıamen: 

- Boğaz haricinde cevelan 
etmekte olan (Goben) ile {Bres
lav) kruvazörlerini muhasımlan 

onlar da Po}azın içine kaçmışlar, 
dedi. Alman gemilerinin Türk 
hükümetinden müsaade almadan 
Boğazdna içeri girebilmeleri bizi 
şaşırlb ve teessüre sevketti. 

Bu gemileri, sillhlanm ala
rak İzmit körfezinde saklama
yı düşündük. Bir müddet son-
ra kendiliğinden mi. yoksa 
davet ilzerine mi pek bilmiyo
rwn, Alman sefiri Baron Van
kenhaym geldi. Sadrazam Pş. 
.diri iç tarafta, yazı ·odaauıa 
aldı, yanm saatten fazla ve 
gayet yüksek bir aeale konut
tular. Sefir gittikten sonra 
1&drazam yanımıza geldi ve : 

- Sefir sililann teslimine 
muvafakat etmedi. Ben bu vazı
yet kartıamda Boğazlan itilaf 
devletlerine de açmak mecbu
riyetinde kalacağımızı söyledim. 
O zamen sefir: 1 ır 

- Biz daha evvel litanbul 
limanına gelir, şehri talitip ve 
gemileri de bilihara bel-hava 
ederiz, dedi. 1 

20 Belçika fr. 117150 20 Ley 25,.50 
'lO Drahmi SS,- 20 DiAar 76,SO 
20 lmviçre fr. 820,- 1 Çenıovet 

ÇEK -Kurut 1 Adet Sa 
ı lıt•Ha 1132,- 1 T.L. .,._1 1 17 1 Çeneveç 1088,- .. - " •• -

20 Ley 79,20 1 ,. ,, Koroa 15,90 
Adet Sa. u ., ... 1 ,, ŞilinAv.3,.-,-, 

t T.L. D<.'lıu(),47 20 
l ,, ,, Fr.fr. 11,98,SO 1 ,, ,, Pezeta 4,40.-

1 n ,, Mark 1,97,-

1 • • ZWI 4,lt,75 
l ,, ,, Uret 1 99,-
1 " " B.fr. 3,37,40 
ı ,, " J)rahml 56,JS 
1 11 11 t.. fr. 2,'2,SO l • n PeDl'O 2,68,90 
1 ,. ,, Leva 64,75 l ,, n Dl.. 26,60 

HlssE SENETLERİ 

it Bankan 9,65 
Anadohi D.Y. ll,40 
Reji 6,90 
Şir. Hayriye 16,30 
Osmanlı B. 
Tram•a7 60,-
Umumt Slıortal0,15 
Bomontl 43,90 

lsTIKRAZLAR 

Şark değirme. 1,95 
Balya K. A. 4,90 
Şark merkez&. S,25 
Telefon 25,-

TAHVlu.ER 

Dahilt 98,50 Tramny 
Şark D. Y. S,50 Tilnel 
l>Gy Muvah. 112,st Rıhhm 
,Umrilkler 5,10 
Saydı mabl -,- Anadolu 1 Sl,75 

Batdat MS 57,- • 2 S1,7S 
Techl. Aakerl)'• - " S 47,-

TICARET .e ZAHiRE BORSASI 
Yukan fiatler 

Bugday Kr. Un Kr. 

Yumutalıı 9,25 lo,30 EJutJra 
Kızılca 810 - B. J1UDltU 7f0 800 

e. ıert 790 , 

iHRAÇ F.ŞY ASI 
SGnter ı 

Sert '· 10, 
ZAHİRE 

Çavdar S,23 S '>~ ı ~fyon ] 1020 
Arp S 3, ,S Karahlaar Mm: ic, .J Tiftik ADk. 80 
Nohut 11,20 12, ı E..lııifehlr 120 
Kut yemi 17,- Fındık tç B. LL 81 

Sefirinin Tehditleri Üzerine 

Buz Sarfiyab 
Şimdiye kadar en sıcak gUn 

T ahaddüs oıara1c tesbit edilen geçen 
cuma, cumartesi, pazar gilnleri Alman 

Eden Vaziyeti Yarınki 
""'"~--------------..:L--------------------..:..__; ________________________ ....;,;~~,_.l 

Nüshamızda Y azaca z ıstanbu1'c1a (930) ton buı aar
fedilmi.ştir. 

