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SON POSTA Halkm flddlr: Halk bununla arörür· 
SON POSTA Hallwa ulatadm Halk bununla ifitir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Hallı l>ununla al ler. 

IDDETLİ MONAKA AL 
BAŞVEKiLiN SÖYLIYECE(iJ NU11JK 
VE INTIHAaAT AYNI ZAMANA 
TESADOF EDECE(ifNDEN , BiR 
HAFTA SONRA BAŞLIY ACAKTIR 

-=======- ı 
Serbest Cümhuriyet Fırkası ~eisi lstanbula Dö~dü Bir Namzet 1 Bugünün Meselelerinden 1 

Fethi Bey Yarın Namzetlerın Tar~toa.BeI~yeye I Şarka Gönderilen 
T • · • Gırmek lstıyor 

es bitini ikmal Edecektır ... 1 raranto Ef. 1 Şekerlerin Hesabını 
8a1Vekil 

Nutku 
Sivas'ta Sögligeceği İsmet Paşa 

Hazırlamakla Meşguli:lür ••. Kim Verecektir •• . 
(JWlD) aenesinde inhisar iclare.i mlyab ..,.kiye, ezdimle 

Kan, Eerzurum için (5.000) ton teker almıya karar vermİftİ. 
Bunun için evveli muhtelif cina tekerlerin " sif" Trabzon ve 
oradan ela ya deve ıırtında, yahut kamyon veya aair kara 
vuatalarile mahalline kadar nakliye ilcreti ve masarifi umu
miyeti dahil olmak llzere maliyet fiab hesep edildi. Oaıralarda 
muhtelif cina tekerlerin ea iyiai dahil olmak ıartile, piyuuı 
( 16) dan (20) kuruta kadar tehaliif ediyordu. 

y alo._, 22 (H.M.) - Ar
~ llleb'uau Tabain, Anka
~. llaeb'uau Tellt latanbul 
llltb•._ Haydar ve Kan 
\e ı: Ağa oğlu . Ahmet 
~ ~ llllistesna olmak üzere 
~ C6mhuriyet fırkasmın 
hu,. kadar azaaı varsa 
bndada Fethi beyin riyaseti al
lının il toplanarak fırka teşkili
Ilı~ tevsii meselesi etrafında 

Bu erede bulundular. 
lf.ı •ırada bazı meb'uslann 
l>ta k fırkasmdan ayrılarak Ser
tih t Ctinıburiyet fırkasına il
..__ akl ettikleri rivayeti tekrar 
'qt endi. 

~ ttlıi Beye bu rivayetin ha
t olup olmadığını sorduk: 

tiaa .._ Şabıslann değil, fikirle-
ehenımiyeti vardır ve ta

~lannuzın kimler olduğu 'di değil, Millet meclisi açıl,_t ı&lllan anla11lacakbr. C0-

'8~ aldık. 
iL - ır nıüddet aonra F etbi 
ijYdeıı daha vazıh bir cevap 
t t .birkaç isim lôtf etmesini is
~ bu defa ricamızı reddet... tdi. 

'hı.._ Eliziz meb'uau ve Gazi
~ hocası Naki, Bilecik meb ' -

JI lb;~•siın, lzmit meb'usu 
'1e1ı • Eskişehir meb' usu 
~illet Emin Beylerin 
'6yıicU iltihak ettiklerini 

)~tJ.t~~afih deveran eden riva-
lai11ıı ~ iıimlere daha bazı 
t6at:r.ın ilive edilebileceğini 
~ l'lyordu. Ve bu arada 
I....· ara meb'uau Asaf Beyin 
~de '6yleniyordu. Fakat bu 
~n, dta . m~flmat almak mtim-

' etildı: 
~ Saylemiye mezun de

F' e:ııiliyordu. 
'kde . . ~· ~ arkadqlarile 
t~lcı ttiii •çtimam hitamını mU-
tete p. ~ hazretlerini dya
V tk.iı~tti. Bu sırada Dahiliye 
Ve~ Ş&kro Kaya, Hariciye 
V tlcili T e.fik Rilftl, Maarif 
\'~ Cemaı Htısnı, Nafia 'h Recep Beyler de reiat
l'ıtıd Ur hazretlerinin huzurla-
·~ • buıuııuyorlardı. Fethi B. 
~, vakite kadar kaim 
'"-t dokuz buçukta kötk
~ 'Yrtlarak lıtanbula hareket 
)Git Gece bir müddet bü
' Adada durarak Hililiah
~ 1>a1oauna urnyacak ve 
tideeektir~ arabyadaki yalwna 

lat;bula af derken Fethi 

Beyin yanında fırka kitibi papnda mitinginia aktiDe ka .. 
umumisi Nuri, Maarif vekili rar verildiji pyi olmllflu. Ga
Cemal Hllsnll, Nafıa vekili zeteciler derhal Dahiliye Ye
Recep Beyler vardı. kiline mOracaat ederek mltta-

Bugün Serbest CGmhuriyet leasuıı istediler ~e: 
fırkası erkinınm içtimaı ana- - MOaaade istiUali tutile 
aında, Belediye intihabab mn- 1 miting yapdabilir. Ce•abmı 
nasebetile lstanbulda bir pro- ( Devamı 3 Unca .. yafada 1 

Şahkulu Mahallesi htigar Heyeti Muharririmize 
izahat Veriyor 

l Bu reamln yuıaı 3 Gnctl aayfamızdadar. ] 

Süprüntü Tenekelerinde Saklambaç 

Şehrimizin maruf tüccarlann
dan (Leon Tarantq) efendi be
lediye meclisi azalığı için müı
takillen namzetliğini koymuş
tur. 

T araıitO Efendi elli sene
demberi lstanbul'da ticaretle 
mwruI Nesim Taranto efen
dinin küçük oğludur. Leon 
T •mto Ef. Tilrk mekteplerinde 
Jetitmif, Tiirk terbiyesi aldnf 
~~ Se1arin, bUhe .. 

K.~dy'lln ihtiyaçıaroa yaıuu 
dan bilen, ve tehrin güzelleş
me.Jİ için hiçbir fedakirlıktan 
feWmiyen bir tüccardır. Ken-

Yapılan hesaplara göre en iyi cim tekerin Karstaki maliyet 
fiab nihayet (23) İngiliz liruanı geçmiyordu. idareye o zaman 
bazı şeker tüccarlan tarafından bu yolda teklifler de yapılmıfb. 

[ Devamı 2 inci Sayfada J 

SanagiMi,ZuaatMi? 

Nizamettin B. Netice 
Olarak Ne Diyor? 

Evvela Bir Ziraat Programı Yapmalı 
Zahire borauı umumi katibi 

Nizamettin Beyin, suallerimize 
verdiji cevaplan dün kısmen 
••-Kilr Butriln de tonunu 

dercediyoruz : 
3-Hangi Sanayii Himaye· 

Elmtlk Ldzımdır. 

Türk Teşviki Sanayi kanunu 
btitün sanayii fark gözetmeden 
hı-~ '---1..+.~ir ~J1C~ ba 
, ;.;..;.J.p.. S6nayaiml2İlt ııerıem~ 
sinde bazı safhalar olacaktır 

[ Devamı 2 inci sayfada J 

Öıs\'. hiçbir fırkaya mensup de- ı J h t ; y a t a R i a g e t 
ğildir. Sırf vatandaşlannın te- L. _______ __:;. _____ --:====--=~ 
veccühüne istinaden namzetli- -;-;;-;;-;;-;;-;;-;;--;.;;..._.._._ ___ ._lıMii_........., .... ...--.-...-, 
ğini müstakillen koymuştur. 

Bu Çocuklar Hastala- ==--~~=-==--= 

H t Ed·ı Kime .. OJrSa ayre 1 emez Rey Verirsiniz? 
Belediye intihap banrbklan 

Çünkü Pislik İçinde Yaşıyorlar ::::., ı.:~·~~k ~~m*::'~:= 
re dördGncü aayfamızda neıret
titinıiz çerçiveli yazıyı okuyunuz. 

