
E SON POSTA Halkm ıözüdür: Halk bununla ıorur• 
SON POSTA Halkın kulaj'ıdırı Halk bununla ititir. 
S O N PO S T A Halkın d i l i d l rı Halle bununla aö ler. 

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

TE KILATI ESASİYEYİ BOZ "BELEDİYE,. , •'TEKA
ÜDiYE,,, "BAREM 

" KANUNLARIDIR. 

" Başvekil İsmet 
Dokunmak 

Paşanın Manevi Şahsiyetine 
Emelinde Değiliz,, 

"Fakat 
• 
idare 

Biz, Onun Temsil · E~ği 
Usulüne Aleyhtarız ••• ,, 

Ahınet B. Fırkada iken Niçin Sesini Çıkarmamış? · 
fır~ Serbest Cümhuriyet 
Be ~sı nıerkezinde A.O. Ahmet 
~~1 b~?rmiye gittik. Ahmet 

ızı görünce derhal: 
diy; ~n sizden şikAyetçiyim. 
b Söze haşladı beyanatımın 
b:~ına koyduğunuz serlavha)'I 
(c::t11ıediın, Bana atfedilen 
hi~ unı ve facia't kelimeleri be-
._,. d ,. ''d' I 

\'e hil egu ır. Bu fırka, hiçbir 

ka icil ve hali da o iddiadadır. 
Yani balkm kendi kendisini 
idare etmesini umdeleriuden 
biri olarak kabul etmiftir. T eş
kilib Esasiye kanunu da bunu 
bilhassa teyit ve takviye et
miştir. 

Bu böyle iken Belediye 

kanununda halkın idare hakkı 
tanmmamıştır. Belediye, köy 
ve şehir teşkilatı yapılırken 
bu noktalara kat'iyen riayet 
edilmemiş, bilakis muhalifi 
iltizam edilmiştir. 

Şehreminlerinin halk tara
[ Devamı 3 \lndl .. yıfada ] 

Müreftedeki Petrol Kuyuları 

Bütün Tesisat Bitti 
,ati e . isnıet Paşanın manevi 
l>er, Ye\ine dokanmak emelim 
llıaı erde ~tmez. Biz İsmet Pa-

·~dtl:~·::;:l~ur.k~~=d~== Halk Sabırsızlıkla Beklemektedir 
..... tlaiz. 

~ alıuz temsil ettiği idare 
% fhıGıı vezihniyetin aleyhda
~ Yapilan yanlıılann ta
llı ve bilhassa cümhuriyet 

0~1llnunun liyenfek bir cüzü 
~ı Dıurakabc ve kontroliiD '"'il .• ___ .. -" 
ıu._ :---usunn istiyoruz. Bü-
"rf ~ditatınm ve tenkitlerimiz 
l.h 11 gayeye matuftur. •·o • 

Çın Ses Çıkarmamış? 
biti~t Bey bu beyanatını 
a.ta"d en sonra diğer 
daşı • bulunan gazeteci arka
'ab arı. davet etti ve onlara 
td~ gazetelerde intişar 

Ah •zahab verdi. 
Jiaık ~et Bey, şimdiye kadar 
'tairıi rkaauıdan olduğu halde 
teııkiu Çıkarmamasına ve şimdi 
~den erde bulunmasına tariz 
\tap l•ıetelerden birine ce-

.. \'ererek dedi ki : 
kili ::lialk fırkasınm ilk teş
liatk ttıanlannda ben şiddetli 
~atl: fırkası taraftarı idim, 
fırk il nıünadilik ettim; fakat 
L il dah·ı· · Qilbas 1 1 nızamnamesine ve 
ll\ltau sa Teşkilatı esasiye ka
ha1ıa n, nıilnafi hareketlere 
~~· ben de itirazlara 
t~lif ' ve fikirlerimi muh
tit\t ~rlarla fırka riyase
l ırdim. " 1(:: kil atı Esasiye 

Ununa Uymıyan 
S I<anunlar 

Otduk· 
leık·ı .. · 

ttı~bali 1 ~~· ~sasiyc kanununa 
\tt l\ f torduğünüz kanunlar 

......._ lrtketlcr hangileridir? 
~i'tn ıalı edeyim, dedi. Ve 

1 •Ya başladı. 

Sondaj Makinesi Ve Ustabaşı Ömer Ef. 

Mürefte, 19 ( Hususi ) -
Türkiş - Amerikan petrolyum 
tarafından petrol aramak için 
yapılan sondaj işlerı bittikten 
sonra, petrol çıkarmak için 
tesisata başlanmıştır. Bu tesisat 
bugün bitmiştir. 

Şirketin şimdiye kadar işe 
başlıyamaması, bükümetle olan 

pi'rf _ bir ihtilaftan ileri ge
liyordu. Bu ihtilaf halledilmiş 
olduğu için şirket mümessili 
M. R. O'Briyen, eylül başında 
petrol kuyularmın faaliyete ge
çeceğini bildirmiştir. 

Halk, hu faaliyeti sabırsız
lıkla bekliyor. 

Talat Behçet 

Hangi Fabrikaları 
Yapmamız Doğrudur? 
Mühendis Daniş B. Cevap Veriyor 

Memleketimize lazım olan 
ziraat mi, sanayi midir ? Son 
hadiselerin ortaya attığı bu 
fikir etrafında, bazı mütehas
sıs zevat ile konuştuk. 

dercediyoruz: 
- Türkiyede fabrika ya~ 

mak doğru mudur? 
- Tabii doğrudur. Ve la

zımdır. Niçin elimizdeki mad
deleri ecnebilere ucuz, ucuz 
satalım da sonra bunlarla ya
pılan eşyayı yüksek fiatla ala-

BiR HAYDUT ÇETESİ 
HUDUDUMUZU GEÇTİ 

Bir Nahiyemizi 
B·a s t ı 

Bir Karakolda Beş 
Neferimizi Şehit Etti 

Urfa, 20(H.M)- Yeni bir 
taarruza daha maruz kaldık. 
Kirk elli kişi tahmin edilen 
hududumuı.u bir eıkiya çetesi 
evelki sabah geçti. 

( Urfa ) nın ( Peyamh ) 
nahiyesini basb. Müaademe 
oldu. Nahiye müdürü hafif, 

karakol kumandanı ağır suret
te yaralandı. Çete bu müsa-

demeyi müteakip kaçb.Fakat 
bu sabah tekrar gelerek(Kaç· 
verir) jandarma karakolunu 
bastı, beş neferimizi feci su
rette yaraladı. Gene kaçb. 

Halk haydutların yaptıkları 
fecayi karşısında derhal takip
i~rine koşmak arzusundadır. 
Miiis teşkili için telgrafla vi
li yete müracaat etmiştir. 

Kon yada 
Bazı Köylere 
Buz Yağdı 

., Konya 19 ( Hususi) - Ka
rabağ ve civarındaki bazı köy
lere şiddetli yağmurlar yağımş 
dört köşe buz parçalan düş
m~tür. Harmanların bir kısmı 
m~volmuştur. ' 

Sabri 

Kime 
Rey Verirsiniz? 

Belediye intihap hazırlıkları 
yakında başlıyacak. Bu faaliyete 
şimdiden bir hazırlık o1mak üze
re dördüncü sayfamızda neşret-
tiğimiz çerçiveli yazıyı okuyunuz. 

==== 

Radyo Şirketi 
alacak topluyor 

Radyo şirketi, borçlarını 
ödemi.yen aboneleri, kanun 
mucibince polis vasıtasile 
sıkıştırmıya başlamıştır. 

• 
KUR'AMJZIN ÇEKiLMESiNE 

Bir kaç fÜn kaldı, ekaik kuponları
nızı her dakika matbaamızdım veya 
ıniivezzilerimiıcden tamamlıyabllirainiz. 

iki Mektupçu 
Malatya mektupçusu Hikmet 

8. Sivasa, Hakkari mektup
çusu Hayri 8: Malatya vilaye
tine tayin edilmişlerdir. 

-- KUPOR:28-
C··- Belediye kanunu: 

~~huriyet Halk F ırkaaı 

Bunlardan makine mühendisi 
Daniş Beye ait mütaleanın 
ziraate cevap veren kısmını dün 
neşrettik. Ayni zatın sanayi 
hakkındaki fikirlerini bugün 

lım. ı 

"SON POSTA., NIN "1000,, 

LİRALIK KUR' ASI 

[Devamı 7 inci sayfada J '-----------------------~üınhuriyetçi bir fır· 

l(QNY A MRB'USLARI 

lj Bugünün Meselelerinden 1 

Yavuz Kadar Masraf 
Yapan Rüsumat 
Motörlerinin Hikayesi 

1 

Rüsumat idaresi, koca bir zlJ'hb knıvazar alınabilecek bdar 
para verdi, on tane motör aldı. Seri, temiz ve ancak İngilte
reden tedarik edilebilen "Şel,, benzini yakan motörler. 

Beheri saatte (55) liradan fazla para yiyen motörler. On 
tanesinin senelik masrafıt Yavuzun, hazarda, bir senelik mas
rahna muadil motörler. 

Bütün bunlan, tıpkı tefrika yazar gibi yazdık. Fakat 
günlerce devam etti. Bu tilrltl bitmedi. Bitmedi. Çünkü o 
derece söylenecek fey var ki ... 

Bir gazete, bu münasebetle rüsumat erkimndan biri ile 
görüşmüş. Bu zat demiş. ki: 

- Bu motörlerde sık, ~ık kaza olmuyor. M.,.,..f
ları senede (40) bin lira değildir. Yalnız MOtle (18) 
mil giderlerse ( 50 J lira masraf ederler. Fakat gü
nün ( 24) saatinde de ( 18) mil gidecek değiller pı I 

İsmini gizliycrek hakikati tahrif eden bu zata, hakikat 
namına kısa bir cevap vermek mecburiyetinde kaldık. 
Çiinkü bu meseleyi ortaya atan biz olmuştuk. Cevabımız şudur: 

- Evvela bu motörlerin sık aık bozulduğu söylenmemiştir. 
Narin yapılı olduktan için çabuk bozulma tehlikesine maruz
durlar, denmiştir. Miaal olarak ta havuza ıiren bir motör 
gösterilmiştir. 

Bunun haricinde fU ithamlar da vardır : 
1 - Tetkik heyetinin fazla masrafı. 
2 - Makineli tüfeklerinin ~bit olmsı, • Ç -

3 - Çok pahalı alınml§ olmalara. 
4 - Denize dayaoamamalandar • 
Bir gemi çalışmak için alınır ve yapbnlır. Sfis için ve çalış

mamak için alınmaz. 
Palamara çekilen gemiler sabık "Donanmayı Osmani,, nin 

akibetine uğramıya mahkumdurlar. " (24) saat çalışacak değiller 
a!..,, sözü ciddi bir itiraz değildir. 

Tarihten Bir Yaprak 1 

( ismet Pt. Fethi Beye ) - Sen de mi Brütüs? 

YENİ FIRKAYA GİRDİKLERİ 
HABERİNİ TEKZİP ETIILER ... 
LOTFEN iKiNCi . w 0Ç0NC0 SAYFALARA BAKINIZ 

'~ -=========;::;;;:~=======================:.=~~===========================-===========-======= 



2 Sayıfa 
=--

Halkın Sesi 

Kimlere Rey Ver
mek İstersiniz ? 

Belediye intihabı yakında 
başlıyacak. Karilerimiıe, rey
lerini faydalı bir surette kul
lanabilmeleri için şimdiden 
haW'lık olmak üzere dör
dindi sayfamızda çerçiveli bir 
yazı ve bir rey varakası sureti 
koyduk. Dikkatle okuyunuz. Bu 
lauausta bir fikir vermek için 
dün bazı kariler nezdinde 
7aptığımız anketi qağıya der
cediyoruz. 

bmet Bey (Kimya bqasia
tanı) 

- Belediye meclisine inti
hap edilecek aza, halkın bütün 
ihtiyaSlarını temin edecek va· 
ziyette olmalıdır. 

Bunun için her meslek ve 
san'at erbabından şahsiyetler 
intihap edilmelidir. Kadın ve 
erkeklerin aza adedi müsavi 
olmalıdır. Bütün intihabat ser
besti esasınaistinat etmelidir. 

~ 
Hulki B. (doktorluğa ait 

müstahzarat evi sahibi) 
- Belediye meclislerinin 

temsili olması taraftarıyım. 
Eczacı müderris Ahmet Vefik 
B. in intihabım arzu ederim. 

)#. 
Salim Rıza B. (Gazi Terbi

ye elllltitisünde) 
- Eneli muallimlerin be

lediye meclislerine aza inti
hap edilmemelerine pddetle 
itiraz ederim. 

Sonra, namuslu, sağlam se
ciyeli, dalkavukluğu sevmiyen, 
içtimai menfaatleri ferdi men
faatlere tercih eden kimselere 
rey veririm. Mesela: Yüksek 
M. M. müdiirü Hamit, Hafız 
Kemal Beylerin intihabım 
isterim. 

}f. 
1 ::. · Maruf B. {Sultanahmet par

kı karşısında 12 - 14) 
- Bana sorarsanız, bele

diyeye intihap edilecekler iş
ten anlıyacak adamlar olmalı. 
Gelişi güzel intihap doğru de
ğildir. 

Meseli: Ziya Molla; farma-
kologlardan ismet, Muallim
lerden namusun bir timsali 
olan Mükrimin Halil, Kemal 
Zülfü Beylerin intihabıw mü
nasip görürüm. 

* Etem B. ( Şark timendifer-
leri katar müfettişi) 

- Doğru söyler, şehirciliği 
bilir, habr için söz söylemez 
kimselere rey veririm. Tanı-
dıklarımdan Besim Ömer pa
p, Awkat Etem Ruhi, Tüc
carlardan Ralli handa Burha
nettin, Coğrafyacı Hamit Sadi 
Beylere rey vereceğim. 

~ 
İclal H. (Kadıköyünde Mo-

da caddesinde Ceviz sokağın
da 22). 

- Hanımlardan: Sabiha Ze-

SON POSTA 

DABILI 
Vekiller Geldi • Yankesici Yeni Fırka, içine Kirli 
Y alovada F evkali.de Bir 

!1~y! ~ ~ea.:..a_ Çamaşır Almıyacak 
Memurun Parasını 

Çarptı 

leri buaabahPendite gelmişler, Fethı· B. ı· sı·mleri Muhtelif Hadı· selere 
Üsküdar' da İhsaniye ma

hallesinde oturan Hariciye 
memurlarından Mahmut Nedim moU5rle Yalovaya gitmiflerdir. -

Bu. alqam ismet P~ın riya- Karışmış Olan Kimselerin iltihak B. Taksim'de İmam sokağından 
setı altında fevkalade olarak 1 geçerken yanına asker kıyafe-
yapılacak içtimada ırana veri- Arzularını Bila Tereddüt Reddetti tinde biri yaklaşmış: 
lecek nota mftzakeresine iştirak 1 - Sizi Kılıç Ali B. istiyor 
edeceklerdir. Bu içtima karar- Dün Halk fırkası erkinın- l kın, Bandırma, Kırkağaç, Ka- demiş ve bir fıraabnı bularak 
larının şekline göre Ağrı dan buılanna sorduk: -< raköse, ve İzmirdir. Nedim B. in cebine elini so-
barekAbnın başlama tarihi de . - Halk fı~kası azasl;°dan Nefis İtimadı Artıyor kup on beş İngiliz lirasile 
tesbit edilmiş olacaktır. bır kısım meb uslann yenı fı~ Bütün bu müracaatlar Ser- dokuz Türk lirasını çalıp kaç-

Şülcrii Kaga B. Digor lci: kaya iltihak ettikleri hakkında hest fırkaya günden güne mışbr. Nedim B. Kasımpaşah 
Şükrü Kaya Bey bu sabah deveran ede . t d v kt dir İsmail Hakkı denilen hır" adamı n rıvaye ogru bir itimadı nefis verme e · . 

bir muharririmlıe demiştir ki : d 1 
11 Salih Beyin İstanbul polis mu ur O derecede ki fırkanın birkaç 

En kat'i şekilde bir cevap gu" 0 evvel belediye intihabına 
müdürlüğüne tayininden habe- ld k: 
rim yoktur. a ı • . girşip girişmiyeceği bile ma-

Viliyet _ Emanet işine ge- - Yalandır, dediler. lfım değil iken bugün başta 
lince, tevhit, kanunen muayyen Serbest Cümburiyet fırkasına bulunanların söyledikleri şudur: 
zamanda yapılacaktır. Tehirine . giderek bugünün meb'usların- - Girişeceğiz ve kazana-
imkiıı yoktur." dan bir çoğunun kendilerine cağız. 

iltihak edeceklerin mevcut Fakat Halk fırkası bittabi 
Bir Nam us Faciası olup olmadığını sorduk bu fikirde değildir: 

T opane' de Kıbcali mahalle
sinde oturan T ercanli İsmail 
oğlu Reşit, karw Safinaz 
hanımın iğfal edilerek namu
suna leke sürüldüğünü zannet-
miftir. 