Şaraplar 
Bu Sene Fiatlar 
Düşük 

Darülbedayide 
Olup Biten Şeyler 

intihar Edipıt e Kurtulan Meczup 

Bereket, Tehditlerini 
Yerine Getiremedi 

Sayıta 7 
HAKbd HAYAT HiKAYELERİ : 2 

Sevinç - Marmara Müsademesi 

Müthiş Bir Sarsınb Ve 
Feryatlar Başladı ••. 
Ben gemiciyim. 
1926 senesinde Sevinç va

puruna serdümen girdim. 
Vapurumuz, daiına Mudan

ya • Gemlik hatbnda işlerdi. 
26 kanunuevvel 1927 senesi 
pazartesi günü, her zamanki 
gibi saat dokuz buçukta Ga
lata rıhbmından kalktık. 

Karilerimize 
Bu hikiye hakikidir. Bugün 

hi.ımetçilik yapan bir kariimi:ı. 
tarafından gönderilmitbr. ibret 
ve dikkatle okunmaya değer. 
Karilerimizin J'Önc!~recekleri ve 
hakikilitini tevsik edecekleri 
hayat sahnelerini memnuniyetle 
neşredeceği?.. 

Sarayburnundan çıkmca, or-- Vapurun içinde halk birbi-
taliğı koyu bir sis kaplamıya rine girdi. Kıyamet kopuyor. 
başladı. Büyükada hizalanna Çocuklarını kucaklarına alıp 
ıeldiğimiz vakit aia son haddi- öpenler, bayılanlar, haykıran· 
ni buldu. Bütün manzaralar, lar, ağlıyanlar, saçlarını yolan
birdenbire göz önünden silini- Jar, çıldıracak gibi olanlar .. 
vermişti. Ne tarafa baksanız bir felaket 

manzarası, her köşede biı 
Vapurumuz, fasılasız düdük çağlık, bir teliş, bir kaıgqalık. 

çalıyor. Ve hepimiz biliyoruz Vapurun acı acı öten ve 
ki, tam bu sırada, karşıdan etrafmdan imdat istiyen dü
Seyriaef ainin] Marmara vapuru- düğtı, bu korkunç manzaranın 
geçecektir. üstiine zehirli bir ses yağmuru 

Birdenbire kumanda k&p- halinde boşalıyordu . 
rilsftnden fU sert emri aldık. Sular list güverteye kadar 

çıkmışb. Birdenbire kararımı 
- Herkes vazifesi başına.. vererek kendimi denize attım. 
Herkes vazifesi bqma kot- Marmara vapuruna doğru can 

muttu. havlile yüzüyordum. 
Ben de büyük kardqimle Denizin üstü kum gibi in-

beraber, baş tarafta n6bete aan başlan ile dolu idi. Yüz
koftum. me bilmiyenler ayaklanma, ba-

Karşı taraftan da ıiddetli c81danma sarılıyorlardı. 
didik ıealeri geliyor ve git· Bin müşkillAtla Marmara 

ti"k akla d vapuruna çıkbm. Denize bakı-çe y şıyor u. 
f yordum: Zavallı "Sevinç" ağır 

H~men kumand~na haber J ağır babyor. Vapurda kalan-
verdık. Zaten . tetikte duran lar direklere hnnanıyor, deniz
kumandan Tahir Bey, geminin de kalanlar haykmyorlar. He
yolunu azalttı. le ufacık çocukların ağızların

F akat, bir de ne görelim ? dan kan, burunlarından kö
Marmara vapuru, gözleri kanlı, pükler saçılıyor. 
kudurmuş, avım parçalamak Bu korkunç manzara karşı
için ablan bir canavar gibi sında, bir an ~~~lerimi kapa-
Gstiimüze yürüyor. ~m v~ gemıcılik hayabmın 

. . şuphesız en heyecanlı anlanru 
Hıçbır tarafa kaçamadık, içimde bir an kuvvetle yaşa· 

denizin içinde mıhlanllllf gibi dun. ' ' 
kaldık, olduğumuz yere sap
landık. 