Şu manura, aetll kalm1t 
yetim çocuklann bir ilticagi
hını ,a.teriyor. l.tanbul gibi 
bir 'elıircle, kaçtık çocukların 
nerelerde saklambaç oynadık
larını teabit ediyor. 

Çocuklann Aklanmak içiıa 
kullandıklan büy(lk sandıklar, 

sabit ıtıprOnttl tenekeleridır. 
Bu vaziyette YBflY&n bir 

tehir içinde hastalık salgınları 
11k ıık çıkmaz, veba ve tifüs 
ortahiı kınp ıeçirmeue. bu 
hali bir mazhariyet bilmek li
zımdır. Hangi çocuk bahçele
rinden balısediyonanuz? 

lzmir Hukuk Hakimini 
At Çiğnedi 

lzmir, 21 (Hususi) - ikin
ci hukuk mahkemesi reisi Ke
mal B. , Batvekil ismet Paşa
ya ait bir koşu atı tarafından 
çiinenmiştir. Hastaneye kaldı
rıl~ Kemal Beyin hayatı teh
likededir. 

=== 
ICUR'AMIZIN ÇEK LMESINE 

Bir kaç glin kaldı, eluik k11J>Onlan
nıu her dakika matbaamızdan veya 
milveuUerimbden tamamlıyablllralniz. 

1 u p on: 28,-, Baba _ Otlum! Sana ne oyuncak alayım? 
"SON POSTA,. NIN "1000,, Çocuk - Şimendifer al, babal 

IJRAUK KUR' ASI I Baba - Aman! Elimde iyle teY 16rmesinler; 
L--~-------- daha din pdim. Sonra ne derler? 

yeni fırkaya 

T ASHIHI İCAP EDENLER DE 
VARDIR. 3 ÜNCÜ SAYFAM 1 Z DA 
FIRKA HABERLERiNE BAKINIZ 

-



• 
2 Sayıta 

Halkın Sesi 

Kirli Çamaşırdan 
Murat Nedir? 
Yeni hrkamn teşkili menıı· 

bahia olurken ortaya bir kirli 
çamaşır dedikodusu çıkb. 

Fakat DUal meydana atıl
dığı pek belli olmadı. Karile
rimiıden bazılarile hasbühal 
ederken bu husustaki fikilerini 
6ğrenmek iatedik, " Kirli ça
maşır ,, tabirinden ne anladık
lannı sorduk. Bize verilen 
cevaplar fUDlardır: 

Atiye Arif H. ( Cihangirde 
Eski Salıpazan No. 13) 

1 - Ben kirli çamaşırları 
şöyle tasnif ederim : 1 - Siyasi 
fırkalarda ve iktısat ve idare 
cihazlarında maddi ve manevi 
suiistimal yapanlar, 

2 - Fikri kültürü olmadığı 
halde, başarılması bilgiye, ilmi 
usule mütevakkif işlere müda
hale etmeyi adet . edinmiş 
ve bu suretle kirlenmiş olanlar, 

3 - Hürriyet ve siyasi te
samühü bir türlü haz.medemi
yen dar düşünenler. 

Yeni fırka şayet sevilmek ve 
yapmak istiyorsa, bu vaziyette 
bulunanlan içine almamalıdır. 

* Hayri B. (T esviyeçi ustala-
nndan) 

- Yeni fırkayı bir yara
nın üzerine konan bir merhem 
addederim. Bu hrka şu gibi
leri almamalıdır: 

1 - Ruhuna istibdat işle

miş olanları; 
2 - Suiistimallere ismi, 

hakiki mes'ul olarak karışmış 
olanlan ... .. 

Mehmet Toğan B. (Şark 
pansiyonunda No 8) 

- -~.u /J, r nfQCUnA f'" 

şekildeki adamları almama
lıdır: 

- Siyasetçiliği ticaretçilik 
addedenleri, 

2 - Gerek nazari ve ge
rekse şeeni hiçbir kanaati Gl
madığı halde muhtelif fırka
ların arabalanna binerek muh
telif düdükler öttünnüt olan
ları. 

* Mahmut Muzaffer B. ( Be-
yaııtta Ş. P.) 

- Fırkalann nüfuzunu 
şahsi düşmanlannı ezmek için 
kullanmayı itiyat edinenler ve 
fırkalann temiz birer varlık ha
linde yürümesini ıaye edinmi
yenler. .. 

Mehmet Naci B. (Kadı
k&y Kuşdili 126) 

-Evveli Fethi Beyin fırkası 

• 
.· Ağustos 23 --:-;::::::s 

---
Günün Tarihi DABILI HABERLER· _..,_------------------~--

Barolar 
Umumi Bir Kon
gre Yapacaklar 

lstanbul barosu, bütün mem
leket baroları arasıbda müşterek 

bir kongre yapılmasa için tqeb
büste bulunmuştur. 

Bu teşebbüse barolardan 
büyük bir alika gösterilmekte, 
her taraftan muvafık cevaplar 
gelmektedir. Kongrenin ne 
zaman ve nerede toplanacağı 

henüz belli değildir. lstanbulda 
toplanması muhtemeldir. ' · 

Baro, tatilden aonra bu işle 
daha esaslı olarak mqgul ola
caktır. • 

Kongrede, barolar arasında 
daha sıkı rabıtalar, tanışmalar 

temini, terakki ve tekemmül 
için müşterek çalışılması etra
hnda görüşülecektir. 

Oktruva Resmi 

Sanayi Mi, Ziraat Mi? j 

Nizamettin B. Netice Memlekette Çok 

Olarak Ne Diyor? c~~!~~!~?~~k.ı.-

Kahve 

(Baf tarafı birinci aayfada) İşte, iklim, toprağın mahiyeti, 
ve teşvik te bu safhalara 1,l)'ar cografi mevki gibi ehemmi
olmalıdır. Burada aize, Türk yetli unıurlann tesiri albnda 
aanayi tekamülünün müstakbel belirmesi iktıza etien ziraat tana 
inkişafını devrelere ayırarak meselesi fenni surette anlaşıl
bir sanayi proıramı çizmek madan ziraat yapmak doğru 
niyetinde değilim. yalnız • fU olamaz; filin çiftlikten ylksek 
kadar ıöyliyebillrim ki: Dev- kar alınabildiğinden bahse

dilebilir; fakat bu nemanın 
let poletikaaına girmesi iktua nasıl bir emek ve ne sermaye 
eden böyle bir sanayi porg - ile elde edildiğini bilmek li-
ramı olmadıkça sanayie tali - dır 

zım • 
sis edilecek Millet kutreti yok Körii körüne elde edilen 
olur, gider. karların kıymeti olamaz! Nema 

4-Ziraatin inkişafı için ancak • sermaye; emegın 
Ne Yapmalıdır? mahsulüdür ve az sermaye ve 

tık önce memlekete getirecek az emekle elde edilen yüksek 
kir itibarile kısımlara ayrılmalı nemalardır ki ikbsadi bir faa
ve her kısımda yapılacak zira- liyete belilet edebilir. 

ve fiatlan yüzde elli eknktir n 
piyasada yalnız Brezilya kah
vesi bulunmaktadır. Bu tenez
zülün devam edeceği tahmin 
edilmektedir. 

Okkası toptan 108 - 115 
aramda satılıyor. Okkada 43 
kuruş gümrük ve 5 kuruf 
oktruva alınmaktadır. Mem
lekete her ay vasati olarak 
beş bin çuval, yani otuz bin 
okka kahve girmektedir. 

Çekirgelere Karşı 
Emin B. isminde bir eczacı 

uçkun halindeki çekirgeleri 
derhal öldüren bir illç keş
fetmiştir. Tecrübesi muvaffa
kiyetle neticelenen bu ilicın 
imtiyazım almak için bazı ec
nebi şirketler tarafından mü
racaatlar yapılmıştır. Bu haberi 
Mısır gazeteleri yazmaktadır. 