Hamal Paşa Şükrüyü bı

çakla, ağır surette göğsünün 
dört yerinden yaralam~ .Şükrü 
Cerrah Paşa hastanesine kal
dırılmış; Reşit tutulmuştur. 

Noksan Muallimlikler 
İstanbul'da (28); civarda (41) 

muallimlik noksandır. Bu mik
tarın kursların sonunda tasfiye
ye tabi tutulmaları ica.p .e.c1 
celd erle daha çok kabaracağı 
muhakkaktır. Yeni Maarif büt
çesi bu sene fazla ol 1uğu için 
yeniden açılacak şubeler ve 
mekteplere de muallim lazım 

olduğundan Maarif vekaletince 
İstanbul emaneti emrine bir 
miktar muallim verilecektir. 
(200) muallime ihtiyaç olacağı 

tahmin edilmektedir. 

Köpek Sürüleri 
Şişli'de oturan Özbek Bey 

evelki gün Gülhane parkın
dan çıkarken üzerine bir kö
pek hücum etmiş ve bacağını 
ısırmıştır. 

Son zamanda şehirde kö
pekler sürü halinde gezmiye 
başladılar. ......... , ..... , .• , ........................ a:••····· 
keriya, Nakiye, Safiye Ali, 
Haramlarla erkeklerden Yük
sek Ticaret mektebi 11\Üdürü 
Hüsnü, Sanayi müdürü Halit 
Ticaret müdürü Muhsin Bey-
lere rey veririm. 

- Kuvvetle ümit ediyoruz, - Göreceksiniz, netice hal-
cevabını aldık. kın bizi sevdiğini gösterecektir. 

Bu iki iddianın hangisi Bu arada Halk fırkasının 
doğrudur? bile öyle geliyor ki taviz olarak bir kısım belediye 
her iki taraf ta haklıdır . azalıklarmı karşı fırkaya bıra

l - Halk Fırkasından ay
nlan ve ayrıldığını haber ve
ren hiçdir meh'us yoktur. 

2 - Fakat aynlmak arzu
sunda bulunduklanm Serbest 
Fırkaya hissettirenler mevcuttur. 

Bunlar kimlerdir? 

Doğruluğu üzerinde bjçbi:
iddia yürütmiyerek rivayet ha
linde kulaktan kulağa iku
derr-islmteri sayalım : 

Necip Asım ( Enuruftı ) , 
doktor ~zbar ( Aydın ) , IJyas 
Sami (Bitlis) , Ali Rıza (Cebe
libereket),Ali Cenani(Gaziayın

tap), Hakim Rıza (İsparta) 
Hüseyin (İstanbul) Hacı Hü
seyin ~zmir) Doktor Sad
rettin ( Kars ) Refik İsmail 
( Sinop ) Yusuf Kemal 
(Sinop) Beyler. 

Müracaatlar Tevali 
Ediyor 

kacağı söylenmişti. Fırka Kati-
bi umumisi Saffet B. dün bu 
rivayeti de tekzip etti: 

11
- Hayır, dedi. Fırkamız 

bundan evelki intihapta olduğu 
gibi bu intihapta da bütün 
azalıklara ve yedeklere nam-
zet gösterecektir.,, 

Maamafih bu namzetler he
niiz tekarrür etmemiştir. Fır
kanın İstanbul merkezinde dü
şünülmektedir. Yapılacak liste 
intihahatın başlamasından birgün 

evvel ilan edilecektir. 

Ayni suretle karşı fırkanın 
beledıye azalıklarına göstere
ceği namzetler de tekarriir et
memiştir. Fırkanın bu daki
kada tesbit ettiği sadece bir 
namzet vardır. O da muallim 
Aciile Hanııadır. 

Adile H. yeni fırkaya neden 
girmiştir? 

Bu suale şu cevabı vermek
tedir: 

Serbest Cümhuriyet fırka- - Eski fırka biıe sulh ol-
ıına ihihak etmiş meb'us dulun- duğu zaman refah vaat etmişti. 
mamasına mukabil İstanbuldan Fakat bu refah gelmedi. Yeni 
ve diğer vilayetlerden iltihak fırkaya geline, önünde büyük 
arzuları mektup, telgraf halin- nurlar gördüğüm iç.in bu fır-
de yekdiğerini takip etmekte- kaya girdim. 
dir. - Fırkada mesleğiniz ne-

y apılan müracaatlardan an- olacaktır? Ve kadınlık için 
laşıdığma göre yeni fırkanın nasıl bir tez tutacaksınız? 
en fazla rağbet gördüğü yerler: - Ben şimdi kadınlık için 

Sürmene, Ilgın, Mihalıççık, erkeklerden ayn bir tez gör
Kalecik, Niğde, Tarsus, Sam- müyorum. Bunun için Türk 
sun, Kütahya, Kadıdağı, Çan-- 1 kadını da her Türk erkeğinin 

tutturmuştur. .... ,, .......... ıııı.,,,,"""..,.....,,.,,, _______ _ 

hakkına sahip bulunmahdır. 
Hatta kadınlar erkeklerden 
daha ilerde, daha yüksek. 

Cünkü artık şimdiki Türk 
kadım kafes arkasından ha-
yata bakan, ve yalnız evde 
oturmıya mahkum eski harem 
ve konak bekçiliğinden çıkmış, 
nurlu bir ileme ablmışbr. Ar
hk şimdi işte kadın, sokakta 
kadın, evde kadın, hülisa her 
yerde kadın ve nihayet bir 
anne vardır. 

Ve bu büyük kütlenin ev
de olduğu gibi, mesaide, ha
yatta, büyük mecliste, komis
yonda, poletikada bulunması 
tabii haktır. Ben işte bunu 
müdafaa edeceğim. ,, 

Halk fırkasında 
Söylenenler 

Belediye azalığına namzet 
gösterilmesi etrafında çalışılır
ken iki fırka arasında müna
kaşalar da devam etmektedir. 

Halk fırkası mahafilinde 
mevcut kanaat bu münakaşa
ların şahsi davaya dökülmiye 
başladığı merkezindedir. Serbest 
Cümhuriyet fırkası ise tenki
din tenkit halinde kaldığı id
diasındadır. 

Bu münasebetle Ağa oğlu 
Ahmet Bey demiştir ki: 

" - Başımız gene Gazi'dir. 
Kendisine muhalefet meselesi 
kat'iyen mevzubahis olamaz. 

Her iki fırka da Gazi'nin 
az evlitlandır. Biz Gaıi'nin 
kurduğu cümhuriyeti ta sonuna 
kadar ulaştıracağız.., 

Kirli Çamaşır 
Olmıyacak 

N~hayet Halk Fırkasını 

haklı olarak memnun eden bir 
noktayı kaydedelim: 

Eski İtilafçılardan ve isim
leri mul.atelif hadisata karışmış 
olanlardan bazıları yeni fırkaya 
girmek istemişler, derhal ve 

Günün Tarilı 

Kazım Pş. Fikir
lerini Anlatıyor· 

B. M. M. relal Khım Pt- birkaç .. 
ae kadar intihap daireai olan Balık_.. 
ırfflecektlr. Yeal fll'b h•klunda ..,"'1' 
... nere, dün tıa cevaplan vennlftlr • 

- Eethl Be7 Uk milnJW 1aeb'...M' 
.._ı.::tni ko7acalcbr. Nenıdea wıt' 
atı malla dejilclir. 

KAı.un P9. hatta H. hrkaa1 mbt•lıl' 
blaanilerinln F ethl Be1e rey vermeleri" 
de beta r!rmnrtş, yenJ fnbya ~ 
bilecek meb'ualann daha klmler oı.J* 
leceğinin tahmia eclileıalyecejhs1 al~ 

mif, demfttir lrh"Bu nz17ette meeJı. 
zakerelerf elbette daha mGuakqab ol' 
cakhr.,, 

Khım Pf. Babkulre Sid~ 
Siva• hatb merasiminde bwwı...,,. 
caktır, 

lf- 'IEVPIK FiKRET IHTIP~ _1 
G. s. biaji t-.hadaa dQa y.,.
habralaıt tazlıı: ............ 

lf- VAz1YET ll>ILEN - Yanu -' 
ilkinin ladeal için benUs ~lr ,.,,, 
mişllr. 

Jf- EllANET iLE - VUI~ ~ 
bldl dört ay tehir ohm ..... 

Jf- KOMÜNISn.IK - Ta~ 
IJerlemektedir. Mehmet Sabri ı.ıııı-" 
biri daha tuldf oluama•ı l.tenmittif• 

Jf.. KAÇAKÇILIK - Albanya ~ 
nına (700) fıçı havyar yeriıae k~ 
tozu konarak aahleklrhk yapıl;,. 
latellllÜftlr. Adliye talaldlre baflaİıufll" 

Yangın Başlangıcı 
Diln gece saat 22-35 4' 

Beşiktaı'ta Köçe oğlu sok" 
ğmda ( 17 ) numaralı PaldS' 
hanımın evinden ~ 
çıkınlf, aöndürülmilfttir. 

-bili ter üt e e 
Yeni Fırka, içine kirli~ 

şır almak arzusunda değilclit• 
Fırkaa Gazetesi 

Yeni fırkanın l.tanbul'.i' 
gazete çıkarmıyacağı m ...... 
kakbr. İymir'de ve Ankara'I# 
birer gazete çıkarmak adi 
sunda olduğu söyleniyona JJ 
bu da muhakkak değildir. 

Fethi Beyin Meb'uslu 
Fethi Beyin münhal olİ 

Cebelibereket meb'usfo~ 
namzetliğini koyacağı taha1." 
kuk etmiştir. Halk fırkası btl' 
rada namzet göstermi ecektit· 

Hayatınızı 
Bize Anlatınız 

Karilerimiz, bize başlanndJ' 
geçen mühim bir vak,ayı y.,; 
caklar, biz de bunu hikaye hali" 
koyarak neşredeceğiz. F~! 
bazı karilerimiz bu ilimm~_!::& 
ht anlamıflardır. GönderdiJOP: 
yazılar, hakiki hayattan alın~ 
vak'alardan ziyade birer iP"' 

birer intiba mahiyetbıdedir fi 
kuvvetli bir hakiki bayat vak'°"! 
addedilemez. Binaenaleyh, k~ 
lerimiae tasrih edelim: _ .Hıl 

ı - Baflarındaa seçen Jı(Ültl,.. 
VE MÜSTESNA vak'alan ~ 
hikaye halinde değil, not hali~~ 
göndersinler. Bunu hikiye b~ 
bia koyacağız. Onlar k~ 
vak'a yazsınlar. ~ 

2 - Bu vak,alar, H~.J 
ÖLÜM, HASTALIK, AŞK,~. 
VAC, b!iyük bir KORKU, H~ ~ 
RET, KIN ••• gibi, ~vvetli un• I' 
ları ihtiva eden MUESSIR h•' 
seler olmalıdır. 

, 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Fethi Beyin Rüyası 

- Fethi Be ben size istedi iniz 1 ~---------------------------~ 3 - İn iltere - Fethi Bey, ben size istediğiniz 4 - Fethi Bey - Hasan Bey, ben dün gece ti 



21 Ağustos 

Her gün 
Şehri -
Halk 
idare Etmezse ... 

M. Zekeriya 
Geçen gün Divanyolunda 

oturan bir doktor kariimiz 
Telefon ediyordu: 
-d ıc Haftalardanberi semtimiz
lie terkos çeşmeleri akmıyor. 

alk su ihtiyacını temin için 
ellerinde kovalarla çeşmelere 
latınıyor. Şirkete birkaç defa 
llıliracaat ettik, aldıran ol
llıadı. Şehremanetine müraca:t ~ttik, cevap çıkmadı. Me-
enı bir ıehrin göbeğinde 

•uauz yqanabilir mi?,, .. 
be,lerbeyinden bir kariimiz 

Yazıyor; 

1e Geçen gUn birinin eli 
~·~di. Köyihı eczanesine 
llttik. Eczacı Bey yok. Birçocuk 
~I tİşeyi göstererek, "tentür-

Yot kalmadı! ,, dedi. Yaralı 

~anu ellerinden kanlar akarak 
tanbula götürdük. ,, .. 
Y eniköyden yazılıyor: 
" Biz Kireçbumunda Hakim 

•okağuıda otururuz. Sokağın 
0rtasında bulunan ana lağım 
~ç ay evel patladı. Üç aydır 
k~ lağım açık duruyor. Yeni-
• 0Y belediyesine müracaat et-

' ~· Uğımı kapatmadılar. Ll
&ıllldan etrafa yayılan . koku 
\ahanımül edilmez bir hale 
leldi. Liğmdan çıkan sinek 
"e sivrisinekler civar halkın 
11hhatini tehdit eden milstevli 
hir ordu halini aldı, çocukla
l't11ıq hasta oldu. ,, .. 
h. Davutpaşa semtinde oturan 
ır kariimiz yazıyor : 

"Biz, şehrin biraz hücra kö
~lerine düşenler emanetin lıiz
hletinden mahrum yaşamıya 
llıahkümuz galiba. 

Burada sokaklar temizlen
~ez. Sokaklara lamba konmaz. 
. atta evimizin gübresini almak 
tçin çöpçü bile kapımıza uğra
maz. Ekmek fırınlarında ek
bekler istenilen fiata sahlır, 
d akan olmaz. Biz de hu şehir
de Yaşamıyor muyuz? Bizden 
e Vergi almıyorlar mı? " 

iC 
Bu şikayetleri binihaye 

~~tbilirsiniz. Fakat hemşeri· 
B rırn beyhude çırpınıyorlar. 
lı ır Yerde ki şehreminini ioti-

ap etmek hakkı halka veril-
llıernişt' d h . . . lı l •.r, ora a şe remınınm 

aı:k~ın ihtiyaçlannı görmesine 

111• ~~ yoktur. Şehre
A Utinın bir endicesi vardır. ""hl. . y 

lıaı •rıni memnun etmek. O, 
haı~ değil amirine bakar, 
e .1~ sesini değil, amirinin 
t hlr~~ dinler. Siz kendi şeh
e:llli~İzi kendiniz intihap 

edıkçe bu böyle olacakbr. 

Bir Tekzip 
Konya Meb'uslan 
Ne Diyor? 

~ Ankara 20 ( Telefon ) -
y orı~a Mcb'uslan ile görüştüm. 
d :nı Fırkaya gireceklerine 
s:ır çıkan haberleri kat'i 

rette tekzip etm~lerdir. 

8
_ ~zür Dileriz _....., 

olan uyuk bir raKbete mazhar 
ittir.ık hıuıabakah hikiyelerimize 
tthırıın· e~cn kaıilerimizin adedi 
•ah 1 unızden faz.la olmuştur. Mü 
• iltta neli • • ·ı ıçin cesını ı anda bunun 
l>irlc. 2eclkiyoruL Karilerlmi:ziıı 
ti ... ~~n daha beklemelerini 

......;::,.,,_, -_.q_ ----------' 

SON POS~A 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: ~ İnsanlar Nasıl Düşer? * 

1 - Bir ahbap meclisinde teklif 
ederler ı 

Y abu, bir kadeh iç, zehir-

lemez ya. 

2 - Sonra içkiye alıfH' ve düş
miye batlarsınıı. Bir gtin içki pa
ruı bulabilmek için verilen rütve
ti reddedemiyecek bale ıellrainiz. 

3 - Nihayet bu vaziyet ai:ıi 

cinayete kadar sürükliyebilir. 
4 - lşte hergün okuduğumuz 

cinayetlerin hakiki sebeplerini 
burada bulabilirsiniz. 