Bütiln hwile üstümüze gelen 
Marmara i8kele bq omzumuza 
bindirdi. 

1 
Sinemalarda 

ELHAMRA : Gece bblmdir. 
OPERA ı Kraliçenin gerdanhtı 
ALEllDAR ı Sefiller Gemı.ı 
ŞIK ı Demir Avcısı 

1 

EKLER ı Pompelala Son Günlen 
ALKAZAR : Amerika 

bi Tiirkiyenin toprakları tarihi 
1 ·' farap memleketidir. Müs-

tiırjat idaresinin F ransadan ge
l' i ... 

Darlllbedayi Y unanistana (25) 
kif ilik bir kadro ile gidecektir 
ve beher temsil için (320) lira 
istenmiştir. Eğer 'bu para çok 

görülecek olursa, kadro küçül

tülecektir. 

Mtıthif bir aarsmtı. Vapurun 
içinde korkunç bir çıjlık. 
Vapurumuzun çarpan tarafı 
bir anda harabeye d&ım6ftfi 
•e ambarlara ıellaleler gibi 

Bqfkt., HiLAL : Beyaa Gölreler 
E1\JV AL ı Çaplalr. Ataklar 
FRANSIZ ı Atq 
SÜREYYA Kadıkay : Ölüm arabası Mollagilranide, Acem anası l[ __ u _________ ..... ı .uıar bOf&lllyordu. 

denilen yere civar aokakta diba ; n 'iisegiiı E/endi _ 

bir adam kendini kuyuya at• --- SATILIK d ~ tarap mütehassıaı(Buffar) b: 
1 
ıdareye verdiği raporda 

Ye ıöylllyor. 
lu,i~nanistan geçen sene 
y ıyeden ucuz ucuz aldığı 
l': '1

1 
ilzün,lerden yapbğı şa-

ap aıı F Pek ransaya göndererek 
G çok para kazanmışbr. 

f&r eçen sene bizde pek çok 
Qlr~p yapıl!Wfb. Fakat bunlar 
d ,teri bulamaml§hr. ( 12-13) 
treceUk . . . . . 

111• ıyı cıns resmı veril-
i> 

1r Mürefte şarabının • istan(:r da d~poya teslim - kilosu 
~ ), ( 16) derecelik T enedosi, 
( 
3 

Zca Ada şarabının kilosu 

~ kuruştur. Zarar eden 
d er ıaraplarım, yaz ve kıt 
fetre~ei harareti ayni olan 
t:ı deporlarda muhafaza 
.... ;.~le. liizumunu bile hissetme
... ..,..erd' ır. 
,...,

1
Galatada Kurşunlu banın 

b usunda yakıcı güneş albnda 
h::7ıan (400-500) fıçı şarabın 
tu, u makta olduğu görülmtiş-
)•~ Sahipleri bunlan sirke 
)orl~alı. istediklerini ıöylü-

)aı~~~ptan çok keshin sirke 
'ctıe . Bundan dolayı bu 
rl·rn ksırke çok ucuz olacak 

'" e tir. 

• 
Darülbedayi aan' atkirlann-

dan Necla Hanım, zevci Ercü-

ment Behzat Beyden aynlmış
tır. Pek yakında mezkiir mü-

essesenin genç artistlerinden 
Şemsi Beyle nikahlan yapıla
caktır. 

• 
Dariilbedayi artistlerinden 

diğer ikisi arasındaki nikihın 

feshi için de mahkemeye miira
caat edileceği rivayet olun

maktadır. .. 
Dariilbedayi auflörlerinden 

biri açığa çıkanlarak yerine 
(70) lira maaşla Sadi Bey 
alınlDlfbr • -----

Keyfi istatistik 
Yapılamaz 

Devlet dairelerile hususi 
idare ve ıehremanetleri, bele
diyeler, bundan bayle, istatis
tik umum mUdilrlilğüniin izni 
olmaksızın hiçbir istatistik 
usuln tatbik ve istatistik cet
velleri neşredemiyeceklerdir. 

m11tt. ismi Hilseyin efendi. 
Eakiden aabcılık yaparmış. 