İntihabat Tama.
mile Serbesttir 

Yalova, 21 - Dahiliye Vekili: 
.. Bir fırka lehine müdahale mev:ıaall 
bahla olamaz. latihabat tamaJDac 
aerbeat yapılacaktır,, de mittir• 

..Oçüncü bir fırkanın teşekkül 
edecetinden heberim yoktuı'• 
Doktor Ziya Beyin Soayal deınok
rat fırkuının meydana çıkmasJJl' 
mani yoktur.,, 

ic DEFiNE ARIY AN MEB'lJS--
Maniaa meb'uau Yapr B. içiod~ 
define bulundutu aöylenen bit 
evde kencll murafı ile taharriyat
ta bulunmaktadır. 

"" AKALLIYETLERIN SEVA· 
HA Ti - Dahiliye Vekilinin sÖY
leditfne ıare kaaıun dahilinde 
aerbeatir. 

ic VAPURCULAR - ile SeY
rlaefain aruında bir ltilif akti 
ümida zayif görülmektedir. * FIRKADA iÇKi OLAMAZ
Türkocağında içki içilmesine 
müaaade verilmeai üzerine •1°1 
müaadeden bazı cemiyetlerinde 
iaflf ade edip edemiyecekletl 
dü,ünD.lmü,rG. Hakkı Şinui Pa.-1 

"Fırkada çahplır. içki içilmeıtr 
demiıtir. 

at tayin edilmelidir. Ulu orta Bu itibarla Türkiyede yapı -
her nevi ziraat yapdacağı ka- lacak ziraatin tarzını tayin 
naatinde değilim. etmek evvıa fenni bir tet - Ku·· çu·· k Bakkallar 

Şiddetli ziraat var; şiddet- kik neticesi olabilir. Bu tet-
Fikriye H. 

b usul kikin bupne kadar yapıldı- V B } d• İthalat Tacirleri Gene siz ziraat var. Bütün u - mna kani değiliz. Konserinde Çok e e e ıye 
lerde de konulan sermaye ile .~ O 

Teşebbüste Bulunacak alınan kir başka başkadır. (Bu mütalla bitti) Muvffak ldu Bakkal dükkinlarmm d&-
Oktruva namile alınan pa- Memleketimizin her tarah şid- Bir Sandal Devrildi Sahibinin Sesi gramofon temesi, belediye talimatııı81 

ralar her yerin belediyesine ait fU'. keti tarafından küçük göre beton veya muşamba 0 .. 
detli ziraate müsait olmadığı gibi, Samatya açıklannda içinde mak lizımdır. Halbuki bati' 