--ı==c====-----------..... --.-..------------=----------=--..... ------------------------...... -=-=----=====-........ -=---=---= 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
İstandul Polis 
Müdürlüğü 

Ankara 20 (Telefon) -l 
Jandarma müstakil bölük 
kumandanı yUzbqı Salih beyin 
latanbul Polia mlidllrlllğüne 
tayin edileceği şayiası kuvvet
leniyor. Salih bey, seyahatinde 
Şükrü Kaya beye refakat 
etmektedir. 

ismet Paşanın Manevi 
Şahsiyetine Dokunmak 

Emelinde Değiliz" 
[Baı tarafı birinci sayfada] 

fından intihap edilmiyerek 
tayin edilmeleri bu prensipi 
ihlil eden bir şeydir. 

Tekaüdiye Garibesi 
- Son tekaüdiye maq 

kanunu da T eşkilab esasiye 
kanununu ihlll eder. Teşki· ı 
lib esasiye kanunu meb 'ue-
lukla memurluğun birleşmiye
ceğini tasrih etmiştir. Halbuki · 
meb'uslar tekaüt kanununda 1 
memur olarak nazarı dikkate 
alınmışbr. 

3 - Vekillerin tekaüt ka-
nunundan istifade etmelerine 
imkan verilmiştir. Vekillere 
verilen tekaüdiye hakkı çok 
mühim bir yanlışlıktır. 

Düşününüz ki bir meb'uı 
bir saat bile vekalet sandal
yesinde otursa ve sonra çekilse, 
bu bir saatlik vekileti için 
kendisine ayda 150 lira teka
üdiye verilecektir. 

Meb'usların ve vekillerin 
tekaüdiye almaları dünyanın 
hiçbir yerinde görülmiyen bir 
garibedir. 

Barem Yanlışlığı 
4 - Barem kanunu yiik

sek maaşlı memurların maq· 
lanm artbrmak için halka yük
letilmiş bir yilktür. Bu kanun 
bu millete (11) milyon liraya 
mal olmuştur. Bu, halkçihk ile 
kabili telif midir? 

işte bütün bunlar Halk fır .. 
kasının son zamanlarda presip
lerine ve T qkilab Esasiye ka-
nununa eskisi gibi kıskançça 
riayetkar olmadığnı gösteren 
misallerdir. 

Belediye intihabı 
Hazırlığı 

Ahmet Beyin verdiği maltı -
mata göre yeni hrka belediye in
tihabına faal bir surette işti
rake karar vermiştir. Bunun 
ıçın medeni memleketlerde 
olduğu gibi sokaklarda, salon
larda, nutuklar söylenilerek,kon
ferauslar verilerek propaganda 

Çok Kıymetli Bir Kitap 

Bugün Beyazıt Kütü
panesinde Bulunuyor. 

Almanlar (50) Bin Mark 
Kıymet Koydular. 

Kıymetli Kitabın Bulundugu Kütüpane . 

Sırplar Bir Cami 
Yaktılar 

Kosova 17 {Hususi)- Sırplar 

Kosovadaki tarihi kıymeti 

haiz olan (Yürü camii) ni, 
etrahna benzin dökerek yak
mıılar, minaresini de on dört 
bomba ile berhava etmişlerdir. 

Yakmadan evvel derenin 
sularım kesmişler ve cami ci
varındaki tulumbaları da boz
muşlardır. Üstelik camiin mü
tevellisi Sinan efendinin oğlu 

Cenan Ef. yi yakmalrla itham 
ve tevkif etmişlerdir. 

Mitat Şakir B. 
Ankara 20 ( Telefon ) -

Sabık Çankın maarif müdürü 
Mitat Şakir bey de yeni 

Fll'kaCla vazife aldığından ve 
alacağından haberi olmadığını 

llylemİft:İr. 

mile terceme edilen bir eser 
vardır ki dünyanın malum ki
taplarının en eskilerindendir. 
Meşhur Yunan şairi Omirosun 

\ 
~- . eserlerinden daha eskidir. Bu 

( Gavsami) ve ( Dıgna ) D&· ı Eındu yuılan '" Arapçaya kitabın nilshalan dllnya yil-
mında iki Geldant ilim tara- (El fel!hat -nm- nebatiye) na- ztlnde pekaz kaldığı için Av-

L l i f f J rupa liaanlanna şimdiye kadar ster .znan, ıster ınanmal terceme edilememiştir. 
Nebatat tarihi ve esatir 

noktai r.azarından bunun kadar 
mlihim bir eser yazılmamışbr. 
Dir nilshası Almanların eline 
ne geçmiştir. Bir nüshası da 
Beyazıt kiltlipanesindedir. 
Almanyadaki kitabın her say
fumın mnsteşrikler tarafından 

fotoırafisi almllllJ, yalnız 
gtlvelerin tahrip ettiği nok
san kııımlann ikmali ıçm 

l.tanbula bir heyet gönderil
miştir. Bu heyet tetkikabm 
ikmal ederek evdet etmiftir. 

latenbuldaki kitabın fotog
rafını almak iatemiflene de 
Maarif vekileti mllaaade etme
miftir. Almanlar bu kitaba 
(50) bin mark, bizim para ile 
25 bin lira kıymet takdir 
etmiflerdir. 

Bizantin Kongresi 
Atinede Bizans asarile uğ

raşmak ilzere 1 O Teşrini evvel
de bir kongre toplanacakbr. 
Türkiye Müzesinin de bir mü-

ir. gı· ı tahasısla iştiraki istenmiştir p mç ren • . 
iki llç saat G6ndenlecek mütehassıs 

yapılacakbr. 
Bu itibW:I~ ~u ~eneki bele- ~ Sinema artistlerinden Doroty Jordan tenine 

diye meclısı mtihabab çok l verebilmek için her giln sahillerde dolqır, en az 
hararetli olacaktır. güneş albnda yatarmtf. hennz tayin edilmemiştir. 

~ayıfa 3 

Dedikodu 
Siyasiyat 
Lugatinden 
Bir Sayfa 

• 1 

•• 
"A,, harfi 

Arka-Fırka lisanmda:"Ham;,, 
demektir : " arkası var ,, den • 
dimi, akan sular durur. 

Açık - Poletikada hoşa git· 
miyen bir kelimedir: açıkta 
kalmak . Bütçe açığı , açık 
söz , açık hesap ... gibi • 

Amele - Mevcudiyeti bile 
inkir edilen bir sınıf. 

Anket parlemanter- Türk -
çede kullanılmıyan bir kelime • 

Ana Vatan - Sütü kesil .. 
miş bir kadıncağız . 

Antika - Bizde yalmz çok 
eskiye değil , çok yeniye de 
verilen ~isimdir. Biraz yenilik 
yapana : " antikanın biri " 
derler: 

Ağız - Poletikada her za -
man değifen bir uzuv. 

Aza- Vucutta olursa başka 
bir vücuda nakledilemez , 
fırkada olursa derhal başka 
bir fırkaya geçebilir. 

Akalliyet - " Ekseriyet " 
kelimesinin zıddıdır; fak at, 
ekseriya bu iki kelima de 
kullanılmaz, çfinkü hep: "itti
fakı arl,, vardır. 

Alpullu - Bahsi kabak tadı 
veren bir şeker fabrikası. 

Asmak - Hafif ceza. 
Alay -Poletikada muvaffak 

olanlara "Alay tertip olunur ,, 
muvaffak olmıyanlarla : "Alay 

edilir " Acaip manalı bir 
kelimedir. 

Aktör - Siyasi sahnede rol 
alanlardır ki Darülbedayii fer -
sah fersah geride bırakırlar • 

Asri - Fırka mutemetle • 
rinin büyük bahalannm baba -
sma bile verilen iaimdir. 

Ayna - Birkaç türlft olur: 
" Dev aynası " Fırka gazete -
feridir ; bunlara " endam ayna
sı " da denebilir. Fakat bildi -
ğimiz alelade aynalar ki, ha -
kikati aksettirirler, bunlar müs
takil gazetelerdir. 

Yunanistanda Bir 
İslam Müzesi 

Yunanistanda Mösyö (Be
naks) isminde bir zat zengin 
bir islim müzesi tesis ve vak
fetmiştir. Miitehassıslar bu 
müze için ( 500 ) bin lngiliz 
!irası kıymet bllımin etmekte
dirler. Müzede Emevi, Abbasi, 
F abmi, Artiki ve Endülüs 
Emevi devletlerine ait görül-

memif ve kıymetli eserler 
vardır. Bu milzenin bamif ve 
idaresi iç.in prk eaerleri mü-
tebusısi bir zat aranmaktadır. 

M&ya Benaksın vakfiyesinde; 
mhenin hlildmıete geçmemesi, 
evlit ve torunları tarafından 
idare edilmesi, eserlerin kat'• 
iyen harice çıkanlmamuı şart 

koıulmuştur. HOkômet te buna 
mukabil bundan sonra bu mü
zeye hariçten getirilecek eser
lerden gümrük ve sair resim .. 
leri almıyacalrtır. 

Antika Eserler 
Mireleon manasbn Bodu

rum camiinde yapılan hafriyat
ta elde edilen kıymetli asann 
tasnifine devam edilmektedir. 
Bu asann teşhir ve muhafaza· 
sı için mUze haricinde bir kı
llm huırlatbnlmaktadır. 



4 Sayıfa 

ŞARK HAREKATI: 

BİR TETHiH 
Hoybonlularla 
Ermenilerin 
Alakası Nedir? 

Urfa, 16 (Hususi ) - Ce
nup tecavüzü hakkında bir 
telgraf göndermiştim, Şimdı de 
vazıyeti etraflı bir surette 
anlatayım: 

Bu tecavüz müstakil bir 
tey değildir. Şimalde (Ağrı) 
istikametinde başlıyan hareka
tın devamı ve onun mülhakı
dır. Bazı gazetelerin yazdığı 
gibi ( Barzan ) şeyhlerinin bu 
tecavüzü; ıırf maktul kör 
Hüseyin paşanın intika
mını almak maksadından doğ
mUf bir hareket değildir. 
Doğrudan doğruya devlet ve 
milletimize kaJ'fl kurulan ıui 
kubn bir ıafhuıdir. Banan
Wann tecavilz ettikleri mm-

. taka Şemdinan · ve Hakiri 
istikam etleridir. Hududumuzun 
hem f&l'kı cenubisinden ve 
hem de kısmen cenubundan . 
ve ( Çal ) iatikametinden aal- . 
dınyorlar. 

Bilirsiniz ki: Şemdinan ve 
havali.ti ; mUlup Seyit Abdül
kadirin ve ötedenberi bir ec
nebi kölesi olan (Seyit Taha)nın 
mıntaka; r O ·uzunda bulunan 
yerlerdir. Seyit Abdülkadirin 
bir damadı firariler arasında
dır. Tabii ki intikam peşinde 
fırsat iazliyenlerdendir. Ordu
muzun ıimalde meşgul oldu- . 
ğunu tahmin ederek oradaki 
hempalannm tenkilini gecik
tirmek ve bir ıaşırtma hare
keti yapmak için kolaylıkla 
taraftar bulabilecekleri bu 
mıntakadan da bu tecavüze 
yeltenmişlerdir. 

ilk adım olarak Şemdinaru 
qarak (Oraınar) nahiye mer
kezini kuşatmışlarsa da yeti
ıen müfrezelerimiz ve sadık 
milis kuvvetlerimiz tarafından 
saldınşları defedilmiş tir. 

Bu hareket, gayeleri muhay
yel Kürdistan istiklalini temin 
olan ( Hoybon ) cemiyetinin ilk 
fili eseridir. · Bu cemiyet üç sene 
evvel teşekkül etmiştir. Başlıca 
tubeleri Halep, Şam, Berut ve 
Musuldadır. 

Cemiyetin başında doktor 
Sükrü Mehmet, Bedirhaniler, 
Diyarıbekirli Cemil paşa zade
ler, M. Hirço, Viranşehirli 
ibrahim (paşa) zadelerdir. Mev
lan zade Rif at, Vanlı Memduh 
Selim ve sair Türkiyeden gayri 
memnun olup ötedenberi kürt 
istiklali ve hayali peşinde ko
şan kuşbeyinli heriflerdir. 

Kör Hüseyin paşa zadeler, 
Emin paşa zadeler, Yusuf Ab
dallar Barzanlılar, Halikanlılar 
ve fazla olarak (Ne münase
bet anlıyamadık ) (Ermeniler) 
hep bu cemiyetin birer aleti 
icraiyeleridir. 

Hareketleri, tecavüzleri hep 
bu cemiyetten aldıkları direk
tif dairesindedir. 

Bugtınkü planlarının ıu ol
du~u anlaşılıyor. 

ilk hareket Erciş üzerine 
yapılacak ve orada muvakkat 
bil bükfı.metin esası hemen 
kurulduktan sonra bir taraftan 
da cenuptan Hakan, Mardin 
ve Urfa vilayetleri istikamet-
lerinden ve muhtelif noktata
lardan tecavüzde bulunmak 
ıuretile dahildeki halkın mane
viyatını kuvvetlendirmek ve 
onlann iltihak ve isyanlarını 
temin eylemek ve şu suretle 
şark vil!yetlerinde birdenbire 
genişliyecek olan kıyam neti
cesinde hükumetimizi aciz 
bırakmak ve ( Kürt kırallığı ) 
bay ali hamını kuruvermektir. 

Fakat Türk climhuriyeti, 
ayağını ısırmak istiyen bu kö
peklere lizımgelen tekmeyi 
vurmuş ve vuracaktır. 

EHREMİNİ OLSANIZ 
NELER YAP ARSINIZ? 

En Çok Sevilen I~· _ .......... B._.iz_de_·_Yc_ap_ılı_an_A_s_fı_al_tlı_B_ir_Yo_l_ ... _ __,I Bir Şehrin Fınn-
Beledi ye Hangisi? ~-~- cısı Ne Demektir? 
HiLEKARLARA AGIRI .. o, ŞEHRiN iKTiSAT 
CEZA KESENLERDİR! !UNSURU DEMEKTiR 

Şehir itleri, bence ııaaıl yoluna 
airebilir? Fikirlerimi kısaca ar
zedeyim: 

SU MESELESi: 
istanbulumuzun hemen her 

tarafı fazlasile su membalanna 
maliktir. Suyu istanbula da
ğıtmak için de Şehremanetin
de kifi miktarda proje mevcut 
olduğu gibi eksiği vana ta- J 
mamlanmuı , da Emanet Ye 
evkaf fen heyetleri için rüç 
olmıyan bir vazifedir. 

Siy hususuna gelince, Edir-
nekapı caddesinin aÇıllfında 
aarfedilen geceli iÜJldO.Zln aly 
bu uğurda da sarfedillrse itin 
bu kısmı biter. 

Para meselesine gelince: 
Emanet [makamı, Belediye 
meclisi, Emanet muhasebecili
ği tarafından istenildiği zaman 
derhal bulunan paralar ıeh
rin en mühim ve zaruri bir 
ihtiyacı olan ıu meselesi için 
de bulunursa İstanbul temiz 
auya kavuşur derim. 
.• EKMEK MESELESi: 

İstanbul' da Emanetin bir 
kimyahanesi, müfettişleri, dok
torlan ve nihayet - birkaç se
nelik bir maziye ait olarak 
mevki memurlan ve kavUla
ra niabeten - :mühim miktar-

Yakında belecUye mec:Jiaiııe ua 
intihap olunacak. Bu ıehir sizin. 
dir. Mecliste bulunmasını isted~ 
tiniz kimseleri aiz intihap edel
cekıiniz. Gazetemiz intihap edi• 
lebilecek kimseler hakkında ef
karı umumiycyi tenvir için tim• 
diden karilerin reylerini almıya 
letebbüı etmittir. Kadm ve el"!' 
kek, intihabını isteditiniı kim1e
lerin isimlerini atatıki cetvele 
doldurup idarehanemiu l'öndcr
meniz.i rica edem. intihaptan bir 
iki gün evvel i'elen reyler wnif 
edilecek ve en çok rey alan 
namzetler ilin olunacaktır. (5) 

da zabıtai belediye memur
lan vardır. Bu fen ve idare 
memurlarıml% değirmenlerden 

itibaren evimize ekmeji ie~· -
ren ekmekçiye kadar cid 
bir alika göateneler halit 
bozuk, ekailc, içerisinde batıra. 

Wm yumak kifldir. Kanun rey 
verme f8rtlannı fÖyle teabit ediyor. 