Birkaç senedenberi muha
kemesini kaybetmiş. Miitema
diyen etrafındakileri tehdit 
eder, eve ateı vereceğini .ay
lerıniş. Dün evdekileri bir 
bahane ile &aVIlllf, yalım ka
hnca kendini ~ya fırlatnuf, 
bir çeyrek sonra çıkarilmıP· 
Bu biçarenin vaziyeti kaç kere 
zabıtaya anlablmış, bir gtııı bir 
f elik ete aebep olacağı söylen
mişse de dert anlahlamamlfbr· 

imdi hastanededir. 

ki Memura 
Mükafat Verildi 

Cebelibereket, 17 (HUBU81)
Çekirge akınlanmn durdurul
masında büyiik hizmeti prll
len Cebelbereket valisi Ziya, 
T ecerli nahiyesi mtidüril Sa kip 
Beylere ikiıer maaş nisbetin
de ikramiye Yerilmiftir. Bu fa
aliyet Adana ve Cebelibereket 
mahsullbnı kurtarmıştı. 

200 Yataklı Pavyon 
Şehremanetinin Cerrahpap 

hastanesinde vücuda getirdiği 
pavyona eylillde hasta kabul 
edilecektir. Pavyon (200)yatak· 
bdır. 

Bursada ipek Ve Buğday 
Bursa, 17 (Hususi) - Buğ

day, cinsine göre 10 - 1 ku
ruş arasındadır. Ala kozanın 
kilosu ( 120 • 200 ) kuruştur. 

Mükemmel teşhir camekanı 
Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 

Sandığın malı olan bir adet büyük ve mükemmel ta~hir 
cameklm 18, 19,20 Ağustos 930 tarihine müsadif pazar:esi. 
salı, çarşamba günleri Şehremaneti sandalbedesteni Mezat ida
resinin eşya şfibesinde teşhir edilerek şehri mezburun 21 inci 
j>erşembe ıfinü öğleden sonra bilmüzayede satılması tekarrür 
eylediğinden görmek ve aabn almak isteyenlerin. zikrolunan 
gtlnlerde mezk6r aabf tubeaiııo mnracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

PANAYIRI 
............... Beynehnilel S~~ayi nümune 
~ &ergısı 

8 - 21 Eylül 1930 

BARI (ltalya) 
İştirak edinizllJ 

Tafsilat için istanbuJ 
B~yoğlu, Tepebaşı ftaJ~ 
Tıcaret odasına mün.caat. 
Telf. - B. O. 2268. 



· 8 Sayıla 

Fikret ihtifali 
Bugünkü Fikret ihtifaline, Eyip'· 

teki mezarında aaat on beşte çok 
plrane bir hitabeaile başlayacak 
olan: 

en maruf Ye mllmtu tlfrll 
edep n..taUanndan Florinalı 
Nizım Bey. 

(VAPURLAR l 
Seyrisefain 

Merkez acentesi Galata kip• 
ril batında Beyotlu 2362 
Şube acenteal Mahmudiye 

hanı altında latanbul 2740 

Mersin sürat postası 
( Konya ) vapuru 20 A

ğustos çarıamba 1 1 de 
Galatı Rıhbmmdu kal
karak Çanakkale , lzmir, 
Klillük, Fethiye, Finike, 
Antalya, Aliiye, Mersin'e 
gidecek ve döniifte T aşucu, 
Anamur, Aliiye, AntalY.a• 
Finike, Fethiye, Küllük, iz. 
mire uğnyarak gelecektir. 

Çanakkale' de yalnız yol
cu verilir yolcu alınır. 

lskenderiye sürat 
postası 

( b:mir ) vapunı 22 A
ğustos cuma 13 te Galata 
rıhbmmdan kalkarak cu
martesi sabahı İzmir' e ve 
akşamı İzmir' den kalkarak 
pazartesi lskenderiye'ye va-
racak ve çarşamba lsken
deriye' den kalkarak lzmir'e 
uğnyarak lstanbul'a gele
celdir. 