bir vergidir. Avrupadan lstan- birçok yerleri de hili bu&Gn l1ç yolcu bulunan bir 11a11dal Çiftlik parkında bir konser fakir b 11 
bula ithal edilen herhangi bir şiddetsiz ~aat usulü ile devrilmif, fakat yolcular kur- tertip edilmiştir. Konser çok ya;mıy:S:ait ~{il;ir. un 
malın derhal oktruva resmi yürüror. tanlmqlardır. rağbet görmüş, bir çok miiş• Bakkallar cemiyetinin müra-
alımyor. Anadoluya gönderil- teri bahçede oturacak yer caab üzerine şöyle bir ~ 
dıği zaman da mahallinde bu 1 ! 1 bulamamışbr. Bu sırada yüz kabul edilmiştir: 
oktruva tekrarlanıyor ve bina- Bugünün ~. esefe/erinden kadar Amerikan seyyahı da Sık teftiş yapılmak ve soJ) 

~~~~u~m~~~bd~ ~-------------~-------------------~ ~~k ~~~ ~~~ du~h~~ri~etclm~ !aşıyor. ithalat tacirleri bu res- (Bat tarafı 1 inci sayfada ) azaim derecesine çıkannıbr. , 
min yalnız istihlak edilen mal- b k d ik ARKOS . k til b" Fikri.ye H. m yeni ve Seyyar Sıhhiye MüzelerJ Vaziyet u mer ez e en, ızm tır e e ır mu-
lardan alınıp her ithal edilen kavele akdedildi ve Ruslar bu şeekri vermeyi taahhüt ettiler. eski, alaturka ve alafranga, Sıhhiye veklleti ıeyyar nıu-
maldan alınmaması için teşeb- yalnız... fiatta biraz fark vardı: (5000) ton şeker BEHER TO- repertuanna dahil otuz kadar zeler yap~ağa karar vermiştir· 
büsatta bulunmıya karar ver- NU oruz lNGtı..iZ v~ ON .;>JLÜNG he.sahile.; Şu hale nazaran prkı söylemiştir. Konser gece Teşhir edilecek hastalıklar• 
mlşlerdir. araaakı tark, yani hazinenin ziyanını vasati olarak hesap edelim: yansından fwa devam et-

1 

ait lavha ve mum kalıpla! 
Hikmet B. Biraz cömertçe hesap ederek Ruslardan başka bir müteah- miştir. sıhhiye müzesince hazırlanmak' 

Almanyada Dresden şehrin
de açılan beynelmil hıfzıssıhha 
sergisine Müze namına ( 40 ) 
sandık eşya götüren hıfzıssıhha 
müzesi müdürü Dr. Hikmet 
Bey avdet etmiştir. Sergi üç 
ay daha devam edecektir. Bu 
müddet zarfında Sıhhiye veki· 
leti memurlanndan Rebii Bey 
Almanyada kalacaktır. 
-- .......... - ........... ...... 1 111 . .. . .....__... .. 19 .. . ...... 

bir fikir fırkası olmalıdır. Ora
ya gelişi güzel herkes girme
meli. 

Fırkanın idealini anlıyabile
cek, onun için, icabında müca
dele edecek kimseler fırkaya 
kabul edilmeli. Hacıyatmadar 
bu fırkayı kirletmemelidirler. 

Bizde maatteessüf, şahsi 

menfaat herşeye tercih edi
mektedir. Bu hal ergeç ber
taraf edilmelidir. 

bitten ıekerin (25) ingilize alındığını farzedelim. Bu, maliyet tadır. Bunlar camekanlı saJJ .. 
fiabdır. Şu halde arada top'" başına şu tefavütil buluruz: Mızıkçı Sigorta dıklar içinde ve beygir ve 

31,5-25= 6,5 ingiliz Jrası. K l merkepler sırtında köylülert 
(5,000) ton şeker için bu fark: umpanya arı gösterilecektir. Bu portatif 
6,5 X 5,000 = 32,500 İngiliz lirasına baliğ olur. Ban sigorta şirketleri, bil- sandık ve caınakanlar müzece 
O zamanki İngiliz rayicini vasati 950 kuruştan tutarsak bu hassa vapur tekneleri üzerine hazırlablmıştır. 

meblağ, paramıda: iş yapanlar bir kaza olunca, S hh ---M--- J • 
9,50 x 32,500 = 309,750 "fürk lirası eder. teahhütleriniyerine getirmemek 1 iye Üze erı 
Bu yekfın hakiki paradan pek dundur. O zaman söylendi- için bin bir türlü bahane bulu- Sıhhiye vekiletinin fstanbııl 

ğine göre arada Arkos şirketinin bir memuru ile diğer bir yorlar Bu gibi şirketler, bun- sıhhiye müzesi atelyesinde 1~ 
komisyoncu (20 - 30) bin lira komisyon almqlar. 50,000 lira dan böyle mahkemeye .em. vilayet için muhtelif haatab1' .. 
komisyona tahammülü olan bu i,te hazinenin zararını vann melde beraber halka da teşhir ları gösteren resim, livha °'' 
ıiz hesap edin. edileceklerdir. mulajlar hazırlanmaktadır. B~ 

İnhisar idaresinin o zaman me.clisi idare reisi bugünkü lkbsat lann masrafını vilayet id~ 
vekili Şakir bey idi, müdür de Ömer Lütfü bey bulunuyordu. Abideye Çelenk hususiye veya belediyelet' 

Meb'uslann Meclisi idareden çekilip yeni meclisi idare K o y d u ı a r vermektedir. Şimdiye kada' 
geldiği zaman .şark vilayetlerinde depolarda ihtiyaçtan pek Bursa, lzmir, Manisa, Gir~ 
fazla şeker stoku bulmuşlar ve hayret etmişler. Şeker inhisar Limanımızda bulunan ltal- son, Ordu, Tokat, Konya, ~ 
idaresi şarkta nüfus başına 5 kg. hesap ederek sipariş verdiği yan mektep gemisi tarahndan yanbekir vilayet müzeleıilJ1~ 
halde pek az ve mahdut şeker istihlaki yapan bu şark vali- bu sabah saat 10 da Taksiın- lavha ve mulajlan ikmal edİ' 
yetleri için bu miktarı yeni meclisi idare fazla bulmuştur. deki cumhuriyet abidesine çe- lerek balkın istifadesine açıl~ 

Bu yanlışlıktan ve bu kanunsuzluktan kim mes'uldür? lenk konulmuştur. mıştır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey. Ve İnşaat 

1 - Hasan 8. - Allah Allah.. Ne çok 
kira.tik ey var? 

2 - Hasan B. - Hoppala.. Burada da ı 3 - Hasan B. - Bir taraftan da 
bir sürü kiralık ev, apartımm.. inşaat var, boş arsa kalmıyor. 

ha bire - '"'' . 4 - ~asan B. - ( l~şaat yaptıranlara) Heyi lra!~.~~t,-
Sı.ı.e de pazar ola,, d.erım ama, artik yet-. Hem l'P_-:-. 1rt••· 
t ikli.yet edersiniz, hem de boyuna apaıtımu yapbt•,. 
Bu ne perhiz, bu ne llhna turtuau • 

• 
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İki Amele 1 
Son Posta'nın Resimli Makalesi:~. ~ ·Mültefit Erkekler * 

Bir Kuyu İçinde 
Boğuldu 

Büylikada' da, ( 23) nisan 
taddeıinde Alalemciyan aile
aine ait evin tulumbası bo
tulmll§. 

Tamir ·etmek için çağrılan 
Fran'·oli ismindeki usta kuyuya 
İndirilmiş, fakat bir daha pk
lllamış. Arkasından fsak ismin
de diğer bir usta daha indiril
nıiş ; o da çıkmamış. 

Bunun üzerine, aşağı inen 
~elenin kuyu dibinde biriken 
karbon ~azmm tesirile bojul
d~klan anlqilllll§tır. Bir üçün
cu aıne1e daha indirilmiş, onun 
da üzerine fenalık gelmiJ, yan 
Yoldan dönmüştür. 

Cesetler hili kuy\ınun için
dedir. Etfaiye çıkarmıya çalq
Dıaktadır. 

Otomobil Kazası 
1886 numaralı otomobil 

Bahçekapıda hamal Demire 
çarpmış, yaralamışhr. 

Bir Ahlaksız 
Unkapanmda Cafer isminda 

biri Hüseyin ismindeki çocuğa 
ahlaksızca muamele yaparken 
tutulmuştur. ---Zorlu Bir Hanım 
Lı Şehremininde oturan F abna 
nanım bir kira meselesinden 
kavga etmiş. Kiracısı Hüanil 
efendiyi çapa ile başından 
Yaralamıştır • ---Bir Mecnun Denize 

Atıldı ... 
Saim isminde biri dün ak

faın kendini Galata köprüsün