Türk olmak; intihaptan •ltı 
ay evvel intihap yapılan belde
de ·ohirdupnu 1-pat etınek; 18 
yatını bitirmek; •tu' hapıe mah
kUm olmamak; hidemab amme
den memnu olmamak; haysiyeti 
muhil ıuçlardan hapse girmemek 
uker, jandarma, zabit, polis, 
aıkeri memur olmamak. 

lıim 
blm 

him 

* • • • • • • • • 
• • • • • • • • . . . . . . . . 

i'e!miyecek şeyler buhınan 
ek eği göremeyiz. 

Ucuzluğuna gelince; Emanet 
ildıaat müdtiriyeti kendi menfa 
atinden başka birtey tammıyan 
fınncı kadar şehir halkının 
menfaatini. kıllkanmalı ve ıehrin 

fınncısı, ıebrin "iktıaatçıaı 
olmalıdır. 

SÜT DERDi: 

Ahırlarda pisliğin, ineklerde 
hastalığın ve sütteki mikrobun. 
bu yetqmiyormUf gibi bir de 
ıu kanştırmamn neticesidir ki 
lstanbul' da ,ınt ıli_tlnkten çıkı-
y9r ve bir kısım antçülerin 
lıiasi ~~nf aati yerine on bin- . 
lerce halkın . hayab tehlikeye ı 
giriyor. 

Süt iflerinia diizelmesi ııh
hi ve inzibati tedbirlerin en 

ciddi bir surette alınmasına 
bağİıdır .Bunun için belediye he
ltjmi ~e baytarl~n hergün..;.üvari 

kıt'alannda tavla temizliğine 

dikkat eden nöbetçi zabiti gibi 
mandıralann temizliğini kon- · 

trol ve icap ederse nezaret 
etmeli, ııhhi olmaktan tama-

men çıkmıt olanları boıaltmali 
d&ha münasip yerlere naklet-

tirmeli, hayvanlar tedavi edil
melidir. 

Halk tarafından en çok se
vilen belediye, hilekarlara karşı 
cezası en ağır olan belediyedir. 

Murakıp 

Fehmi 

KÜÇÜK BİR YILDIZ NAMEZDİ 
Şarli Şaplen'in 
Bir Unutkanlığı 
Mahkemede Niçin 
Adresini Söylememiş? 

HoJivutu aylardanberi ka

fese koyan Hintli bir dolan
dırıcı yakalamışlar. Polisin 
eline geçer geçmez yüksekten 

atarak maruf artist Şarlo, Mari 1 

Pikfor, Glorya Svansonla dost- ' 

luğu olduğunu söylemiş. ı 
Bu iddia doğru olmamakla 

1 
beraber, hakim, muhakeme l 
gunu uç san'atkir1 şahit ola- j 
rak davet etmiş. 

İsticvap sırasında hikim 1 
Şarloya sormuş. 

- İsminiz? 
- ŞarJi Şaplen. 
- Nerede oturuyorsunuz 1 
- Beverli Hayhte. 

- Sarih adresiniz ? 
- Unuttum efendim. 
Hakim, Şarlo'ya adresini 

söyletmek için çok uğraşmış
sa da muvaffak olamamış. 

Celseden sonra bu unut-
kanlığın sebebi sorulunca. 
Şarlo şu cevabı vermiş: 

- Maazallah, bir defa ad
resimi öğrenselerdi, bir daha 
aylarca evimde rahat yaşamak 
mümkün olmazdı. Ben deli 

miyim ki herkesin içinde ad
resimi aöyliyeyim!. 

.-
Girdiği birçok çocuk güzellik müsabakalarım .. kazanan 

.a msun - Sivas demiryolu teftiş memurlarından Şevki beyin 
yedi yaşındaki kızı Azize Nesrin hanım pek "fotojenik,, bulun
muş, bazı filim kumpanyaları tarafından sinemaya intisap etti
rilmek istenmiştir. Talip olan iki kumpanya ile müzakereye 
girişildiği haber verilmektedir. Bu küçük yıldız namzedi ayni 
zamanda Mektepliler Pazarı sahibi Faik beyin ayni yaştaki 
kardeşine nişanlanmıştır. · 

Kolin Murun 
Verdiği Ziyafette 
Mari Pikf orun Tuhaf 

Bir Sözü .. 

Maruf sinema artisti Kolin 
Mur bir müddet evvel bazı 

arkadaşlarına bir ziyf et veri
yordu. 

Bu ziyafette Jak Pikfor, 
Marilin Miller, Ben l:yon, Bebe 
Danyela te bulunuyormuş. 

lşia tuhafı şudur ki Jak 
Pikfor daha e\'vel Marilin Mil
lerle evlenmiş, ondan ayrıl

dıktan sonra Bebe Danyels ile 
nişanlanmıştı. Fakat anlaşa
mıyarak evlenmemişlerdi. 

Ben Liyon ise Jak Pikfor
la nişanlanmış, geçinememiş, 

Bebe Danyels'le evlenmiş. 

Biraz sonra Mari Pikfor 
gelip te bu manzarayı görün
ce gülmekten katılmış. 

- Yoksa Oven Mur da 
burada mı? Nereye sakladınız 

Şu hale göre Holivut artist
leri arasında sıkı bir akrabalık 
zinciri var demektir. 

BAŞ DÖNDÜRÜCÜ KAR 

Amerikanın F oks - Filim de

nilen sinema şirketi, (1930) 

senesinin ilk dört ayında (145) 
buçuk milyon frank kir yap
mıştır. 

AX..··tos :ıı a.~ _,,, 

MAHKEMELER DE 

BiR DAUA 
120 Bin Liralık 
Bir Sui İstimal 
Olmuş ..• 

El!ıtitnto Naçyonale ve >.Ji
küraçyoni jenerali sigorta tir 
ketleri mümessilliğini yapa' 
Jozef Kuareto ile karde'I 
Antonyo efendiler hakkıDdl 
(120) bin liradan fazla tuta' 
bir sui istimal, sl?htekirlık fi 

dolandırıcılık davası açılmıştır• 

Bir Şahit 
Aranıyor F akak 
Bulunamadı 

Bafra' da Tir Ali zade Mdr 
met beyi öldürmekten mazn.,_ 
olarak tevkif edil~n Bafra tJ. 
F . . mutemedi Ra}:ımi Be~ a.
vuı Ankara ağır ceza oıalr 
kem esinde görülüyor. 

Bu dava münasebetile lstaO" 
bulda bulunan şahit İzzet 'it 
Bahattin Süreyya Beylerin ifa" 
deleri alınmak icap etmiş. f r 
kat Bah~ttin Beyi bulmak bit 
türlü kabil olmamııtır. 

Biraz İnsaf 
Bu (114) Kişi Şimdi 

Ne Yapsın? 

Tütün inhisannın muhtelif 
tutün ticaretaneleri nezdindl 
(114) murakıbı vardır. Bunl-1 
ayda (40) lira alırlar. Bu pi' 

rayı da tüccar verir. Sont1 

bu para inhisar idaresi bütçe' 
sine nakledilmiştir. 

Fakat inhisar idaresi, bit 
auretle bu tacirlerle anlaşrrııt 

Şimdi bir eylülden itibare11 

bu 114 kişinin vazifesine rıİ' 
hayet veriliyormuş. Sebebi i9' 
galiba tahsisatları büt;et' 
konulmamış, unutulmuş. Behetİ 
birkaç nüfuslu aile geçindire~ 
bu iş adamlarına yazık de~ 
mi ve bunlar hizmetçi bob' 
çası mıdır ki böyle kaldırıbP 
kapı dışan ediliyorlar? Bir-' 
insaflı olalım. 

Müze Müdürü Halil ~ 
Müzeler umum müd~ 

Halil B. tedavi ıçın gittii' 

İsviçre' den ay nihayeti.Jld' 

avdet edecektir. Halil B. 1"f 
sene evel tekaütlük ya~ 
doldurduğu halde memuriye 
temdit edilmişti. Bu sene 5"' 
senesidir. Bir daha temdidiıt' 
kanun müsait olmadığı içil 
avdetinde tekaütlüğünü isti1e' 
cektir. 

Yevmi, Siya1t, ffayadia ve Halk r••et -idare: l.tanbul, Nuruoımanly• 

Şeref ıokaiı 35 - 37 

Telefon : lıtanbul - 203 

Poıta kutuıu ı lıtanbul - 7·41 
Telıraf ı 1.tanbul SON pos1ft 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE - E~ 

1400 lcr. 1 Sene ~700 Jd• 
750 n 6 Ay 1400 " 
400. 3,, 800" 
150 ,, 1 • 900 ,, 

Gelen evrak reri verilmez. 
llAnlardan me1uliyet ahnınas. 
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• Bir Ankara Tavşanı 

Sılılıat 
Yüz Liraya 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Az Maaşlılar 

ll Yent fırka etrafında (Halkın Seıl) 
1 ı!,IUlunda bir ıualiml:r. var. Buna cevap 
• ak dlyeblllrlm ki ı yeni hrkannı en 
.... b flkrl mahiye varldab (50) lira 
•• bundan ... tı olan ulm halk 1dıtlet ta.lclp ve onu himaye etmek ohıun. 

Himayei Etfal Cemiyeti Reisi 
Fuat B. Gördükleriıli Anlahyor 

~ 

Ve Güzellik 

Evlendikten Sonra Çalışmalı Mı? 
• 

Bunun için Bir Nasiha1 
tb&ku bundaa fazla aidab olanlar hl· 

Ş:Y• edilmlt. dlierleri ıö:r.etilmemittlr• 
lr Yet S. C. F, lideri bu noktayı hesaba 
r:.ıt..ra. aaavaffakiyet amillerinden bl· 

daha terazi kefealH koyar. 
'YeclJkule karilerlnlzdea Narlık.apul' 

H. Sual -
SAVSAKLAMA YOLU 
karllerimlzdea Ahmet lamlnde bir 

:uhacirden aldılımı:ı; bir mektupta ı 
eınerbuırazda m••kün Karacaabat 

lrlUb · ..... tıt • dillerinden kolıığuı lbrahim :ude 
uıtafa Beyin teffizen tahliı olunan 

~blvaJ ve emllk ten gayn bakiyel mat· 
bubatına kar,1 ayni nahiye merkezinde 
..: l.tida talip oldup emllk için latan• 
d 1 lakla idaresi dahilinde nahiye mO

L.~ bey tarafından blll tehir ve mu• ı' 
-clrlne 18ıterilen bir tefkat buebile 
•ıaaaıeıe.ıaı yaptıiı ve Huköy maliye 
~I de bu bapta icap eden kayıtlan 1 

•tle çıkararak evrakı 1 - 1 - '30 l 
tarlhJ8de 274 numara De lıklwda 
~-- Bey adında bir memura 

vale "erek tapudan sorulması lkua 
~dltl halde o tarihten beri henlh 

blaarnele yapmacbiı ve " Bu,O. ılt, 
);:ı- ıeı, henlh evrakı bwamadımt .. ,, 
li 1 sizlerle mllracaat Hhlblnl baft&JI 
&avdıfı blldlrilmektedlr. 

BtLf:DIYECILiK'İiôYLE MiDiR? 
h Burra:r. adasında Yalı mahallesinde 

11alkın ıeçeceği yolu aydınlatan lüks 
lll~aaı birkaç giin evvel bulundup 
~en kalcbnlarak defterdar Şefik 
it oturduiu evin önllne konmutlur. 

allc •ikAyet etmekte ve bunun ıebebinl 
~111a.lctadır. Eier orada da lllzwn var 

ise bir tlmba da oraya konabtlirdL 

YOLSUZ BlR KÖY 
~ Çengelköy'llnde Havuzbatında otuna 

Aettin isminde bir karllmi:r. Çamlıca 
)'olunun batı olan bayırdan l'eçmek, 
h a.ta Ye cenaze blle nakli mllmldin 
01ınıııdıfını, halbuki burasına yapbrmak 
1~irı Enıanete ve Rumelihi•an belediye• 
•ıııe lki defa müracaat edildiği halde 

,•ldır19 edilmediğini yazmaktadır. Halkın 
11 ~e b~ediyeye yardım etmesi de kabul 
e:ild!ği halde belediyenin bu şiklyetlere 
• dırıt etmemesi teeHÜre 9avandır. 

'J' 1\ Yy ARE CEMIYET~NIN ZARARLARJ 

Geçen cuma günü ailemle hava al• 
tlıak için Bebek bahçesine Fttlm, Bahçe . 

•un kıpııındaki cevl:r.ciden çocukla-
~tna cevt:ı; aldım. Satıcımn cevizleri 
Oriuğu kese kliıdı nazarı dikkatimJ 

:e betti, Baktım: Tayyare cemiyetinin 
ıc:':'~tanlarda ahaliden :r.eklt ve sada
•e ıtır toplamaya mahıuı zarflanndan 
8a~ T 518800 ) numarayı ta"ıyanı idi. 
l&ıı nıı ı Tayyare, Hlmayeletfal ve Hi
ltl •hrner gibi Uç mühim cemiyetin 
lcuı~rt için hazırlanan zarflar nerelerde 
ta •nılıyor? Bunlar kullanıldıktan son· 
'-cı &iltıldı ise atlkadarlar mes'uliyet al-

adır, Fakat tomarla rördüğüm bu 
~ na11l evlerden teker teker top

•uıltr? 

...., TGccarbatı zade M. Halit 

Londrada tavukçuluk ve ehli 
hayvanlar kongresine iştirak eden 
Himayei Etfal Cemiyeti Reisi 
Doktor Fuat Bey evvelki gün 
tehrimize döndii. 

Fuat bey bir iki seneden
beri tavukçuluğa ve tavşancı
lığa merak sardırmışbr. Hatta 

bir ıene evvel Ankarada bir .. 
de cemiyet tesisine muvaf· 
fak olmuştur. Bu defa kongre

ye iftiraki münasebetile bu 
hususta daha çok tetkikat 
yapm17 ve ıayanı dikkat ma
lümat toplamışbr. 

Fuat Beye, göre bizim gibi 
fakir memleketler için tavuk 
ve tavşan gibi masrafsız, fakat 
çok kir getiren hayvan bakı
mile, sınai ziraat, hayati bir 
ehemmiyeti haizdır. Onun için 
Fuat Bey her ailenin birkaç 
tavuk ve birkaç tavşan besle-
mesini adeta vatani bir vazife 
addetmektedir. 

.. MUHARRiRi 
_SON POSTA" NIN T efrlkası: No 5 MORfS LÖBLAN 

....... -.- Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti 

IMDA T GELİYOR 
R.auı, daima ayni hararetle 

lordu: 
J cere açık yatar mı ? Ben seni 

tehlikelere uyanık bulundurmak 
8e-:- Peki beni nasıl buldun? için bunu yaptım ve uyurken 
'Ilı runı Rau) Davnak olduğu- yastığının altından bunu aldım. 

u Dereden bildin? Beşu, evveli öfkeyle, sonra 
Ilı .. :f . Bir tesadilfle.. Bizim da tabii bir surette gülmiye 
.u linyete gelen biri, ki se- başladı: bil feriki cürmünmüş, o ha- - Hay kifir Lüpen .. Adam 
eR verdi. olmadın gitti. Bu yaşa geldin 

k aul, ani bir hareketle onu de bili utanmıyor musun? 
Ucakladı: - istersen beni ihbar et. 

8 - Sen bir kardeşsin, Beşu... - Kabil değil ki.. Gene 
ri ana senli benli hitap etmeni kaçarsın. Seninle başa çıkılır 
f)ca ederim. Evet, bir kardeş. mı hiç? Hem seni haber ver
iı ur, sana cüzdanından aldı- mek bana yakışmaz: Senin 
et rtı liç frangı derhal iade bana çok iyiliklerin var. 

rtıekte bir saniye düşünmi- - Daha da sana çok iyilik 
)eceQ.inı. 

e• edeceğim. Bak, sen beni da-
la Bu sefer boğaza sarılmak vet eder etmez, koştum gel-
taaı Beıuya gelmişti: dim ve hem yatağında yatbm, 

l>a ~ Hırsız, namussuz... diye hem de kahvalb edeceğim. 
t.:~rdı. Gece evime girmişsin. Filhakika, Beşunun hizme
"el lııırnı boşaltmışsın. yola tini yapan bir komşusu, odaya 
• rne ... b' k k .. ır adamsan vesselam. kahve, e me ve tereyağı 
ıc,;;_1Ne olacaktı ya, ihtiyar getirmişti. Raul kamını mükem

lnaaıı ıece ya1111 pen- mel doyurdu ve üstelik bir de 

• 

Çalışma Meselesi 
Evlenmek kız için en tabii , 

• meılek,. tir. işe giren kızın ~~-~:-~--=-~~=~'] 
da gözll bir kocadadır. Bir 
an evel evlenmek ve iş hayatın
dan kurtulmak ister. 