Trabzon ikinci 
postası 

(Karadeniz) Vapuru 21 A
ğustos perşembe akşamı Ga
lat" rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
f amsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
Fa.'ya gidecek ve dönüşte Pa
zar iskelesi le Rize, Of, Sür
mene, Polathane, Gireson, 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, 
İnebolu'ya uğrıyarak gele
cektir. 

~m!lilAiil ................. ~ 

Yelkenci Vapurları 
Karadeniz Postası 

Vatan 20A=os 
Çarşamba 

Günii akşamı 6 da Sirkeci 
· rıhtımından hareketle doğru 
(Zonguldak, İri~bolu, Sam
sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Sürmene ve Rize)ye gide
cektir. 

Tafsilat ıçm Sirkecide 
'/ elkenci hanında kain acen
tesine müracaat. 

Tel. İstanbul 1515 

SATILIK APARTIMAN 
Maçka caddesinde ıenede 

dokuz bin ıira icar verir mü-
lccmmel aart bir apartıman 

acele satıhktar. Paıababço 
6 Telefona naüracaat edilmeıi. 

SON POSTA 

FİKRİYE HAnımı 6ÖHEREH 
DinLERlEH İSTER misiniz? 

Ağustosun 20 inci Çarşamba 
günü gecesi saat dokuzda 

Küçük çiftlik parkına 
Gidiniz ... 

Her tarafta takdir uyandıran son eserlerini d.inliyeceksiniz 

AMELi HAYAT KIZ ERKEK 
TİCARET VE LisAN MEKTEPLERİ 

latanbul viliyeti umumi meclisi tarafından tesis edilen kız 
ve erkek Ameli Hayat mektepl~ri bu defa yeniden ıslah ve 
teni edilmiştir. T ahail müddeti dört senedir ve tedrisat 
F ran.sızcadır. 

Talebeyi ecnebi mekteplerinden vareste kılmak ve en ucuz 
şeraitle en kısa zamanda hem orta tahsil vermek ve hem 
ecnebi lisam öğreterek ticaret hayatına ablabilecek malômatı 
vermek maksadile açılan işbu mekteplerde Türkçe ve Fransızca 
lisanlarile beraber lngillzce ve Almanca lisanlarından biri de 
mecburidir. Tahsil ücreti (50) liradır. Mektebe girebilmek için 
ilk mektebi bitirmiş olmak lizımdır. 

Kayt muameleıl 20-8-930 da hatlar ve cumartelf, pazarteıi, ÇU"ta.mha pnleri 
mektepte icra olunur. Kıs mektebb Düyunu umumiye ka.rş1emda eıkl 
mülkiye mektebi binası Tel, l.t. 2731 Erkek metebb Cağaloğlu'nda Tel. 1630 

F eyziye Lisesi 
Kız lstanbul - NİŞANT AŞI Leyli 
ve ve 

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

Talebe kaydına başlanmışhr 
Her gün saat 10 dan 17 ye kadar, Nişantaşmda, Karakol 
karşı3ında bulunan mektebimizde ziyaret kabul olunur. 

POSTA iLE MÜRACAAT 
edenlere tahriren izahat verilir. 

Üsküdar - Kadıköy ve havalisi 
Halk tramvayları Türk anonim şirketi 

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

Hissedarlann ellerinde mevcut muvakkat ilmühaberlere müs
teniden sahip oldukları hisseJerin beherinin nısfı olan iki buçuk 
liranın da defaten şirketin Üsküdardaki Merkez veznesine 15 
eylül 1930 tarihine kadar yabrmaları ve diğer vilayetlerde 
bulunan hissedarlann da posta havalenamesile göndermeleri 
ili~ olunur. 

Biçki Ve Dikiş 
Pangalb - Cedidiye - Resten apartmanı No: 30 - 3 Mel. Enfiyeciyan 

Esasi ve seri tedrisat, fantazi, tayör. Mezunelere maa-
riften musaddak şahadetname. Cumartesi, Sab, müracaat: 
Saat l - 5. 