den denize atmış, Liman şif.. 
ketinin bir romorkörü kıntar
nııştır. Saimde delilik alameti 
görülerek hastaneye yabnlmıı· 
tır. 

Serbest Cümhuriyet 
Fırkası Reisi lstanbula 

Döndü 
[ Baş tarafı birinci s&yıfada] 

aldılar. 
Başvekil ismet Paşa dün 

s~bahtan akşama kadar süren 
dış tedavisi esnasında rahatslZ 
oldukları için köşklerinden çık
tnadılar. Fırsattan istifade ede
re~ Sivas hatbmn küşat res· 
lllınde söyliyecekleri nutku 
~h~ırlamıya başlamış olmalanna 
1 hmaI verilmektedir. 
.. İsmet Paşanın, evvelce de 
löylediğim gibi bu nutukta 
rapdan tenkitlere madde gös
l>~rerek, delil Jlayarak çok canlı 

t ırd' cevap vermesi beklenmek
e ır. 

nı .. B~ itibarla iki fırka arasında 
h uhun münakaşaların gelecek 
F~ı~a ~aşlıyacaiı muhakkaktır. 
b 1 akıka belediye intihabının 
k~şlan~ıcı ile Sivas hathnın 
d~şfat resmi ayni zamana tesa-
u etmektedir. 

Denizlide Bir 
Kaza .•. 

n· ~ir, 21 ( Hususi ) - De
h ~llı baytar müdiirü Halil B. 
dır otomobil k<zası neticesin-
~ vefat etmiştir. 

Garbi ~dolu'da 

1 ~ütün Piyasası 
zrnır, 21 (Hususi) - İzmir 

llııntak b liit.. afııun azı kısımlarında 
~ ~n piyasası yüksek fiat ü
f:rltndcn açılmıştır. Rekabet 
.,.z adır. 

Hırsızlıklar 
- Shon 24 saat içinde alb 
~u telif h Ceın' ırsızlık v kilst olmuş, 
t an 600 liradan fazla pa-
a Çalınmıştır. 

, 

• 

• • ıa.tıJarcfa ru!J'e)dllderi kadı.Dlara iltifat Çl.nldl eoeriya bunlar merinde H-
1 - Baz1 adamlar yu:ıhanele- f 2 - Buı adamlar ıokakta raıt 1 S - Buı erkekler ziyafetlerde, top- 1 4 - Bu erli.eklerden içtinap ediniz. 

rindeki daktilolar iltifat ederler. •eldilderi kaclıala.ra Utifat ederler. ederi•. murtkan ve ıiDirU olurlar. ,.. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Şarkta Vaziyet 
Değişmedi 
Ankara, 22 ( H. M. ) -

Ağrı dağı etrafında Taziyet 
deği~memiştir. Buna mukabil 
İranWarın haydutları kendi 
topraklarında sıkışbrmıya bq
ladıkları anlaşılmaktadır. 

Tahran hükumeti hudut il· 
rerinde bulunan aşiretlerin 
silahlarım toplamıya başla
mışbr. Bu mtinasebetle aşiret 
efradı ile İran askeri arasın· 
da bir müsademe olmuştur. 
İran'da ihtilal çıkbğı haberini 
sefaret tekzip etmektedir. Ri
vayet bu müsademeden 1ralat 
olsa gerektir. 

Yalova, 22 (~H.M ) - lrana 
gönderilecek şifahi nota tel
grafla Ankaraya bildirilmiştir. 
Yeni sefirimiz İstanbula dön
mü,tür. Ayın yirmi beşinde 
Batum tarikile hareket ede
cektir. 

Borsa' da 
Dün borsada (40) bin lngiiiz 

lirası muamelesi olm~tur. Pi
yasa (1030) kuruşla açılmış ve 
bu fiyatta kapanmışbr. Bilhass• 
satışlar nazarı dikkati celbet· 
oıiştir. 

Düyunu muvahhade üzerine 
evvelki gtinkü satışlar devam 
etmiş; ( 104,75 ) te açılan 
düyunu muvahhade bilhassa 
(104) kuruşa bir çok muamele 
yapmış ve (103) kuruşta ka
panmışbr. Fiatfann düşeceği 
tahmin edilmektedir. 

Aslan çimento tizerine Bor
sada (26) liraya muamele ol
muş ve fakat düyunu muvah
hadenin biraz sukutu bunda da 
tesirini göstermiş, Aslan çimen· 
to ( 25,85 ) satıcı kalmışbr. 
Mülga reji hisseleri üzerine 
(7,20) kuruşa borsada muame· 
le kaydolunmuştur. Keza Lota 
üzerine (5,60) kurn.şa fazla 
alıcılar nazarı dikkati celbet
miştir. 

Malul Gazilerin Paralan 
Yarın Veriliyor 
Malül gazilerle yetimlerine ve 

tehitlerimizin yetimlerine verilecek 
paranın tevziine mukayyet bulun· 
duldan askerlik fubelerinde yarın• 
dan itibaren başlancaktır. 

Yann ve pazar ~ü Fatih 
tuheıtnde, puartui ve salı gtlnleri 
SüJeymaniyede, ÇaıJambe ve per-
şembe günleri KoCil.muatafapaıada. 
Atustoıun 30 uncu cumarteai ırü
nü Sultanahmet'te: Eylillün birinci 
pazartesi ve 2 inci .alı ırtınleri 
Eyip'te. Eylülün 3 Üf\CÜ çarşamba 

·ye 4 üncü pertembe ırftn'eri Fatihte 
Eylülün 6 ıncı cumartesi va 7 inci 
pazar günleri Siılcymaniyede 8 nci 
pazartesi ve 9 zuncu ıalı ırünleri 
Kocamuatafapqada, lOuncu çar
f&mba ve 11 inci perşembe aiin· 
leri Sultaaahmette 13 üncü cumu
te'! giinü Alusarayda verilecektir. 

Bir Tekzip 
Geçen gün Pendikte, bir 

lokomotifte infilak olduğu 
ve üç kişinin yaralandığı ha
ber verilmişti. 

Haydarpaşa demiryollar ida-
resi, bu hadia.enin vukuunu 
tekzip etmektedir. 

Yeni Fırkanın İstanbul Merkezinde 

Dün Taşra Müracaat
ları Tetkik Edildi 

Asıl Faaliyete Yarın Başlanacak 
Fethi Bey Y alovada olduğu 

için Serbest Cnmhuriyet fırl(a
sının İstanbul merkezinde dün 
fazla faaliyet glSrülmedi. Sade
ce TalAt, Haydar, ve Ağa oğ
lu Ahmet Beyler toplandılar, 
Fırkanın nizamnamesini tesbi
te çalışblar ve gelip giden ziya
retçileri· kabul ile meşgul ol
dular. 

Fırkanın latanbul merkezine 
dllıı de taşradan ve lstanbul
dan birçok müracaatlar y, pıl
mifbr. Taşradan yapılan müra
caatların çoğu, Diyarıbekir, 
Lüleburgaz, Kastamonu, Balı
kesir, Trabzon, Mersin ve Tar
sustandır. 

İstanbuldan yapılan müra
caatların başında İa• s11bık 
şehremini operatör Emin, sabık 
şehremini Hazım, Refik İsmail, 
Halk fırkasının sabık Tokat 
mutemedi Hayri ve _gene Halk 
fırkasının sabık Diyarıbekir 
mutemedi Sabri Beylerle ka
dınlardan Nezihe Muhittin ve 
Gazi hazretlerinin hclllfialeri 
Makbute Hanım Efendi va.sı
tasile müracaat eden Memduh 
Pş. kerimesi Fatma H. vardır. 

Nezihe Muhittin H. : 
"Tatbikat itibarile yeni fır

kanın vaitlerini çok ehemmi-

yetli buluyonı!D, ~u. fırkaya 
kadınların gırmesını tem:ne 
çalışacağım ve Belediye inti
hababnda namzetliğimi koya
cağım,, demiıtir. 

Emin Beye gelince: müra
~atı Fethi Beye hitaben yazıl
mlf bir mektupla yapıldıiJdan 
kendisine cevap verilmesi yarı
na kalmışhr. 

Bilecik meb'usu, sabık An
kara Sehremini Asaf Beyin de 
yeni E tkaya intisap edeceği 
öylenmektedir. Tevsiki müm

kün olmamışhr. 
-lıı İzmir meb'usu Osman zade 
Hamdi ve Enver Beyler yeni 
Arkaya girdikleri haberini tek
zip etmişler, fakat bu fırkanın 
teşekkülünü memnuniyetle kar
şıladıklannı söylemişlerdir. 

İbrahim Tali Beyin Fikri 
.. Bitliste gazeteciler Şark 

~layetleri müfettişi İbrahim 
Tlui Beye yeni fırka hakkında 
fikrini sormuşlar ve şu cevabı 
almışlardır. 

- Reisicümhur Hz. nin bu· 
nu hüsnü telakki etmesine 
nazaran memleketin ili men
faatlerine zarar vermiyeceği 

r.şilpheaizdir. 

ister İnan, lst~r İnanma! ' ] 

Bu adam bir Hint fakiridir. Yere bir tohum ekiyor. Bu 
tohum bir saatin içinde filizleniyor, dalbudak salıyor, çiçek 
açıyor ve merna veriyor. 

( 400) Bin Lira 