Erkek te onu bu fikrinde 
teşvik edici bir vaziyet aJır. 
Kansının çalışmasına müsaade 
eden kocalar pek azdır. 

Evlendikten sonra itini bı
rakan kızlar iatiklilin manaamı 
ve zevkini anlamıyan safdil 
•e ca1ıil kızlardır. Evlilik bir 
esarettir. Billıusa kadın için 
evlilik k6lelik derecesine va
ran bir esarettir. iş sahibi kız 
nasıl evinde annesinin dW 
dibinde oturan kıza nishetle 
genç kızlığında daha hürse, 
evlendikten sonra da işini 
muhaf aı:a etmek şartile diğer 
kadınlardan daha hür olur. 

1 - Alçak bir yere o 
rup bacaklarınızı uzatinız. 

İl' 

Fuat Beyin beyanına g6re lar kıymetli mantolar ve jer-
Danimarkada her evde bir aeler yapbnyorlar. Ankara tav
kümes vardır. Bu kilmealer tanlannın tnylerinin kilosunu 
iiç katlıdır. Bir kabnda tavuk, yirmi liraya aabyorlar. Bir Aıı
bir kabnda tavşan, bir kabn- kara tavşanı bet yilz gram 

Bunu anlamıyan kızlar evle
nir evlenmez işi bırakmıya can 
atarlar. Bu hareketlerile iki 
büyük tehlikeye kendilerini 
maruz bıraktıklarının farkına 
varmazlar~ 

Evlendikten bir müddet 
da da güvercin beslerler. tüy veriyor. On bq sene ya- sonra karı koca arasında ge-

Bu sayede evin btftün et ııyot, asgari, bir aenede ( 20) çimsizlik başlıyabilir. Bu tak-

2 - Ellerinizle dizlerinizi 
sarıp bacaklannızı yukan doğ
ru kırınız. 

masrafım temm. ettikten "a•1 ~:.:- ,"' _ . dirde it sahibi bir kadınla ev-
'I> ırl[.8 ..... yavru verıyor. de köle vaziyetinde bir kadı-

yumurtaları, tavşan tüy ve i Bu hesaba bakarak Ankara mn mevkii bir değildir. işi 
derilerini kooperatifler vası-f tavşanının ne kadar kirlı bir olan kadın kocasının manasız 
tasile İngiltereye sevkederler. ıey olduğunu anlıyabilirsiniz. tahakkümlerine, kafa tutmalarına 
Bu yüzden senede (20) milyon- Bugün Türkiyeden sevkedilecek tahammül etmez. işsiz kadın 
lira girer. Ankara tavpnı tüyünün kilosunu kocasının her türlü ısb-

F uat B. diyor ki : ( 20 ) liradan alacak müşteri rap verici hareketlerine boyun 
-"Londradaki sergide bizi ~ ".hazırdır. egmiye mecbur olur. -

çok alakadar eden hayvanlar Her Türk evinde Danimar- Hele kocanın ölümü halinde 
Ankara tavşanları olmuştur. kada olduğu gibi bir kilmea iş~iz ka~ının hal~ bir faciadır. 
O kadar güzel ve mütenevvi bulunmalı ve bu kümeslerde Aıle sefil ve perışan olur. Ka
tavşanlar vardı ki hayret e\- herkes tawk ve tavşan bes- dın akrabadan bir erkeğin sır-

3 - Ellerinize dayanarak 
bacaklarınızı ukan kaldınnız. 

ı 'd' E · f h 1 1 bna yük olmıya çalışır. Halbuki 
memek mümkün değil~ Bir em. ır. vın re 8 ı, meme- iş sahibi kadın iyi fena koca-
Ankara tavşanı almak İıtedim ~e?4 iktısaden yükselmesi için sının yerını doldurur, çocukla-

= TAKViM -:.. 
GGn 31 20-Ağustos - 1930 Hızır t<>ı 

Arabi Rumi (500) lira istediler. Bir tavşa- ıhtıyaç vardır. nnı sefalete düşürmez. 
nın bu kadar pahalı olması- • Bu .ihtiyacı anlatmak ve ev Genç kızlara nasihatim ol- 25·RebiGlevel • 1348 7 ·Ağustos • 1346 

iktısadıyab hakkında konfe- sun: Evlenecegınv · iz zaman ko-
nın hikmeti şudur: Bu tav•a- ı k akınd 

Y rans ar verme üzere y a canıza işe devam edeceğinizi 
V akıt·E:r.ant-Vasati 

Giinet ıo.n ~5.14 
Öile S.15 2.18 

V akıt-Ezani-Vasati 

Akşam 12.- F.9. 3 nın tüyleri çok makbuldür. Anadolu dahilinde bir seyahat şart koıun. 
Bu tüylerden zengin kadın- yapmak niyetindeyim.,, Y ataı 1.49 .44 

ala braş oldu, yıkandı ve 
giyindi. 

Sonra Beşunun karşısına 
geldi: 

- Şimdi anlat bakalım, dos
tum. Fakat, AUah aşkına uzun 
nutuklardan vaz geç, birkaç 
kelime ile anlatıver. 

- Bitişik ev ... 
- Dur birşey daha aöyle-

yim. Sen bu işe ne diye bur
nunu soktun? Emniyeti umu
miye memuru olarak mı? 

- Hayır, bu ailenin iki ay
danberi samimi dostu olarak 
bu işe karıştım. "Radikatel,,e 
nekahat aylarımı geçirmek için 
gelmiştim, zatürreeden , yeni 
kalkmıştım. 

- Pek ala... Devam... Bir 
daha birşey soracak değilim. 

- Ha .. Ne diyordum? "Bar
ya-va,, malikaneleri.. 

- Ne tuhaf isim bu ? Şu 
Kodbekin yanında, köşedeki 
küçük kilisenin ismi. 

Dinle Dün, tam öğle 
üstü, beni şatodan çağırdılar. 

- Ne şatosu? 
- Bar-ya-vadan. 
- Ha, orada bir tato mu 

var? 

Hanım Tegze ikindi '· 3 16. ' lmaak 8.20 3.22 

r - Evet, iki kızkardeş otu- 1 - Sonra efendim, küçük I tonun kapılan ve parm~khkla-
ruyor. Katerin de babası Mişel ~on- n anahtarla kapalı • imiş'. O 

- Bunlar fakir kızlar değil tesyö ile ve Amolt ismınde günden sonra oraya kimse 
mi ? Anlat bana. efendisine çok sadık bir biz- adım atmamış. 

Beşu kızdı: metçi ile yaşıyor. Bu kız, biraz Beş t kit tti· 
S d v d" ..r.-t b' 'h . 1 b u e e • e - ana ogru. uc~. _ır- hayali, hassas ve ı tiras ı il· 

ş y anlatma~. kabil değil ki. yüyor, mütaleadan çok zevk - Hiç kimse. 
- Dur, oyleyse ben aana alıyor Bar -ya- va' dan ayrılmak -- Yalmz bu ıene iki kıı-

anlatayım, ister ~iainiz? istemiyor, Ürelin soğuk sula- kardq yaz mevsinıiııi orada 
Yanlış söylersem sözümu ke- d d · b geçirmiye karar verirler. Bert-. F k b h' 1 nn a aıma anyo yapıyor, 
sersm. a at en ıç yanı - l d k k . . ranm kocası Mösyö Gersen, 

B b . . . b' sonra ot ar a urunma ıçm, 
mam. u, enım ıçm ır pren· b. l v d Fransaya mütNddit gidiş ge-
. t• o· l V k .1 B ır e ma agacının albn a ha- lişl nl I sıp ır. ın e: a tı e, asm · erinden sonra o ara iti-
ıenyörlüğüne ait olan Bar-ya-va caklanm .. ~~vaya kaldırarak hak edecekti. İki kızkardeş 
şatosu, on dokuzuncu aınn ıatıy?r. ~uyuk ba~ası . onu çok senelerden beri büyük kızın 
ortalarında, Havrın zengin ta- sevmış,~ takaht ~arıp. bır ahdam- hizmetinde bulunan Arnoli 
cirlerinden biri tarafından sa- ~nış.' ~lumu. afi_:e, kımya, atta ile bir hizmetçi ahçı kadını 
tın l t Ov l M' I M ilmı sımya ıle ugraş1r dururmuf. b b 1 . d . a ınmış ı. g u ışe on- B . . . d' 1. ? era er erın e getirirler. Bu-
te .. d bü .. dil d enı ıyıce ın ıyor musun f syo, ora a yu , ora a .• rada da azla olarak kasaba-
evlendi, orada üst üste karısı- - Tabu. mn kızlarından ikisini muvak-
ru ve kızını kaybetti ve iki kü- - Ha.. Bundan yirmi ay katen hizmete alırlar ve bir 
Çn-.- k ·ı l kald kadar evvel, eylül sonlarında, h ıK ızı ı e yapaya nız ı. harabe aline gelen şatoııun 
Gid' p · t l şt• Normandiyadan ayrıldıkları gu .. -

ıp arıs e yer e ı ama, tanzimine başlanır. İşte dostum 
senenin iki ayında oraya geli- nün akşamı, büylik baba bir- .. l d'kl 
yordu. Biri Paskalya aylannda, denbire Paristeki apartımanla- soy e ı erimde hilaf yok ya? 
öteki de av mevsiminde nnda ölür. Büyük kız, Bertran, · Beşu, Rnulü tuhaf bir ta

Kızlanndan büyüğü, Bert- kocasile Bordodadır. Büyük vırla dinlemişti ve anlamıştı 
rant, Paris sanayi erbabından baba, zannolunduğundan daha ki, bu zeki adam, bütün bu 
Gersen isminde birile evlendi az ıervet bırakmış ve al .. m umab, kendisinin 
ki bu adamın Amerikada mft- hiçbir vasiyetnamesi yokmuş. defterini karıştırarak 
him itleri var. Tamam mı ? Bar - ya - va'daki malikaneye mişti. öğren-

- Tamam. gelince, hunu terketmişler. Şa-

cep 

(Arkuı varl 
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•• Yakup, Evdoksiyanın Mektubunu· Sabaha dan bir sene evvel tzmirin ,_ _____ ,;...__t~------t 

Çocuk Sütunu 

Arastalar çarşıamda kavaf Yaramazlar Oyunu yi Tertip Ettiler 
Kadar Yüzlerce Defa Okumuştu... Cemil efendinin kasası ıoyuI-

mu~:;tamn tahkikab netice- Fakat, Evdeki Pazat EVDOKSIY ANIN MEKTUBU 
Sabah olmak üzere ... Orta

lık hafif, hafif aydınlanıyordu. 
Akşamdan emir alan Arap 

ordusu erkenden uyanmışhr. 
Sessiz, sessiz hazırlanıyor. 

Silahlar parlablıyor, askerler 
aptea alıyordu. 

En büyük kumandandan 
en küçük nefere kadar herke
se, bugünkü hücumun son 
ve kat'i bir hücum olduğu 
bütün gayretlerini sarffetmeleri 
bildirilmişti. 

Eğer bu hücumda da mu-
vaffak olamazlarsa çekilip 
memleketlerine gideceklerdi. 

O gece uyumıyan Serdar 
Y akup , elinde Kalinikosun 
çuvalından çıkan mektup oldu
ğu halde düşünüp duruyordu. 

Bu mektubu belki beş on 
kere okumuş ve her kelimesin
den ayn mana çıkarmıya çahş
mışb. 

Mektup çok kısa idi ve 
fÖyle başlıyordu: 

"Aşk gibi, dünya kurulalı
danberi pekaz kimsenin oyna
mıya cesaret edebildiği mu
kaddes birşeyi, menfaatinize 
alet ederek "Kalinikosu,, ka
çırdığınızı duydum 1 

Bu, sizin gibiler için belki de 
bir muvaffakiyet sayılabilirse 
de, ben sizin bir "'akıl,, bile 
denmiye deymiyen ufacık bey
ninizle beni aldatmaklığınızı 
muvafık bulmadım! 

Bana oynadığımz oyunun 
bir aynini ben de size oyruya .. 
bilirdim! 

Ülvi ve mukaddes olması 
lizımgelen bir aşk dakikasın
da benden çaldığınız bir kağı-
dın bir aynini daha yazıp sizi 
kaçmak istediğiniz yolun üs
tünde yakalahr, aç kalmış 

köpeklerin bile yemiye tenezzül 
etmiyecekleri hissiz kalbinizi 
parçalardı mi 

Fakat yalan da olsa bir za
manlar seviştiğim bir adamın 
aşkına hiyanet etmektense 
memleketime ihanet etmeyi 
tercih ettim ve sizi serbest 
bırakbm. 

Bu hiyanetimi daha ilerlere 
götürmemek, size aldanmıya

cağımı .ve istediğim zaman si
zi yere çarpahileceğimi ispat 
için Rum ateşi mucidini elini
zden alıyor.ıml 

Ve bir daha o yoldan tek
rar şehre girmek isterseniz, 

aizi kılıcımla karşılamıya ha
zır bulunduğumu arzeyliyo-
rum .•• " 

Bu mektubu Serdar Y akup 
mütemadiyen okumuştu. Her 
seferinde fıkri değişiyor. Bir 
kelimeden, Evdoksiyanın ken
disini sevdiğini, diğer bir ke
limeden de kendisinden nef
ret ettiği manasını çıkarıyor, 
Ye bu birbirine zıt düşünceler 
arasında kıvranıyordu. 

Sabaha karıı çadınnın per
desi açdcb, bir asker içeri gir-
di: 

- Sizi Emir Hazretleri 
bekliyorl Dedi. 

Serdar yerinden fırladı, ya
kasmı, saçını, sakalım düzeltti, 
bir aptes aldı, kılıcını taktı. 

Yüriidü, Hazreti Eyyubu ça
dınnın önüne geldi. 

Ordugah tamamile uyanmış
b. Sessiz, fakat devamlı bir 
hareket vardır. 

Sizi Emir İstiyor 

Hazreti Eyyubun çadın ö
nünde birçok asker ve emir 
birikmiş, ğararetli. hararetli, 
konuşuyorlardı. 

Serdar Y akubu görünce hür
metle eğilerek yol verdiler. 

Serdar Y akup içeri gi
rince, Muaviyenin oğlu Yezit 
çelik gömlek giymiş olduğu 
halde odasının ortasında du
ruyordu. 

Hazreti Eyyup ta hazırlan-
mıştı. Başında parlıyan çelik 
bir miğfer vardı. 

Yüzü biraz donuktu. 
- G eldin mi oğlum, Ya

kup? dedi. 
- Emirlerinizi bekliyorum! 
- Y anm saate kadar hil-

cum başlıyor! 
Ordumuz muhtelif kollardan 

kapılara hücum edecektir. Her
kese lazım gelen talimat 
veriJ~iştir. Biz Seyit Yezit ile 

sizin şehre girdiğiniz yolu zor
lıyacağız, sen ise (Kaligarya) 
[ 1) kapısını zorlıyacaksın! Eğer 
bir muvaffak olur da şehre gi-
rebilirsek en yakın kapıyı ar
kadan zorlayıp orduya açmıya 
çalışacağız. 

Serdar Y akup büyük bir 
sabır ve dikkatle söylenileDleri 
dinliyordu. 

Halbuki Evdoksiya, yolun 
başında beklediğini yazmışb. 

Serdar Y akup şimdi eğer 
oraya gitmezse, Evdoksiya 
onun korktuğunu zannedecek, 
kim bilir ne fena ihtimaller 
aklına gelecekti. 

Halbuki o hemen geçide 
gidip Evdoksiyayı görmek, .• 
kendi kendine hile itirafa. 
cesaret edemediği bir alçalışla 
ayaklanna kapanmak, affedil- -
mesini rica etmek istiyordu. 