Mangal kömürü münakasası 
İstanbul Adliye levazım dairesinden: 
İstanbul ve Üsküdar hapisane ve tevkifanelerine muktezi 

430 çeki muhtelifülcln• odun ile 50000 kilo mangal kömürü müna• 
kasaya vazedilmittir. Taliplerin şartnameyi görmek üzre- her gün Ad· 
liye levazım dairesine ve münakasaya iştirak etmek üzre 7-9-930 ta• 
rihine müsadif pazar günü saat 15 te defterdarlıkta müteşekkil ko
mis onu mahsusuna müracaatları ilan olunur. 

YENi MEKTEP 
ŞİŞLİ - OSMAN BEY 

Yeni talebe kaydına ve mukayyet talebe kaydınm tecdidine 
başlandı. Her Salı ve Perşembe günleri 9 dan t 2 ye kadar. 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhi
sarı Umumi Müdürlüğünden: 

İdaremizin kabı l ettiği boş rakı şişelerinden 29,5 santilitre
lik 250 graınhklr..tın temizleri 3,5 ve kirlileri 3 ve 56,5 santilit
relik 500. Gr•mlıklarııı temizleri 4,5 ve kirlileri 4 kuruşa toptan 
ve perıtke~de olarak idarenin Kabata, ambarında mübayaa edil
mektedir. 

Satmak istiyenlerin mezkir amhara müracaattan. 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temi lokantadır. 
Alaturka ve Alafranga 
Her yemek ve her 
içki bulunur. 
Servis mükemmel 
Fia ti ar mutedildir. 

ÖGLE VE 
AKŞAM 

YEMEKLEillNlzt 

/stasgon Lokantasında 
Yiyiniz. Eski Postane 
binasmdadır. 

1 Şehremaneti İlılnatı 1 
Şehremanetinden : Bedeli 

keşfi 349 lira 83 kuruş olan 
Kumkapıda Çukurçeşme ile 
lbrahiınpaşa çeşmesinin tamiri 
açık münakasaya konmuştur, 
Taliplerin şartnameyi ve keşif 
evrakını görmek için hergün 
münakasaya girmek için ihale 
günü olan 11 Eylül 930 per
şembe günü levazım müdür
lü;r;~ne gelmeİeri. J 5w L 

§ Şehremanetinden: Bedeli 
keşfi 1066 lira 47 kuruş olan 
Hasekl hastanesinde yıkılan 

bahçe clıvarmm yeniden inşası 
kapalı zarfla münakasaya kon
muşt~r. Taliplerin şartname 
almak ve keşif evrakını gö,.. 
mek için her gün levazım mü-

: dürlüğüne gelmeleri. Teklif 
mektpıplarını da ihale günü 
olan ıl 1 ~ Eylül 930 perşembe 
günü ı.saat on beşe kada mez· 
f-m müdürlüğe vermeleri. 

Şehremanetinden: Bede 1 i 
keşfi 230 lira 67 kuruş olan 
Gülhane parkının Sarayburnu 
cihetindeki umumi helinuı ta-
miri açık münakasaya kon
muştur. Taliplerin şartnameyi 

ve keşif evrakını görmek için 

ıhale günü olan 11 Eylül 930 
Perşembe günü levazım müdür
lüğüne gelmeleri. 

HİDROl 
Ayak ve ·koltuklarda

ki ·teri, kokuyu keser. · 
Umumi sahş yeri: Bah-
çekapı. -
Ramazan zade Cemal ecza depoıu . 

• 1 

· İstanbul üçüncü icrasından 
- Bir borcun temini için sabi- ' 

ınası mukarrer züccaciye eoyası • 
Asmalı mescitte 39 numaralı dük· 
kanda 23- Apstos-930 tarihinde 
saat l O dan 11 e kadar satıla· 

_ caktır. Taliplerin mahallinde me
murine ınüracaatları ilin olunur. 

Muayenehane Nakli 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Belso

ğukluğu Mütehassısı 
Muayenehanesini Ankara cad

desi hükumet konağı civarında 
uki ikdam yurdu karşısında 
71 numaralı daireye nakletmiştir. 

Her gün· birden ikiye, dört 
bti.çuktan alqama kadar. 