İzmir Belediyesi 

Fazla Almış 
İzmir, 21 (Hususi) - İmıir 

belediyesi, ( 1341 ) senesinde 
çıkan belediye kanununun al
tıncı maddesini halk aleyhinde 
tefsir ederek ( 6 ) senedenberi 
(3) yerine (5)1ira tanzifat resmi 
alıyormuş. 

Alınan resmin fazlalığı ( 400) 
bin lirayı bulmaktadır. "Hizmet,, 
gazetesi, bu hususta neşriyat 
yaparak bu paraların ya _Jeri 
iadesini veya gelecek vergilere 
mahsup olunmasım istemek· 
tedir. 

Bir Köylüyü 
Tren Ciğnedi 
b:mir 2 l (dususi) - 2 nu

maralı posta treni, Kurşunlu 
ile Kuyucak arasında sağır 
bir ihtiyar köylfiyü çiğnemiş
tir. Köylü ölüm halindedir. 

Şahkulu Mahal
lesi Ne Fikirde? 

Karilerimiz şüphe yok - ki, 
habrlarlar: Birkaç gün evvel 
bütün gazeteler: 

- Beyoilu'nda Kuledibin
de Şah.kulu mahallesi yeni 
fırkaya bir heyet gönderdi ve 
yeni fırkaya toptan iltihak 
ettiğini bildirdi, dediler. Gü
nün bin türlil vak' alan ara
sında bu haber ( Son Posta ) 
da da yer buldu. Fakat biz 
arkadaşlarımız gibi hadiseyi 
sadece kaydetmeyi kili bul
madık. 

Şahkulu mahallesinde beş 
alb yüz ev vardır. Her evde 
bt.ş nüfus bulunduğunu farzet
sek bu mahallede dört beş 
bin insan yaşar, demektir. Bu, 
büyük, ve ihmali kabil olmıyan 
bir kütledir. Acaba Halle Fır
kası hükiımeti bu büyük kütleyi 
hep birden memnuniyeuizliğe 
sevketmek için ne yapb? 

Kendisine fırkaların arasında 
bitaraf. kalmayı şiar cdinmiı 
olan bır ıazete için bunu öğ
renmek, yazmak, Halle Fırka
sına, hareketinde tashihi icap 
eden nokta vana onu g&ter
mek vazife idi. 

Bu vazifeyi yaphk ve ma
hallenin ihtiyar heyetini bularak 
sorduk. Ve... hayretle sı<Srdnk 
ki ihtiyar heyeti böyle bir 
hadiseden haberdar değildir. 
Tıpkı Çarşı esnaf cemiyeti 
reisinin s6yledigi gibi. Gazeteei 
her hadiseyi şüphe ile karşıla
mıya, her vak' anın sebebini 
ıormıya alqmq bir adamdır. 

- Acaba dedik, ihtiyar 
heyeti aradan ieçen iki giln 
içinde fikrini değiıtirmiş ol
masın? 

Azadan Muhittin Bey bizi 
temin etti: 

- T arahmızdan b<Syle bir 
müracaat vaki olmamıftir. Bu
na inanabilirsiniz. 

O halde şimdi biz aonıyoruı:: 
- Şahkulu mahallesi na

mına Serbest Climhuriyet fırka-

Sayda 3 

Dedikodu 
Başka

Lakzrdı 
Kalmadı .. 

Artık istcdijiniz mevzuda 
konuşmak kabil değil. 

MeseJi: 
- Havalar biraz serinledi, 

diyorsunuz. 
- F etlıi Bey uğurlu geldi, 

diyorlar. · · 
- Şeker inhisarında bir 

ahbabım vardır, diye gayri si
yasi bir söze başlıyorsunuz. 

- Yeni fırka bütün inhisar
ları kaldıracald diye sözünüzü 
kesiyorlar ve artık hep bundan 
bah,,ediyorlar. 

- Dün Trabyaya kadar bir 
uzanayım dedim, ·mukaddime
sile Boğaziçinde yaptığınız 
gezintiyi anlatmıya başlıyor
sunuz. 

- Ha, ha ... Fethi Beyi nya
rete değil mi ? 7.avallı a elam 
ziyaretçilerin bolluğundan ne 
yapacağını şaşınnışbr, diyorlar. 

- Bizim refika sözünü sa
kınmaz, fikirlerini açık söyler, 
geçen gün bana.. diye başlı· 
yorsun uz. 

- Yeni fırka çakb çıkalı 
sözünü sakmmıyanlar çoğaldı 
diye ıözünüzll kesiyorlar. 

- Dün bizim oğlana bir 
oyuncak timenidfer aldım, di
yorsunuz. 

- Aman birader, vaz geç. 
Yeni fırka mevk 1 iktidara ge
çerse ekmeiinoen olursun, 
diyorlar. 

- Dün terli iken bir buzlu 
şerbet içmişim, bunun yüzün
den... Diyorsunuz. 

-Saracoğlu da vekiletteki 
mevkii üzerine bir buzlu şer• 
bet yuvarlıyacak galiba.. Di· 
yorlar. 

- Dün Yapura bindim, mev
kide bir ahbabima tesadüf ..• 
Diye başlıyorsunuz. 

- Vapur mevkiinde değil, 
iktidar mevkiinde insamn ah
babı olmalı ... 

Fakat bugün İsmet paşa 
hükiiıneti.. diye sözüniizü ke
sip siyasiyata çeviriyorlar: 

- Ben kimseden ne borç 
alının, ne de veririm. Geçen 
gün dostlanmdan biri.. diye 
başhyorsunuz. 

- ismet Paşa da öyle dedi 
ama söktüremedi. lktısadi ha
yatta .. 

- Mül... 
- Müller raporundan mı 

bwedeceksiniz? 
- Hayir, Mültefit bir .zat 

vardır. Geçende •.. 
- Serbe.at fırkaya girdi 

değil mi? 
- İnaan ..• 
- Ağaoğlu gibi olmalı! 

Devenin bqı 1 

Tabiatin Bir 
Garibesi 

T ecerli, 1 g - ( H. ) Kadirli 
kazasının Harnupbtr1ıu kö· 
yünde mukim Kara oğlu Alinin 
zevcesi Dürdünün buiÜD do
ğurduiu erkek yavrusunda ha
cetini def edecek kısım yoktur. 

Çocuk idrar yapamamakta
dır. Tabiatin bu garibesi mua
yene edilmek üzere Adana,ya 
gönderilmiftir. Çocuk tamüa
sıhhattedir. 

sını ziyarete gitmiı olan heyet 
kimlerde.o mürekkeptir. Ve bu 
heyete bütün mahalle halkı 
namına ıöz söylemek sa.lAhiye· 
tini kim vermiştir ? 

Sualimize cevap beklerken 
karilerimiıden özür diliyoruz: 
hadise hükumet fırkasının aley
hindedir. Buna rağmen hükiı
met gazetelerinde yer bulmuş
tur. Binaenaleyh doğru~ur, ~~e
miyecektik. Tahkik edecc .... tik. 
Etmedık. Bu bir hatadır. Fakat 
hatayı itiraf etmek acaba ku
surun derecesini azaltmaz mı? 



BİR ~lftlYfl 
• 
işlenmiş Amma 
Sebebi Henüz 
Anlaşılmadı 

lstanbul ağır ceza mahke
mesi, bir milddet evvel Aksa
ray' da yapılan bir cinayetin 
muhakemesi ile meşğuldür. 

Maznun, Ômer Ahit ham 
odacısı Ali Ef. dir. Ôlen Hür,nü 
pehlivan. Bursakiri, kara saplı 
Lir bıçakla açılan yaralar, 
öl6me sebep obnUf. 

Maznun, mahkemede vak'a
yı ıöyle anlatmıştır : 

- Kardeşim talebeden Ni
yazi Ef. ile haziranın on albn:ı 
perşembe akşamı handan oto
mobille eve döniyorduk. Yolda 
karşımıza bir karaltı çıkb. 
Homurdanıyor, küfür edip 
dnnıyordu. Kardetim : 

- " Yabancı değil, Hiianü 
pehlmnl" dedi. Her ne hal 
ise, biz eve geldik, otomobil 
kapıda durdu. Ben toförle he-
1ap görilrken Htisn6 pehliyan 
arkamızdan yetifti. ~iyuiye 
hilcum etti. 

Kardeşim, ba aralık " yan
dım, ağabeyi" dedi. Kolundan 
yaralmmqb. Pehlivan, ben 
bileğine -sanlmca, beni itti. 
Boğazıma sanlcb. Bqka kur
tulut çaresi yoktu. Canımı 
kmtarmak için bir iki el vur
mak icap etti. 

Maznun, Hilmi peblivanm 
Aldınşma sebep olmadığını 
16yl0yor: 

- Ne ben, ne de kaçtık 
kardeşim Niyazi biliyoruz. Ben 
esasen kendisini tammazdım. 

Mahkeme, talebe Niyazi 
Ef. nin ve diğer şahitlerin gel
mesi için celp çıkarmış, Hüsnii 
pehlivanın mazideki ahvalinin 
tıbkiki için müddei umumiliğe 
mtızekkere yazmıştır. Katlin 
sebebi henüz meçhuldür. Vazi
yetin 27 ağustos 13 buçuk 
celsesinde inkişafı muhtemeldir. 

Teşekkür Ederiz 
Neşriyabmız Tesirini 

Gösterdi 
Muhterem gazetenizin 21-8-

930 tarihli ve 26 numaralı 
nüshasında ( Tütün depolarm-
da müstahdem ( 114 ) kişinin 