(Arkası var] 

[1] Kaliıary• kapw (Fcliraekapı.u ) 

Şahtın Raporuna Devam Ediyoruz 

Devlet Bankası Memur~ 
ları Nerden Bulunacak 

Umuru nafıanın ve malzeme 
mübayaabnm istilzam ettiği 
sarfiyabn taksitlere rapb sure
tile icrası, raporda da haklı 
olarak muaheze edildiği gibi, 
devam etmemelidir. 

Bu mali planla irtibattar ol
mak üzere tanzim edilmesi 
icap eden iktısat planının gayesi 
de bu beş sene zarfında bugün 
mevcut olan ticareti hariciye 
açığının izalesinden ibaret ola
caktır. 

Bu iktısadi ve mall progra
mın tatbiki hakikati halde 
Türkiye hükUmetince istihdaf 
edilen ihzan istikrarı temin 
etmekten başka birşey değil
dir. 

lhzari istikrar için bir te-
davül bankasına lüzum olma
dığı gibi, bankanın tesisi, izah 
edilen sebeplerden dolayı, şa
yanı tavsiye de değildir. 

Maamafih yukanda izah olu
nan ıslahat programının tatbi
ki temin edildiği anda derhal, 
intikal devresine has bir te
şekkül olmak ve tediyat p:a11-
çosunun tevazününde hakiki 
bir tedavül Bankasına inkılap 
etmek üzere (Devlet Bankası) 
veyahut ( Müstakil Devlet vez
nesi) şeklinde bir teessüsün 
vücut bulmasında mahzur 
mülahaza etmem. 

Böyle bir teıekkülün, Dev
let bankasUlln vazifesi bilhu-

sa devletin döviz ihtiyacabnı 
dikkatli ve itinalı bir surette 
temin ve hazine mevcutlarının 

merkezleştirilerek idare edil
mesinde mündemiç olacakbr. 

Bundan başka halen hüku
met yedinde bulunup bilahare 
evrakı nakdiye karşılığı olarak 
tahsis ve Bankaya tevdi edi
lerek döviz ihtiyatlarının ida-

resi de bu vezaif cümlesin
dendir. V alcıa bu muvakkat 
teşekkülün vezaifi mahdut kal
mak :zaruridir. Banknot ihraç 

' etmek hakkının istimali bu te-
şekkül için mevzubahis olmı
yacağı gıöi naktin istikrarına 
devamlı bir istinatgih olmak 
vasfı da bu teşekkülden bek
lenmiyecektir. 

Bu takdirde döviz mevcu
dunun süratle sarfedilmeai na
zarı itibara alınmalıdır. 

Atiyen teşekkül edecek 
Merkezi Tedavül Bankası için 
şimdiden diğer bazı istihia
ratta da bulunulabilir. Türkiye 
şimdiye kadar,muasır manada, 
bir Tedavül bankasına 
malik olmamıştır. Osmanlı 
Bankası, uzun zamandır bank
not ihraç etmek hakkını haiz 
bir müessese olarak mevcut 
bulunmuş olmakla beraber 
daima mahdut mikyasta 
istimal etmiştir. 

Bundan başka Osmanlı Ban-

sinde bu kasanın, elyevm ls-

!:hul }:ı:::ı;md;eh!:~~ Çarşıya Uy a d ı .. j 
kardeşi tarafından soyulduğu 
anlasılmıştır. [ Dünden mabat ] 

İf ~deleri alınmak üzere is
tenilmişlerdir. Bugünlerde İzmire 
getirileceklerdir. 

HaY!anat ~ahçesindeki . afacanlar eğlenmiye k arar vermişlerdi· 
· Hep birden fırar ettiler. Öküz dayının evine gittiler. Tam sofrad• 
oturacaklan zaman Öküz dayı çıka geldi. Onlar da masawn altın• 
1aklandılar. 

Orhan 

Liselere 
Kaç Parasız Talebe 

Alınacak? 
1 - Bu sene lstanbul ve 

Kabataş lisesine 10, Bursa 
lisesine 6, yablı ve parasız 
talebe alınacaktır. 

2 - Bundan başka muhte
lif sebeplerle mektebi bırakmış 
olanlann yerlerine de gene 
parasız ve yablı talebe kabul 
edilecektir. Bunun icin (25) 
Eylülde her lisede birer imti
han açılacaktır. 

İmtihanlara girmek isti-
yenlerde şu şerait aranacaktır. 

1 - Orta mektep mezunu 
olmak; 2 - Beden ve ruhtan 
hasata olmamak; 3 - Müsa
bakada kazanmak; 4 - Velisi 
fakir olmak .• 

Vapurlarda Tel
siz Muhaberesi 

Seyrisef ain idaresi kendi 
vapurlarına binen yolcuların 

vapurlardaki telsizden istifade 
ederek herhangi bir yerle 
konuşabilmesi için Posta ve 
Telgraf müdiriyeti ile müza
kerede bulunmaktadır. 

Posta ve Telgraf müdiriye
tinin teklif ettiği ücretler Sey
risefaince kabul edilmemekte, 1 
daha ehven olması için çalışıl

maktadır. Eğer bir uyuşma 
olursa telsizlerden evvela 
lskenderiye hatb yolcuları, 
sonra da İzmir ve Trabzon 
yolculan istifade edeceklerdir. 

kası asri bir tedavül bankası 
ile telifi müşkül diğer mühim 
vazifeler deruhte etmiş bulun
maktadır. 

Bugün gerek milli gerek ec
nebi bankalarında kısmen mü
him mevkiler ihzar etmiş olan 
Türk mütehassıslarından sarfı 
nazar edilirse bir tedavül ban
kasının mes'uliyetli mevkillerine 

göre mütehalif olan vezaifte 
faaliyetine lüzum hasıl olacak 
Türk anasın henüz noksandır. 

Mali ve iktısadi ıslahabn 
devam ettiği müddetçe ve bu
nunla mütevaziyen Türk un
surunun memaliki ecncbiyede 
kesbi ihtisas ebnesi düşünüle
bilir. Bizzat ben, bankacılılda 
ve mümkün mertebe ikbsat 
ilmile melôf Türk unsurlarının 
b;r tedavül bankasının iktısadi 
vezaifini ve teknik hususiyet
lerini yakinen görmek ve bil
mek için Reichbank'ta bulun
maları hususunda imkin hah
şetmiye amadeyim. 

Zab alileri arzu ederlerse 
diğer memleketlerin tedavül 
bankaları da bu tarzda bir 
ihtisas iktisabım temine hiz
met edebilirler. Bwıun mils
takbel Türk tedavi.il bankası 
için olduğu kadar diğer Türk 

bankalan için de büyü~ bir 

4 - Sonra ne oldu bilirmisiniz? Masayı sırtladılar ve kapıya doğrU 
ilerJemiye başladılar. Fil : çocuklar, dikkat edin devirmiyelim, diyordı.ı• 
Nekadar çabuk giderseniz o kadar iyi .• 

Öküz dayı dona kalmıştı: Yahu nereye? •• Durun bakalım, diye 
bağırmıya başladı. 

Fakat fil alay etti: 
- Sen kendi kendine ziyafet verir de bizi çağırmazsın ha? .• 

5 - Fakat :elelim, masa kapıdan geçmiyordu. Kapı bir az dah' 
geniş olsaydı ne iyi olacaktı. Fil ş;ı ~ ·dı: 

- Gördünüz mü başımıza geleni, dedi, şimdi ne yapacatu::? 
Onlar uğraşıp dunırken masanın üstündeki yemekler birer bire' 

ortadan kayboldu. Neden sonra farkıı.a vardılar. 
- Yahu yemekler ne oldu? diye bağrıştılar. [Sonu yann ]~ 

* Son Posta'nın Bilmecesi j 
Halledilen Bilmecemiz Yeni Bilmecemiz 

t 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 ül ü A 'Al t 
2 ü Ç•YA.V A N .. F A 2 
3 ç.-T Ü -cm R A -Hıll z 3 
4 ü -T· ü iı1E -z· A. AS i 4 
5 K A TE .• E.11T T1--

~ K rı ~:; ~1~1 ~9 ~ 
8 AN AMTLfE11 A M 
9 Z ll_H AL ._ş_ Al Nil 
1 AF.SiCiM.S 
11NAZTK1- KAVUN 11 

SOLDAN SAGA, YUKARDAN AŞAGI: 
1 - At beslenen bir kaza (9) 6 - Bir peynir (3), göz:ıüz (j) 
2 - Göbek atan (S), zan, dü- 7 - Serbest (4), günlerd,-

şünce (S) biri (4) · 
5 - Tok değil (2), zehirli hay• 8 - Sayı (3), büyük davul ('1ı 

van (5), nota (2) 9 _ ~~~~~ ~~l, acemi ifçi (SJı 
4 - Fikir (3), itaret (3), bir bir hece (2) 

kuaba (3) 10 - Siyuette kazandıraıa ıır (5'ı 
S - Hücum (4), parmaklara liyakati olan (S) 

sürülen (4) 11 - Uzun bıyık ( 9 ). 

ehemmiyeti haiz olacağından 
Jiiphe yoktur. 
İhzari tedabir meyanında ban· 

kanın ihraç edeceği bank:not
lann karşılıiıru temin etmek te 
düşünülmelidir. Bugünkü telak
kilere göre banknoUann altın 
ve albn kıymetinde döviz ola
rak karşılığı yüzde kırk nisbe
tinde bulunduğu takdirde kafi 
addedilmektedir. Bunun 3/4 ü, 
yani banknot tedavülünün yüz
de otuzu filen albn olmalıdar. 
Türkiyenin bugünkü evrakı 
nakdiye tedavülü ( 160) milyon 
Türk lirasıdır. 

lArkuı var) 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evinlxe veya ifiniı.e gldcTkeıa, 60~ 
ta ıeserken veya b!ruilo ıliriif ~ 
her hana-i bir vak& karpsmda k 
liralnlz... f 

HavAdla nedir bUlyonanlll o val':ır 
derhal a-trebllirabılz. Bir yanflllt (t1" 
katil, bir kaza blrc.r havadbtlr. 

1
,. 

gcldljin1% vakalarc!au ertesi Jiiııll1 .,.e' 
zetelerde girmek latedltfz biri c 1 ~ 
derhal telcfonum:m açınu ve b•~;.ıl• 
r•ıctcınlıe h:ıber veriniz, f!ılr.l ... ;_ .. ,.. 
re9fnlzl de b111lkum. VerdJ)iıb -"" 
dlsln ehemmiyetiae ~re ,_..ı 
milklfatım vermc7l vuife bllir . ., ,.,, f 

Telefon numaramız: ı.taal-ul 
tilr. 
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İttihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar •• 

Ben, Bu Alman Sefiri Denilen 
Herifle Bir Daha Konuşmam! 

POSTA Sayıla 7 .-
HAKiKt HAYAT ~YELERINDEN: 3 ' 

Beklenmiyen Bir Kaza .-1 BORSA 
·-

J 

İstanbul 19 Agustos 1930 
- Kapanan fi.atlar -

NUKUT Bir Düdük Sesi, Sonra 
ı:~ K:; .. KendiniSedyedeBuldu 

Kmıış 

ı Alba nc,-
1 Meeidi7t SS.--

Sadrazam Hiddetlenmiş, Böyle Söylüyordu 
1 Bankonot 240,.50 
1 lsterUn ıtl712S 
ı Debr 213.-

20 Ko.-. 125,-
lAvusturya ti 51,-
l Pezcta 24,50 

• laimıer idaremizde sa.khdır • 
O anlattı, biz dinledik. 
Başından geçen o feliketi 

teselli etmek için bir kelime 
bulmak mümkün değildi. Yal
nız dinledim. Yüzümde, onun 
bütün f eliketini aksettiren te
essür çizgilerinden başka ve
rebileceğim b~bir teselli yok
tu. 

Karilerim ize 

a!•bdr Adliye nazırı İbrahim 
~ hatıraJamu anlabrken ma
liyi, o haileli zamanlarda bir 
defa daha yaşıyormuş gibi 
~6tet.yyiçti. Fakat hadisat 
diıııaPıda o kadar kuvvetli bir 
~ Yap11111 olacaktı ki, kelimele• 
~1~_iiıerinde tereddüt etmiyordu. 
-..anıda serbest bir cereyan 
•ardı. 

LL Hepimiz ıimdiye kadar hiç 
"llllseden dinlemediğimiz bu 
~ adeta içerek dinliyor
~ O, bir aralık bir aaniye 

dar ba bir zaman durunca 
atkacıaşıardan biri dayanamı
hralı tordu: 

;:- Eee.. Soma? 
U>ralıim B. anlatmıya de

•aın etti: 

ilk - Almanya sefiri ile mü
at Sadrazam Paşayı son 

derece hiddetlendirmişti: 
--nen bir daha bu herif ile 

i°n'Ufaınam" diyordu. Meclis
L ~'il evveıa Halil B. çıktı. Fakat 

iZ lniizakereye devam ettik. 
L Bu dakikada kimin mevzu
F a1ıJs ettiğini habrlıyamıyorum. 

akat ortaya gemilerin bize 
~Jbasmı teklif etmek mese
L 81 çıktı. Halil Beyi çağırttık, 
fı ll teklifi ortaya atan.k etra-

nda müzakerede bulunmak 
G~ere Almanya sefirinin yanma 
t 0 nderdik, gitti, geldi ve şu 
cevabı getirdi, sefir: 

derecesinde Türk zabit ve ne
ferlerinin de yerleştirilmesi 
mev.zuhahis oldu. 

Fakat nazırlar meclisi ka
rarile değil.. Aradan bilmem 

ne kadar zaman geçti, Alman 
gemileri.nin Y&Ziyetleri tela• 
günün meselesi oldu. 

Alman amirali top talimi 
ve manevra yapmak için Ka
radenize çıkmak istiyordu. 

Sadrazam paşa bu talebe 
mu•afakat etmedi : 

- Olmaz. Bizi bir emri 
vaki karşasında bu1undurabi-

lirsini2. Talim yapmak ister
ıeniz Marmara• da yapmız 1 
Dedi. 

Üç beş gün aonra mesele 
tekra tazelendi ve bu defa 
işe Alman sefiri ele kanştL 
Sadrazam noktai nazarında 
ısrar ediyor, sefire de: 

- Olmaz, diyordu. Sonra 
bir emrivaki yapar11nız! 

Nihayet sefir biikiimeti na

mına BabıAtiye bir taahlalt 
mektubu verdi: 

- Amiral Soşon sizin em
rinizdedir, dedi. Eğer Karacle-
Dizde Rus donanmasına teaa
dftf ederse hiçbir harekette 
bulunımyacak ve derhal Bo
ğaza avdet edecektir. Bunu 
hiikfimetim namına size taah· 
hüt ederim. 

1 
"-Teklif üzerinde dtlşünü

;hilir, zannederim. Hükiime- Ancak bu hadiseleri ve bu 

d
ille yazayım, alacağım cevabı taahhütleri milteakıpbr ki sad-
erhaJ bild' · · d ;of.: . razem donanmanm Karade-A . ınrım, ,. em., .... 
~adan zaman geçti, Alman nize çıkmasına müsaade etti. 
lahitleri ve neferleri gemiden Maamafilı ben bütün bunlan 
~ıkaninıadılar, fakat bir müd- vak'anın hudusundan sonra 

Basra meb 'usu Hilmi Bey 
meraktaydı. Sordu-: 

- Donanmanın Karadenize 
çıkar pkmaz Ruslarla karşılaştığı 
doğru mudur? 

İbrahim Bey - Bilmiyonım. 
Fakat işittiğime gore donanma 

Karadenize sabahleyin çık
mışbr. 

Ayni günde akşam heri 
ben sadrazamın yanında bulu
nurken Enver paşa geldi. Bir 
telsiz telgraf ile Karadeııizde 
zillıur eden vak'adan haberdar 
olduğunu ai>yledi. 

- Karadenizin neresinde, 
dedik. 