Ağustos 20 

Istaıibul ithalat güm
rüğü müdürlüğünden: 
Sandık Ş Kilo 

26 KC 17 813 Çikolata Transit 
HC ?:1 

Balada muharrer 26 sandık çikolata transit olarak beher ki· 
losu 14 knruşta talibi uhtesinde bulunduğundan ve 20 - 8 - 930 
tarihinde ihalesi icra k~lmacağına mebni fazla fiabna talip olan· 
larm yevmi mczkurde lstanbuJ ithalat gümrüğü satış komisyo· 
nuna müracaal: eylemeleri ilan olunur. 

Hilaliahrner lstanbUf 
merkezinden: 

HilAliahmerin yazlık balosu 21 ağustos 930 perşembe gllııO 
akşamı saat 22 de Adala ıubesi tarafından Büyükada Yat 
kullibünde verilecektir. 

BİLETLER; 
Hilaliahmer Adalar ıubesinden, 
fstanbul cihetinde : -, 

Hililiahmer İstanbul merkezi. 
Türkiye lı bankası, 
Ziraat bankası, 
Ertuğrul mağazası, 

Mehmet Kazım eczanesi "EminCSntınde,, 
Beyoğlu cihetinde: 

Beyoğlu Hililiahmer şubesi "btiklil caddesi. 
Galatasaray Milli sanayi sergisi, 
Beyoğlu T okatlıyan oteli, 
Büyükdere T okatlıyan oteli, 
Beyoğlu Perapalas otelinden alınabilir. 

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

Kiğıt ve karton mü
nakasası: 

Tütün inhisan umum müdür
lüğünden: 

l 8-8-930 tarihinde icra edileceği ilin olunan kağıt ve kar
ton münakasasının idarece görülen liizuma binaen 23-8-930 cU"' 

martesi günü saat 10,30 a tehir edildiği alikadaranca malünl 
olmak üzere ilin olunur. 

KOLOnYA SULARI 
BOGUCU SlCAKLARA KARŞI 

HAY AT SIGORT ASIDIR 
Münhasıran kibar ma~azalarda bulunur . 

Tütün eksper kursu 
.Tütün inhisarı U.Müdürlüğünden: 

Ortaköy' de F eriyedeki Tütün Eksper kursuna kab" 
edilmek için : 

l - Türk olmak ve ( 1912 - 1905) ( 1328 - 1321 ) dD"' 
ğumlu bulunmak ; 

2 - En az orta tahsili eksiksiz bitirmiş olmak ; 
3 - Tam sıhhatli ve bünyesi tütllnle iştigale müsait buJurı' 

mak ve ağır cezalan müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet 
kabahatlardan dolayı mahküm olmamak lhımdır. 

İstekli olanlar bir istida ile Galata' da Tütün inhiıarı uuıuıt' 
müdürlüğüne müracaat ve; 

l - Nüfus cüzdanı veya tezkeresi; 
2 - Mektep şahadetnamesi: 
3 - Nihayet bir senelik çiçek aşısı şabadetnamesİi 
4 - Mahalle veya köyü ihtiyar heyetinden, polis veya j•ıt' 

darma dairelerinden müsaddak hüsnühal varakası. 
5 - Dört tane fotoğrafı; henıen tevdi etmelidirler. 
Ancak yukardaki şartlan haiz olupta bu vesikaları ~ 

saireyi (23 ağustos 1930) saat on yediye kadar tevdi edettl ,.., 
adedi mürettepten fazla talip zuhurunda yapılacak olan ı0" 
sabaka imtihanına girebilirler. , 

Müsabaka imtihanı ( 25 ağustos 1930 ) da başlıyacak ve 0~, 
tahsil derecesinde türkçe, hesl'p, hendese, fizik, kimya 
tabiiyattan yapılacak ve üç dbrt gün devam edecektir. ait· 

Talebenin sıhhi vaziyeti idare bekin- leri tarafından tesbit ed 1,., Kabul edilen talebe nazari ders günlerinden maada 0 el• 
günlerde muhtelif imalathanele1· v. depolar ve fabrik• 
amele ğibi çalışır, 

Tal ebeye hiç bir ücret verilMez. __./' 

Mes'ul müdür: St!lim Raıt/I 