eylülden itibaren hizmetlerine 
nihayet verileceği ) yazılmış 
ise de böyle bir muamele gayri 
vaki olduğundan keyfiyetin 
tavzih buyrulmasını maalihti
ram rica ederim efendim. 

Tütün inhisar idaresi 
umum müdür vehili 

HAMiT 
Son Posta-" 1 "Eylillde vazi

felerinden çıkanlmalarma karar 
verilen ( 114) depo murakıbın
dan ( 20-30 ) kişi matbaamıza 
ıelerek hadiseyi bizzat anlat
llllflardı. 

Bunun üzerine, haklı olarak 
bu biçarelerin vaziyetine na
zan dikkati celbettik. Görülü
yor ki bu nefl'İyat nazarı dik
kate almmıtbr. Bu ( 114) aile 
namına teşekkür ederiz. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evbdse .eya iflnlse flderkea, Hbk· 
ta ıeserken veya blriaUe 18rlltllrkea 
her hanıl bir vaka karfaauula kalabi· 
llnlnb... 

Ha...U. nedir WU,........ o yakayı 
derhal slnbDlnbals. Bir yaapı, bir 
katU, bir kaza birer ha.adiatlr. Ru
geldijialıl Yalllal.rd.a ert.ı ıtlall ıa· 
zetelerde f&'mek iatediifs bili olunca 
derhal telefoaumn açum " ha.acllal 
guetemise haber "Nrials, •ı. " ad· 
reıinizi de barakuua. V enUtiab hava-

disin ehemmiyetine ı&e ıuetemla 
miiklfatuu nrmeyi yuife Wllr. 

Telefon aumaraaus: lıdubul • m • 
tGr. 

EHREMİNİ OLSANIZ 
NELER YAPARSINIZ? 

Söylenilen -Şeylerl~~-s_._Y_~~s-~~!;~~-'_B_,_~-~~B~~-~-'-~~-J~~k S~ii 
Hep Teferruattır. ' De itiraz Değildir 

Asıl Mesele Esası Çünkü Bugünün Berut'u 
Halletmektedir. Göz Önündedir. 
8'!D şehremini olsaydım 1 

Fakat olamam ki 1 Şehrin 
emini olmak icin halkın emini 
olmak lizım; bir kere beni ta
nıyan yok; bugünkü eminleri 
de halk bcyenmiyor. 

Bir anket yapılsa herkes • 
"Cemil paşa!" der. Bununla
beraber "Muhittin B." emindir. 

Kendisinin muhterem bir 
zat olması başka mesele, fakat 1 

işte ekseriyet Cemil Paşayı I 
tercih ediyor. Bu niçin bay- ,...---------------------.....:... 

!i..7: çt':.':.::ehuriL:! de;; Kimleri /ntilıap Etmek /stersin iz 
dlmhurl memleketlerin hep
sinden aykin bir yol tutmutuz. 

Halkın en birinci ve en 
esaslı baldo belediye intihabı
dır; ODU vermiyoruz. 

Zaten Cemil Pqa beyana
tmda bu hakkı aradığı için
dir ki emin olamaz. 

Dahiliye vekili bey belediye 
reisi iken niçin İf görülme
dijini habrlasalar eh, bugilnldl 
kanunun başka bir şekil al-
maauu iltizam etmek isterlerdi. 

Yakında tehir meclisin~-:' 
iatilaahı yapalaeak. Bu teJiir . -
dir. Meclme bulunacak ba
lan siz iatibap e~
niz. Gazetemiz intihap edi
lebilecek kimseler hakkında ef
kln umumiyeyi tenvir için tim
diden karilerin reylerini ala*ıya 
teşebbüs etmiftir. Kadın ve er
ke~ intihabım iatedltiniz kimse
lerin wmlerini atatıld cetYele 
doldurup idarehanemize &"Önder
menizl rica ederiz. Gelen reyler 
intihaptan bir iki gGn enel tunif 
edilecek ve en çok rey alan 
namzetler ilb olunacakbr. (3) 

isim yumak klfidlr. Kanun rey 
verme~ tc'yle teabit ediyor. 

TGrk olmak; intihaptan altı 
ay evvel intihap yapılan belde
de oturclutunu S.pat etmek; 18 
yaşını bitirmek; atır hapse mah
kGm olmamak; hidemab amme· 
den memnu olmam•k; haysiyeti 
muhil suçlardan hapse firmemek 
asker, jandarma, zabit, polliı, 
ukeri memur olmamak. 

* isim . • • • • • • • 
isim . • • . • • • 
isim • • • • • • 

Şuruuu kaydedelim ki, i ı-
tediii istiklll kendU.. verilen 
bir fe)ıremini için ne yapmak 
llzım geldii.ini uzun boylu da
tllnmiye lllzum yoktur. 

Bu yolda ilerlemiş millet
lerin misalliü giSz &nlbıde bu-
lundurmak kAfi gelir kanaa
tindeyim. Adamsızlıktan da 
fikiyet edemeyiz. Çünkü bu
gtıntln Berut'u, eski Berut 
aeğilclir. Çalqbnlan adamlar 
eski adamlardır. 

Demek ki böyle bir itiraz 
ela varit değildir. Şehrin me-
deni ihtiyaçlarmı temin eden
ler Kllebt ıirketlerdir. 

Asil diiıGaGlecek n'>kta bu
dur. Emanet bu vazifeluden bir 
kısmım üzerine alamaz mı? 

Soma verem hastanesi d,
yip geçmeyiniz. Hastane bir 
vaaıtadır. Zayd bir mücadele 
vasıtaaı. Asil yapılacak hasta
lıiuı me'lbamı kurutmaktır. O 
da bu tehri, bd- f' hre ben
zetmekle kabil olur. 

Kadıköy: Hüseyin LO.t/iJ 

SENENİN EN MEŞHUR FİLMİ 
Yıldızlıktan 
Dilenciliğe 

Vilyam Rodgers Niçin 
Dilenci Olmuştu? 

Bir zamanlar Los Anjeles'in 
maruf bir siması vardı: Vilyam 
Rodgen. 

Bu adam, birdenbire sinema 
liayabnclan çekildi. Ona sokak
ta rutgelenler, her flbı bir 
parça daha diifüp sefillqtijini 
hayretle görüyorlardı. 

Rodgers, o derece sefillet· 
mişti ki eski arkadqlan onu 
ıörmemek için yolda bqlanm 
çeririyorlarda. Çibıldl Rodgen 
arbk bir dilenci olmuttu. 

Bu adam geçenlerde Loa 
Angeleste, sefalet içi11de vefat 
etmiştir. Cenazeyi nakle-
dileceği aırada Rodıersin 
cebinde bir vasiyetname çık
llllfbr. Bu vasiyetnamede, bir 
hutaneye (200) bin dolar, ya
ni dart yi1z bin lira miru bı
rakılıyordu. Fakat polisler bu 
vasiyetnameyi ciddi telikki et
mediler. Gnlüp geçtiler. 

Fakat birkaç glbı soma 
bir Filadelfiya bankası, Vilyam 
Rodgen namına mevcut (400) 
bin dolarlık hesabm ne yapı-
lacaiım aorduiu zamandır ki 
herkesi derin bir hayret aldı. 
Meğer Rodgen bu sefalete 
paraaazhktan değil, qkma hi· 
yanet eden bir kaclm yilziln
den d .... iifmiif. 

BiR TERCiH 
Yllzde yl1z derecesinde ses

li ve .azın olan filimlerin pek 
çok raibet görmediğinden ti
kivet ediliyor. Daha ziyade 
u 16zltl olanlar tercih edili
J01'11111f. 

Bu filmin mevzuUDu tetkil eden macera lld 1ene evvel 
kitap halinde neşredildi. O kadar çok atıldı, o kadar çok 
okundu ki sinema kumpanyaları bu kitabı filme almıya karar 

verdiler. Bu eser, senelerce Afrikalılar içinde ticaret yapmıt 
ve adeta yerlileşmiş bir adamm meraklı ve heyecanlı ma

ceraaıdır. 

Filimde rol alanlar Edvina Bootb Ye Duncan Renaldo'dur. 
Filim Afrika'da çekilmiştir. 

iki Artistin 
Fotoğraf Y anşı 
Mariyon Davis, Greta 
Garboyu Kıskanmış 

Greta Garbonun hiçbir ye
ni fotoğrafı kalmamış. Bütiln 
resimleri fiıiıdiye kadar bir 
çok defa görülen ve neşredi
len fotoğraflannış. 

Herkesin birkaç defa giSr
clllği fotoğraflan bumak iste

miyen Amerika ıazeteleri san' at
kira milracaat ederek yeni resim 
istemişler. 

Bunun için hususi bir top
lanb tertip edilmiş. ( 117) elbise 
ile (175) muhtelif pozda resim 
ahnmlf. Bu hadiseden haberdar 
olan Mariyo Davis'in içine kıs
kançlık diifmilf. 

Hemen hususi fotoğrafçısına 
haber ıöndermiş. (27 5) fotoğ
raf' ta o aldmp dağıbnıf. Ar
tistler arasında rekabet, giSril
lnyor ki her yerde, hususiye