- Boğaz haricinde; ccvabnu 
vermekle iktifa etti 

Aradan birkaç g6n geçti. 
Bu defa da Ruslarm Boğaz 
mdhaline torpil dökerken cür
mü meşhut halinde yakalandık
ları ve hadiseııin bUDUD üzerine 
wkua geldiği söylendi. 

lbıahim B. sustu, fakat ben 
kızdım, lbrahim beye değil 
Enver paşaya kızdım. Hayır 

20 FTaaas fr. 161,-

20 Lir~t 22S,-
20 Belçika fr. 117,50 

'lO Drahmi 55,-
21 lsvi~re fr. 820,-

l Marl 5.0,SCl 
1 2.lotl 23,-
t Pengo 37,-

20 ı..e,. 25,50 
~ Dinu 76,50 

ÇEK 

Kum-;;-- Adet Sa 
1 l.terlı. IO:ll,2S ' ı 7 ı Çernoveç 1088,- 1 TJ... floma •1 ,-

• Ley 79120 1 ,. ., Koron 15,90 

Adet Sa.. l " ŞiliıaA~ s,u,ıs. 
t T.L Delue,4'1 11 
1 F Jr 1~ oııt <o 1 n ., Pe:ıteta 4,40.-

" tt r • ..,.....,.. 
t ., ., Liret 8,99,- 1 ,, ,, Mark 1,97,25 
1 ,, " B.fr. 3,n,- 1 ,, " Zloti 4119t75 
J " tJ Drahmi 30,2'J p 2 CD CA 
1 '- L.. ıı .ı::'l c.o. 1 ,. • enao ,....,.... ",, ...... ...,__ 
1 ,, ,, Lna 6f,1S 1 ,. ,, Da.. :M,61 

HiSSE SENETLERi 

ı. Bankası 9,65 
Anadolu D. Y. 18,40 
Reji ~ 
Şir. Hayriye t~ 
Omsan& B. 
Tramvay a,
Uanmıt SiprtaW,15 
Bomoati 41,-

lsTIKRAZLAR 

Terkoa 59,
Çime.nto Ar. 25,70 
OnyOll 
Şark dejirme. ~ 
Bal7a K.. A. 4,90 
Şd merkedc. ~ 
T.W.a 25,-

TAHVİLLER 

Dahut 98,.50 Tr...,.,. 4,32,50 
Şark D. Y. S.,45 Tiiael 
Dny Muvah. 104,25 Rıhtım 

rtmrükl• 5,IO Anadolu 1 
Saydı mahi -.-
Batdat 1903 57.,- ,, 2 
Tecbl. Aakerlye •• " ' 

4,J7 
15,95 
31,75 
51,75 
47,--

TİCARET ve ZAHiRE BORSASI 

Yukarı fiatler 

hep1ine birden kızdım: -Y-um-q-ak-9,25-1-0,30 

- Enver Pş. bir sual kar- Kızılca ııo -

Un Kr. Kr. 

Ekatlra 

Bagdar 

B. ywnqak 740 IOO 

fWDda kalınca müphem bir ~~ter 9; ıo, 
cevap veriyor. Karşısında ken- ZAHİRE 
disile ayni seviyede, ayni de- c;Jar S,23 S,25 

Arpa 5,32,5 
recede bulunanlar vardır, ve- M..... 10,20 

il. IM:l't 790 • 

iHRAÇ EŞYASJ 

Afyon ] 1021 
KarahlHr 
Tiftik AalL • 

Nohut 11,20 12, Eakitehtr 120 
rilen cevabın ne derece müp- Kuş yeml 11,-

hem olduğunu görüyorlar ve 1 --==-=-=--=---===,_-="""'""-== 
Fındık iç B. U. at 

bir türlü adamı küstahlıktan 
vaz geçmiyej sevkedemiyorlar. 
Enver Pş. istediğini asıyor,.. is
tediğini kesiyor ve hiçbir za
man muatap olmuyor, hatta 
memleketi babrd.ığı zaman 
bile .. 

Son Posta'yı 
Ankara'da 
Dağıtanlar 

Anlattı: 
-Ben memurdum. O vakit-

ler Bakırköyünde oturuyorduk. 
Birgün, tren yolundan gider
ken, birdenbire arkamda tid
detli bir düdük sesi, bir ma
kine gürültüsü i~ttim, gözle
rim bir anda kvardı, başım 
döndü, kendimi kaybettim. 

Gözlerimi aç.tığım vakit, bir 
sedye ile tapııdığımı anlamı.
hm, fakat bacağımda o kadar 
miitbiş bir sancı vardı ki tek
rar kandimi kaybettim. 

Beni hastaneye kaldırdılar. 
Bir bacağım kesildi. Paristea 
gelen bir ebpres, tren yahm
da, benim kfiçftk bir dalgınh
ğımı en korkunç şekı1de ceza
landırmıştı. 

Tam altı buçuk ay hasta
nede yatbm. Teda\Iİm için evi
mi satmıya mecbur olmuştum. 
Artık, hayabmda bir tek ümi
dim kalmışb. Oğlum Fikret. 
Kimya şubesinin son smı
fından çıkan bu oğlumun, er 
gç hayabnı kazanacağım 
ve bana balc•cağını ümit edi
yordum. 

Çünkü, beni memuriyetim
den de çıkarmışlar ve az bir 
para ile tekaüt etmişlerdi. 

Bir kış akşamı, oğlum eve 
gayet yorgun geldi. Yemeğe 
oturmadı: -

Bu hikayeler l..kiki hayattaıa 
almnuş, karilerimiz tarafındaıa 
yazılıp bize gönderilmiştir, 

En. hakiki, en canlı mev:ı.ula
ra temas eden bu kahil yazıJan 

gönderebilirsilliz. Hayali ro -
man yerine geçmiı vukuatın he
yecam ile karşılaşmak dah. 
zevkli değil midir ? 

ça ateşi vardı. Zavallı çocuğu
mun üstüne fena bir şey yor
mak istemedim ve bu ateşi 
bir soğuk algmhğma lıamlet
tim. 

Fakat, günler geçti, ateş 
düşmedi. Sabahlan biraz ha
fifliyor, akşamlan arbyordu. 

Oğlumun hastalığı tam yir
mi beş gün sürdü. 

Hastahğmda hep mesleiine 
ait emellerini sayıklıyordu. iyi 

· olunca, fen sahasında yapma
yı tasanur ettiği yenilikleri 
anlabyordu. 

Hasta iken bile kitap oku
maktan vazgeçmiyordu. Bana 
rica ediyor, kitaplardan sev
diği bahWeri okutuyordu. 
Uykusu gelinciye kadar ona 
kitap okuyor, o uyuyunca ben 
de yabyordum. 

Bu çocufu kurtarmak için 
bütün varımı. yoğumu 
aatbm, sa-.dım, fakat kurta
ramadım. 

Bir gece yarw, kollarımın 
arasında, gözlerini hayata ebe
diyen kapadı. On alb sene 
evvel annesini de böyle kaybet~ 
miştim. 

Her aziz şeyini ve bütün 
ümitlerini kaybeden hu baba, 
gözlerile takma bacağını işaret 
etti: 

-1>6rt sene evel yapbrdğım 
bu tahta da eskidi. Ötesi berisi 
kınlıyor. Fakatyenisini yaptıra
mıyacağım. et sonra bu gemilere nısıf öğrendim. [Arkuı var] c 

Sabık Adliye Nazın lbrahim Beye Sorulan Sualleri 
Ve Kendisinden Alınan Cevaplan Y ann Yazacağız. 

........;::: 

- Baba, dedi, kendimi iyi 
hissetmiyorum, çok yorgunum, 
galiba hastayım, biraz uzana
cağım. 

Ve derhal yatağa yatb. 
Hemen başmın ucuna geldim. 
Nabzım muayene ettim: Olduk-

Soıva ayağa kalktı, bin 
selamladı, sendeliyerek uzaJr: .. 
laftı. Arka.smdan baka kaldık. 

Gönderen 
Osman Nuri 

Sanagi Mi, Ziraat Mi ? Polis Yardım 
~~· tarafı 1 inci sayfada) 

tifJ· ız~e bugün, aa.nayie elve
.trr.1 bır~ok iptidai madde Yar· 

...... ~unJardan, hariçten gelen-

i~ ucuza mal edebilecek-
~ri .•. 
tir. llıiıı ıılemek zamanı gelmiş-

' Bi~bi, bu vaziyette ihracat 
ta~:-1' dÜfÜnülemez. Dahili 
~ile nazarı dikkatte tutul-

liıııncıu-. 
~aam~h hariç piyasalarını 
ı 'il Zirai sanayie ait eşya
~ız vardır. BUn.lann arasın· 
n.~ cıgara, zeytin, incir gibi 
~t eşyamız her ne kadar 
~ten para getiriyorsa da 
~~ilde istihlak için yapaca
~ ıauayide kendi paramı-

dışan çıkmamaauıı temin 
~1. eğinden bu da ayni hesaba 
oe ır. 

t .. ? halde gilcümftziin yete-
eti Ve ucuza mal edeceğimiz 

~!Yayı burada yapmak Jazım
ti r. Mesela: Ham deriyi ha
lt:e sa~~ kundura olarak bir 
te~ IDısli pahalı mamul halinde 

tar almamıza sebep yoktur. 
d - Ne gibi fabrikalar vncu
a ıetirıneli ? 

ı, Sualinize töyle cevap vere. 
Uiriın: 

1 - lık maddesi memleke
timizde yetişen ve çahsıldığı 
takdirde hariçten gelen ma
mul eşyadan daha ncuza bu
rada malolan kwmndan baş
lamalıdır. 

2 - iptidai maddesi bizde 
mevcut olmayıp ancak bura
daki imal edilmişi mamul ola
rak hariçten gelenden daha 
ucuza maledeceğimiz imalitbr. 

3 - Her ne bahasına olur
sa olsun siyasi sanayiimizdir 
ki bunda menfaat düşünülme
yip her ne suretle olursa olsun 
icap ettiği takdirde ordumuza, 

ahalimize elzem olan bazı §ey

leriınizi kendimiz yapmalıyız. 
Ve hiç olmazsa simdiden öğ-

renmiye başlamalıyız. Sana
yiimizin himaye ve yükselme
sine gelince, burası maatte
essüf biraz acıklıdır 

Sultanlık devrinde almış ol
duğumuz terbiye bize herJeyi 
hükumetten beklemeyi, yalnız 
ferdi menffaatler peşinde koı
mayı öğretmiştir. Netekim: 
bir fabrikanwn tee.saiie ettiğini 
nazan itibare alahm. Halk: 

.,Böyle bir fabrika vtlcuda 
gelmiştir. Memleket namma 
bizim de fedakarlık etmemiz 

Sandığı 
Polislerden her ay birer lira 

kesilerek vücuda getirilen polis 
yardımsandığınm ıermayeıi 
(150) bin lirayı bulmUfhır. 
Yüzde iki faizle para veren 

bu sandık, bu sene ( 150) bin 

lira,geçen sene ise (210) bin 
liralık muamele yapmıştır. 

1~--dı f eli duş·· ünmez ,· lilZllll r ,, ye 
ancak kendi istif ad esini 

arar, ayni zamanda fabrikatör 
bile mamul malını daha ap-

ğıya malettiği halde hariçten 
gelen mal fiahna satmaktadır. 

O da kendisine terettüp eden 

fedakarlığı düşünmemektedir. 

O halde hülisatan diye bi
liriz ki hükümet, halk ve fabri-
katörler el birliği ile çalışma

lıdu ve her şube kendisine 
ait fedakarlığı yapmalıdır. 

Müsaadenizle hülisatan pnu 
illve edeyim ki: sualleriniz 
birçok mesaile temas tmekte 

olduğundan biSyle kısaca hiçbir 

ıey ifade edilemez. T eferruab 

iH ciltler clolcluracak kadar 
viaiclir. 

SON 

. 
Bu feDÇ çocukla, Son Po• 

la'yı Ankara'da satan ve 
büyük bir faaliyet gösteren 
tevzi memurlandır. Bu çalışma 
şekli ile ilerde kendi hesap
lanna, muvaffak olacakları 
tahmin edilebilir. 

Ancak iki Tablo 
Resim serğisinde, timdiye 

kadar ancak iki tablo sabl
mışfır. 

Vatandaş! 

Paramızın yftkselmesiıü, 
Hayabn ucuzlamasım, 
Memleketin zengin olmuım 

istersen: 

YERLİ MALI KULLANJ 

111111 brta.at .e Tuarruf 
Cemiyeti 

----------s==0-=--=---=----=--===-------===-=--=======-
lngiliz Donanması Bağcılık Mütehassısı 
Kumandanlığı Gelmiyecek 

Londra, 19 - Viı amiral Mfüıkirat inhisar idaresi 
(Huph Tuvedde) lngiJiz deniz Bağcılığın inkişafı için Anu

padan bir çubuk Ye Bağ 
kuvvetleri hafkum.andanhjma mütehasSUD getirmeyi düşiin-
tqia olwuauştur. müştii. Bu hususta lktıaat ve

Bir Eser 
Gaziye Takdim Edildi 

latanbul müzesi Yunan ve 
Roma isan mütehassısı M. 
Makridi tarafından Fransızca 
olarak hazırlanan tarihi bir 
eser Gazi . Hazretlerine takdim 
edilmiftir. Bu eser knçük 
Asyamn bir tarihidir. Eserde 
Ankara hassatan tetkik edil
miştir. Hithitlerin Garpta en 
son mamureleri olan An
karanm Arhaik tarihile rırij-
ya1ı1ar, Galatiyeliler zamanin
daki hali birçok vesaikle gös
terilmiştir. 

Sergide Müsamere 
Verilecek 

Cümhuriyet gençler birliği 

tarafından perşembe günü Ga
latasaray liseainde, sergiye 

iftirak edenlere mahsus olmak 

üzere bir müsamere verile
cektir. 

kaletinin de mütaleası sorul
muştur. Vekalet buna lüzum 
olmadığım, vekaletin bu işi 
görecek mütehassısları olduğu
nu bildirmiştir. 

Papa Ağır Hasta 
Roma 19 - Bütü tekziplere 

rağmen Papanın hastaJ1ğ mn 
ağır olduğu söylenmektedir. 

Kendisine ameliyat ya· 
pdması teklif edilmişse de 
reddetmif. 

--~ 
6 Milyon İşsiz 

Berlin, 19 ( Hususi ) - Bft. 
tün A vrupadaki İşsiz insan
lann adedi (6) milyon olarak 
teabit edilm~tir. 

.Ankarada 
Son Posta'nın eksik 
Kuponları İkmal 

Edilebilir 
Ankara' da Bankalar cadde

sinde gazeteler bayii F arulr 
Efendinin sergisine m6racaat 
edilmelidir. 



8 , 5ayıfa SON POSTA 

Nişan taşında 

Şişli TERAKKİ Lisesi 

Teşkilatını tevsi ederek 
" Ana ve İlk ,, sınıfları ile 
"Kız Leyli,, dairesini itti
salindeki eski ( 15 inci 

LEYLİ 
NEHARi 

KIZ 
ERKEK 

Telefon: 
Beyoğlu 2519 

Mektep ) binasına nakletmiştir • 

ANA - İLK - ORTA - LİSE 
Sınıflarına talebe kaydetmektedir. Hergün saat 10 dan 16 ya kadar. Şekayık caddesinde 

Halil Rifat Paşa Konağında MüdUrltiğe müracaat. 

SATIUK APARTIMAN 
Maçka caddeaiıade senede 

dokuz bin lira icar verir mü-
kemmel asri bir aparbman 
acele satılıktır • Paşabahçe 
6 Telefona müracaat edilmesi. 

. Gayri menkul malların 
açık arthrma ilanı 

fstanbul 4 üncü İcra memW'lu
~ndan : Açık arttırma ile paraya 
çevrilecek ırayl'1 menkulün ne 
olduğu: Arsa üç tarafı sokaktır. 

Gayrı menkulün bulunduğu 
nıevki mahallesi, sokağı, numa
rası: Beşiktaş Aliağa m. fhlamur 
deresi s. a. 36 c, 154 No 

Takdir olunan kıymet: 446 
lira. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 

saat: istanbul 4 üncü İcra da.ire
ıinde 25-9-tSOT. Saat 14 ili 16 ya 
kadar. 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden: 
Mezuniyet imtihanlan 1 Eylül'de baılanacakbr.' Alakadar 

talebenin bu tarihte mektepte bulunmalan lizımdır. 
VAPURLAR tırma 9artnamesi 13-9-930 tarihin· 

. den itibaren 930 - 306 No. ile t.. l 
1 - İşbu gayri menkulün ar-

._ ___________ ...,. tanbul 4 üncü icra dairesinin mu• 

F eyziati liseleri müdürlüğünden: 
Tlll .. iptidai umf yoklamaları U. Uk kmm mezuniyet lmtihanlanna 1S 

eyllll cumartesi pi bqlanaeaktır. Allkadar talebeni• bu tarihte mektepte 
bulunmaları lbımdır. 

Sahibinin sesi bq muganniyeai 

FİKRİYE HANL 
~!~!~ CiffiİH PARHIDDA 

Son eaerlerile bir konser verecektir 

• • •• gum-Istanbul ithalat 
rügünden: 
Adet Nevi Marka Kilo 

1 Sandık Adres 100 
7 " P. S. 809 
1 ,. K. P. 121 
8 Balya H. 130 910 

1200 Adet • 
21 

l.ıus eşya 

Gılise Deri 
Hassas fotoğraf kiğıdı 
Pamuk mensucat 
Cilalı kağıt 
Tehi nümunehane ıifeleri 
Ağır maden yağı 1 Sandık Adres 

Balada muharrer alb 
İstanbul İthalat gümrüğü 
sı.tılacağı ilan olunur. 

kalem 
Sabş 

eşya 23 - 8 - 930 tarihinde 
konisyonunda bilmüzayede 

IHe~~~~~at ~;oıar!S?n~!~~ kö-
Kardif, antrasit, kok, maden kömürler· 

Tophane, Kılıç Ali paşa Çıracı sokağı N. 22- 30 
Tel. Beyoğlu 1751 

lstanbul 4 ünr.ü icra memur• j 
luğuudan: 

Madam Riyomun Mösyö Lui 
Brossar zimmetindeki alacağın
dan dolayı mahcuı olan Pan
gailı' da icadiye solcağında 5 
numarah hane ile Usküdar'da 
Yeni malıalle'de Mezarlık kar· 
~ı sokağında 85 numarah iki 
ha11e ve 85 mükerrer numaralı 
ıaıino müzayedeye konar&.k 
her iki malıal biner lirada 
talibi uhtesinde olup bu kerre 
yüzde on beş zamla ve on bet 
gün müddetle ihalei katiye 
müzayedesine vazolunmuştur. 

5 numaralı hane kapıdan 
zemini elvan çini döşeli bir 
methal üzerinde yerli dolapla 
bir oda bir merdiven altı mez· 
kiu· methalden yerli ocakla 
bir kömürlüğü ·mermer su ya· 
lağı ve bir kuyuyu ve çimento 
döşeli bir mutfak mezklır ma· 
halden yukarıya çıkıldığında 
bir sahanlık üzerinde iki oda 
bir hala bir merdiven alb 
ikinci kata çıkıldığında bir 
sofa üzerinde birisi şahnişli iki 
oda bir hala üçüncü katta sofa 
fizerinde biti taraçayı havi iki 
oda ve sofada el yıkamak için 
ayn bir m:ıhal mevcuttur. 
Elektirik ve su te,:hizatı 
vardır. Nısan ve zevcesi 
Belis müstecirdir. Hududu bir 
tarafa Gabriber Ef. diğer tarafı 
ıarr•f Yani arkaaı Ohaniyan 
ceplıesi lcadiye sokaiı ile mah-

duttur. Mesahası 79 arşın 7 4-32 
arşın murabbaında bir binadır. 
Kıymeti muhammenesi iki l?in 
dört yüz yirmi üç liradır. Üs
küdarda Y enimahallede Mezar
lık l:arsısı sokağında 85 numa
rah iki hane ve M numaralı 
bir gazin<1ya mezkur mahallerin 
üstünde halen 77 numaralı ha
ne altmda 75 numaralı dükkan 
ve 79 numaralı hanenin altında 
81 numaralı gazino ve gazino 
tarafından kullanılan bahçe 
vardır. İşbu mahallerin üzerin· 
de bulunan yeni numaralardır. 

Hebsinin mesahası 722,5 
arşın murahbamda olup bun
dan J 93 arşını haneler 176 
arşını iki haneye ait bahçeler 
38,5 arş; 11 gazino bahçesin
de bir kat mahal 315 arşım 
gazino bahçesidir. 75 numara· 
lı dükkan zemini çimento ve 
kırmızı çini döşeli rafları var
dır. 77 numaralı hanenin ze· 
min katı renkli çini antire ara· 
lık kırmızı çini ocaklı 
mutfak bahşe ve kuyu içerde 
sarnıç ve merdiven orta
sında dolap bulunan iki asma 
oda bir h:ıla birinci katta bir 
merdivenbaşı üzerinde birinde 
şahnişi diğerinde yüklü bulu
nan iki oda çatı katında bir 
merdivenbaşı bir dolap ve bal-
konu havi bir oda olup müs-

. teciri vardır 79 numaralı hane .. 
nin zemin katı zemini renkli 

..•••••••••••... ayyeo numaruında Jıerkesin fÖ• 
Seyrisefaı· n rebilmen iç.in açıktır. Dinda yazılı 

Merkez acentesi Galata kap
rü başında Beyoğlu 2362 
Şube acentesi Mahmudiye 

ham altında lstanbul 2740 

lskenderiye sürat 
postası 

( lzmir ) vapuru 22 A· 
ğustos cuma 13 te Galata 
nhtımmdan kalkarak cu
martesi sabahı İzmir'e ve 
akşamı İzmir' den kalkarak 
pazartesi iskenderiye'ye va-
racak ve çarşamba İsken· 
deriye'den kalkarak İzmir'e 
uğrıyarak İstanbul'a gele· 
cektir. 

Trabzon ikinci 
postası 

(Karadeniz) Vapuru 21 A· 
ğustos perşembe akşamı Ga
lata rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya gidecek ve dönüşte Pa
zar iskelesile Rize, Of, Sür
mene, Polathane, Gireson, 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, 
İnebolu'ya uğrıyarak gele
cektir. 

Köprü, Kadıköy tt~
darpaşa iskelesinde 
kiralık iki kulübe 
Köprüde Kadıköy - Hay

darpaşa iskeleleri methalin
de karşılıklı iki kulübe bir 
sene müddetle kiraya veri-
lecektir. 

Kat'i ihalesi 28 ağustos 
930 tarihinde icra kılınaca
ğından talipler şartnameyi 
görmek için hergün ve mü
zayedeye iştirak için tarihi 
mezlliirde saat on altıda 
~Levazım müdürlüğüne geh· 
mel eri. 

çini taşlık bir merdiven alb 
zemini kırmızı çini maltız ocak
lı hali ve dolabı havi mutfak 
ve bahçede sarnıç ve merdi
ven ortasında dolabı havi diı
ğer bir oda bir hali bir taraça 
çati katmda bir sofa üzerinde 
iki dolap ve taraçayı havidir 
Leon Ef. kiracıdır. · 

Gazinonun zemini renkli çini 
büfeyi ve arkatında bir kat kıı· ı 
men çimento kısmen tahta ma· r. 
hallin zemini kısmen tahta kı4-
men çimento olup saç ocağı havi 
dir. Bahçe salaş ve üzeri açik 
hudut ve ctraf ında üstü demir 
parmaklık yanm duvar vardır. 
Ebniyenin dış ve içi yağlı boya• 
dır. Hududu Selamsız caddesi ve 
saatçi Agop ve Bedros hanlan 
ve Bağlarbaşı tramvay cadde• 
sile mahduttur. Kıymeti muham
menesi dört bin sekiz yüz yirmi 
beş liradır. Talip olanlarm kıy
meti muhammenesinin yüzde onu 
nisbetinde pey akçesi 6.9-30 
tarihinde 928-11359 numara .ile 
14-16 ya kadar bizzat veya bil• 
vekale ve fazla tafsilat almak 
iatiyenlerin doayeıioe müracaatla
n ilin olunur. 

olanlardan fazla malumat almak 
isteyenler iıbu tartnameye ve 930-
306 dosya numaruile memuriye• 
timiı.e müracaat etmelidir. 

2 - Artbrmaya iştirak için 
yukanda yazdı kıymetin yüzde ye• 
di teminat ıöeterileeektir. 

3 - Haklan tapu sicilllle sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla ı:e:er 
alakadarlann ve irtifak kı 
.. hiplerinio bu haklarlD.1 ve hmu• 
•ile faiz ve rnasrafa dair olan 
iddialannı işbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müıbitelerile birlikte memuriye
timize bildirmeleri icap eder akal 
halde hakları tapu aicillile aabit 
olmıyanlar sahf bedelinin paylq~ 
masında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttır
maya iştirak edenler artbrma şart
namesini okumuş lüzumlu malu
mah alınış bunlan tamamen ka~ul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. Uı· 
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 aynca hükme hacet kal· 
makınzın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. Beş numaralı fıkra
daki şart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa bafrınldıktan sonra gayri 
menkul en çok arttıranın üstünde 
liırakıbr. Şart tahakkuk etmezse 
arttırma geri bırakılıp alıcı taah• 
hütlerinden kurtulur ve teminat ta 
kalkar. 

5 - Artırmanın birinci ve ya 
ikinci olmasına ve gayrı menkule 
tealluk eden kanuni hakka ve 
t,ahşın tarzına göre diğer şartlar. 
Müterakim vergi, belediye, vakıf 
icaresi6 müşteriye aittir. 

Yazılan arsa yukanda ~öste
rilen 2S - 9 - 930 tarihinde lstan
bul 4 üncü icra memurluğu oda
sında işbu ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 

satılac;ağı ilan olunur. 

L,.1 l~v . ... uraş l>IÇd.t ... uı 

En mükemmelin fevkindedir. 

Her yerde satılır. 

Acenta ve depoziterleri: 

llia Avramoğlu ve Biraderi 
lstanbul Kuru kahveci Han No. 14 -

M••h• d• Yalnız 3 
U lUl lf: ay · için 

meşhur "LÖ KOK,, tıraş bı· 
çaklarmdan 10 adetlik dir pa
ket satın alana MECCANEN 
2 bıçak hediye edilecektir. 
Bayiinizden musırren isteyiniz. 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu Mektep sokak No 35 

muayene sabahtan akşama kadar 

Doğum ve kadın hastalıklan 
mütehassısı 

Doktor 
Hüseyin Naşit 

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

Aj-ustos 21 .. 
: 

Kağıt ve karton mü
nakasası: 

Tütün inhisarı umum müdür· 
lüğünden: 

18-8-930 tarihinde icra edileceği ilan olunan kağıt ve ka~ 
t.on münakasasının idarece görülen lüzuma binaen 23-8-930 cu"' 
martesi giinü saat 10,30 a tehir edildiği alakadaranca maliiw 
olmak üzere ilan olunur. 

KOLOHYA S-U-LAll 
BOGUCU SlCAKLARA KARŞI 

HA YAT SiGORTASIDIR 
Münhasıran kibar ma v azalarda bulunur. 

Galata ithalat gümrüğü Müdürlü:
ğünden: 

adet Kap Kilo Marka No : 
6 S. 142 AB Muhtelif Makama 
5 .. 219 s 1 - 5 Asitborik 
1 ,. 402 PF 3 Pam yelken bed 
1 ., 135 SF 133 Pam.Çorap 
2 8. 315 PO 100-101 YODmousuc•t 

2,3 numaralı ambarda bulunan balade yazılı eşya 16-lJ. 
930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle bilmüzayede satılaca· 
ğınden taliplerin müracaatlan. 

N~i!::ı F eyziati liseleri EZek 

A tk•• •• d Tramvay caddesinde rnavu oyun e kirgir Çıftesaraylarda 
Ana sınıfı ile ilk kısmı ve ayn teşkilat dahilinde kız 

ve erkek umum sımfları muhtevidir. 
Kayıt muamelesine başlanmışbr. Talep vukuunda mektep 

tarifnamesi gönderilir. Telefon İstanbul: 2867 

Galata İthalat 
müdürlüğünden: 

.. .. "' .. 
gumrugu 

Kilo Gr. 
45 30 Kadife çiçekli ıpek mensucat 
O O Kereste parçaları. 

Balada yazıh eşya 16 - 8 - 930 tarihinden itibaren 
suretile satılığa çıkarılarak yirmi gün zarfında füruht 
ğinden taliplerin satış komisyonuna müracaatları. 

artırma 

edileceı 

İcra dairesinden: 
Ovakim Mindikyan efendinin 

Bere Nikogoı efendiden borç al
dığı on iki bin liraya mukabil 
vefaen ferağ eylediği Boğaziçinde 
Büyükderede ve caddesinde yeni 

172-174-176-178-180 numaralarla mu
rakkam dükkinlan müştemil ka· 
dimen tevsii intikalli bir bap hane 
ve sahilhane elyem ( Büyükdere 
palas oteli namile maruf) ihalei 
evveliyesinin icrası için 31 giln 
müddetle müzayedeye konulmuş

tur. Hududu cephesi tariki am ıağ 
tarafı Antuvan arsası sol tarafı Kir· 
korun nhilhaneıi arkuı lebider• 
ya lle mahdut bin on ıeku arım 
terbiinde araziden yib yetmif 
yedi artın terbiiıade tahbnda dört 
bap dükkanı havi hane ve elli 
yedi artın terbünde b!r katlı mut• 
fak kırk üç a11ın terbiinde mer
di v~n mahalU iki yüz altmıı do• 
kuz artın murabbainda bahçe 
seksen artın murabbaında otelin 
sağında geçit mahalli on sekiz 
arşın terbilnde büfeye ~den ara• 
lık ve yüz beş ar,ın tarasa ve 
doksan arşın murabbaında deniz 
üzerineeki tarasa ve iki yüz sek· 
sen dört arşın terbiinde ,,teldir. 
Müştemilab: Caddeden alb kab 
kargir üstü ahtap haneve düke 
kanlar arasındaki demir parmak· 
hkh çift kanatlı kapıdan girildik-

. te zemini elvan çini döşeli mete 
halden merdiven mahalline geçi
lir. Bir antire dört kömürlük bir 
kümes; iki mutfak, iki sofa, on 
dört oda. dört bala merdiven al· 
b bir dolap ve iki tarafı limbah 
deMİr parmaklıklı lcnJ>tı:lan sahil-

1 
haneye ve bahçeye girilir. Dört 
ayak mermez merdivenlerle 
demir sahanlıktan otele gfrildiktc l>iı 
kıımı zemini elvan çini döşeli dörı kori· 
dor üç ıofa birisinin zemini çini on dört 
hamam üç hali iki tarasa bir biife 
mahalli cephede üzeri örtülü bir cihar 
nüma vardır bodrum katında kuımeıt 
alvan ve k .. men kırmu:ı çini bir ev altl 
bir taş oda bir kiler ma'a teferruat bir 

çamaşırlık ve yalaklı musluklar bir !larnıÇ 
vardır binaların kapılan ve tavaıılıuı 
yagh boyalı duvarlar ve istampa nakışlı 
pencereleri pancurlu ve şahnişli denlı 
lizcırlndekl taraııanın alb tq ve binanın 
ıol tarafında bir kayıkhane ve banyo 
mahalli vardır, 

Bahçenin tarafeyninde iiç metro ir
tlfaında duvar olup tulumbah liuyu ııı 
bahçede Uç erik bir çam dört mım bir 
ayva ve m6teaddlt rfil fidanlan vardır• 
Elektrik ve terkoı tertibatile mllcelıhel 
bulunaıa binalar ahtapbr. Caddede.ki 
hane albnda d6rt dllkkla meTCut olup 
llçGncilnlin zemini çimento ve biriuiıt 
ıı:emtnl elvan çlnldlr kcıpenlderl meatı.İr• 
dur. Oçü bot ve biriıiade senevl ıebe• 
dört lira icarla Naıı:ml Ef. ldractdll'• 
Heyeti mecmu1111 yirmi bin dllrt yliJI 
Ura kıymeti muhammlnelldir. 

lıtirasına talip ol11nJar ve daha ıı:iy_s"' 
de mal4mat almak iıteyenler kıymeti 
muhammeneılnln yUzde onu nlabetind• 
pey akçeıl ve 929-237 doaya numaraall• 
latanbul 4 ilncll icra dalreılne mtiraeaat 
etmeleri ve 27-9-30 tarihinde Hd od 

dörtten itibaren on altıya kadar ihal~l 
evveliyesl icra kıhnacajl il'-n olunur. 

Bakteriyolog, Patolog 

Prof. Dr. M. L Ü tf İ 
Dahili, intani hastalar, bakteri· 
yolojik ve patolojik muayeneleri 
Ankara caddesinde vilayet karşı
sında 15 No.da kabul etmektedir• 
Muayenehane: Telefon lstımbul 'Z3~ 
ikametgahı : ~ 

es'n! mii<:ür: 