tini muhafaza ediyor. 

SESLi OPERALAR 
Sesli filimden sonra opera

lan filme çekmek hevesi 
uyandı. Amerikan kumpanyalan 
timdi birer birer opera mu
ganni ve muganniyelerini top
layıp onlara filim yapbnyorlar. 

Son zamanlarda Metro Gold
vin kumpanyua (Grace Moor) 
İlmindeki meşhur mug~ye 
ile bir mukavele akdetmiftir. 
( Grace 'Moor) Avrupa opera
lannda prla 16ylerken filme 
çekilecektir. 

Filmhı mevzuu meşhur laveç 
muganniyesi Jony Undin haya
bdır. Filimde erkek rolünll 
(Reginald Denny) oymyacakbr. 

FllCILI 
Hasımlarım 1 
Şimdi Bununld 
Meşgulmüşler• 

Bağdat, 16 (Hususi Muhabi
rimiz yazıyor) - Son gliıılr 
rin k&nfık hareketleri butr 
da, hllkimet mahafilinde siDİt" 
lerl hayli germiştir. Bura1' 
Musul taraflanndan geld 
ıon haberler, Irak hnkiimetl 
için vaziyetin oldukça nazik 
olduğunu hissettirmekte~ir • 
Simal havalisinde Kürtleriıt 
faaliyeti bir derece daha art
llllf bwunmaktadır. 

Bu harekette, SnJeymaniyt 
valiai olan Türk ordusu sabık 
yüzbaşılarından Kürt Te~ 
Vehbinin parmağı olduğu _.
lqılmaktadır. 

frakta tllnlbı en mUhilll 
hadiaelerinden biri de meb 'uf 
intihabatmda çıkan büyP 
bir pllrtlzdilr. 

Irak kürtleri intihabata 
iftirak etmemek suretile hüki" 
meti tehdit elmektedirlet• 
Bunun sebebi de yeni İngiltere-
Irak muahedesinde K&rtlete 
muhtariyet verilmesine dait 
hiçbir işaretin bulunmamasıdıt• 
Kürtler bununla da kalmamışlar, 
muhtA..-iyet verilmesi için İngil
tere laralma telgraflar yaidıt" 
mıtlardır. 

Buradaki knrt ( Terakki ) 
cemiyeti de faaliyetini arttıraılf 
bultADmaktadır. 

Burada, hadisel~rler yakıır' 
dan alakadar olanlann gözii.,. 
den kaçmıyacak bir manzat' 
daha: Bazı ln~liz zabitleri soo 
,nnierde sivil olarak ıizlidell 
ıizliye lrana gitmcktedirlet• 
Irak Milli müdafaa nuırı dl 
bugünlerde lrana gitmiştir. 

Irak bü'kümeti Çerkes EteıP•i 
ve yüz ellililderden buılarıJll 
Bağdattan kovdu. Bunlar şarki 
Erden'e fitinişlc:rdir. 

Size ıarip bir rivayette' 
daha bahsedeceğim: Buradl 
diyorlar ki, Türkiyenin harici 
bir tecavüze, bilhassa AkdenİS" 
den bir hncuma uğramamasıO' 
bllyllk bir devlet taalıhtlt etnıifl 

Burada ıiz1i işlerle uğr,.. 
pıılann elinde son gtlnlerd• 
Mısır' da basılan bir fal kitaba 
dolqmaktadır. Bunda, b' 
sene Türkiye' de bir isyan O' 
lacağı ve aailerin galip gele' 
ceği yazılıdır. Şu nokta, et' 
bil Ktlrtlerin isyana nuıl tef' 
vik olundutunu güzelce aıdl' 
byoı, deiil mi? 

Kiraz Hamdi de geçenlerd• 
ıimale gitmiş, Kürtlere halif ~ 
ve tarikatlerden bahseden Jıi" 
taplar daiıtDllfbr. 

IEvkaf Cami Yapbnyol 
lstanbul Evkaf idareı.i ~ 

sene Kandilli' de yeni bir caJlll"' 
yapbracaktır. 

SON POSTA 
evmt, Slyut, Havadla we Halk ıasef 

idare ı t.t-bul, Nuruoamaaly• 

Şeni IOkatı ss -n -Telefon ı lata.bul • 203 

Posta kutuauı latanbuı • 741 
Telpaf ı lataabuı SON POS1,. 

ABONE FlA TI __ _. 
'l'Oıudn - E~ 

1400 kr. ı Sene 2700 kf'• 
750 • 6 Ay 1400 ı 

400. s. --
150 • ı " - ., 

Gelen ewak ıerl verUme:ııı. 
blnıard- meaullyet alıaıado 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Edisonun Mektebe Koyduğu Talebeye Sualleri 

NE GÜZEL 
ALIŞ VERİŞ 

Siz Olsa İdiniz Bu Suallere 
Nasıl Bir Cevap Verirdiniz? 

Kl!çllk Yozgat - Her yerin btr 
derdi olduğu gibl blzim de derdimi& 
~ok ! .. Buraa1 nahiye merkezi. Ankara -
kayaerl hath Uzerlnde, Ankaraya trenle 
b!r ıaatJlk blr mesafe • Nahiye civarında 
ve lıtaavon yanında av ve ruvelver fi. 
tekleri lnhiıan TUrk Anonim şirketinin 
barut ve Iitek fabrikaları kurulmakta. 
Bu inşaat oldukça vul, çalışanların bll
JUk blr kısmı ~cnebl, bu yabancı ve yerli 
halkın mevr d Iı gıdaiyuini temin eden 
iki bakkal: b:r fırın, bir de kasabı var. 

Bakkal Efendiler llyllael 1 hnncı 
haddi zatından müıta.klJ, kaup ta ayni 
yolun yolcuıu. Bakkaldan domatesi 
30 kuru,a, kasaptan muayene11b. ve yen
nı.iyet'.'ek eti SS - 60 kuruşa alabilirsiniz 
diğerleri de ayni lhtikdra maruz ... 

Ekmeklere gelince: Killi, kumlu, 
toprak halitası gibi, tartısını bilmiyorum 
Yalıırz 14 kuruta alıyoruz fakat milşkü
IA.Ua yeniliyor. Hiç bir yerde gl>rillmlyen 
bu lhtikA.nn kurbanı yalnız ben olaam 
bir fey demiyeceflm. Llkin ecnebilerle 
dolu, merkezi hükQmet koltuğunda, 
Yapılan ıu nazlklne soygunculuk acaba 
YabancıJar üzerinde ne tesir yapar ? 
•e yapacak ? Bunun cevabım IOtfen 
•uhterem guetenb. yazsın.-

Son ku.vet Ye ıtlratl1e aJabDdlğne 
rlbnekte olan bu ( haraca kesmek ) 
~ellyealne Dur.. Gitme diyen yok.. Ne 
rllzel allt verit detll mi ? .. 

A. S. 

AICBABA NiÇiN SÖZÜNDE DURMADI? 

Akbaba ıra:ı:etesl bundan bir mGd
det evvel bir mllaabaka açmışb.. l§tirak 
edenlerin adedi tahmin ettikleri gibi 
Ylizlerce çıkmayınca karilerinden özür 
hile dilemlye hacet g5nneden mWıaba
lcayı ört baı edip ayni •Ütunda çıplak 
kadın reıml bumıya bqladılar. Akbaba 
ra.ı.eteıinin bu hareketi acaba doiru 
llıudur ? 

Tank 

°l'RAMV AYDA MON'ASEBETSİZLİK 
Harun Bey i•minde bir kariimiz, 

cuma günll Bebekten Eminönüne gelen 
tramvayda dört bet gencin küçük bir 
kızı rahatsız edecek ıurette ınUnasebet
ılz hareketlerde bulunduğunu bildirerek 
tlkiyet etmektedir. Tramvaylarda bu 
lıabtl mllnue-betsizlikler cidden ayıpbr. 

OCAKTA iÇKİ 
Doktor " Tahıln Ali ,, isminde bir 

karllmiz ocakta içki içilmesinin aleyhin• 
dedir. Hatta memlekette içkiyi ortadan 
kaldırmağa taraftardır. 

" Türklüğün yükselmesine "Ça]ışan 
bir müesscdsee, cemiyetin tedennislne 

Va11ta olan müakirata müsaade edilebi
lir nıl ? ,, diyor. -

TAFSİLAT VERİNİZ 
Beşiktaşta Hakkı Nuri Beye 

Mektubunuzda bahtettiğiniz meseleler 
hakkında isim ve madde tasrih ederek 
tafsilat vermenizi rica ederiz. 

REŞİTPAŞA VAPURUNDA 
Y olcumu almak için Reşitpaşa'ya 

rlttım. lkinci kamara salonuna girdim 
ve hiçte temiz bulmadım. 

Niçin küçük bir ecnebi vapurunda 
bulunan intizam ve titizlik, kokusuzluk 
1'

1
lirkiye Seyriaefain idaresi vapurlannda 

0 ınaaın? 
Samıun Llıe ikinci D. talebesinden: 

A. Fahri 

CEVAPLARIMIZ 

1 
Fikret Bey - Eğer aizi de bu sabr· 

)iri. yazar ribi harp ıenelerinde Ulukış-

1
• " Sivas yolunu kışın en şiddetli gün
e . d d'rın e ayakla kat'etseydinlz, gönder-
1ilnl:ı: mektubu yazmazdJmz. Fuka mü

:akaıalan ne olursa olsun, bepisinin 
•vldnde bir vatan menfaati vardır. Ben 
~ •enfaat noktuından ıizl tamamile 
E;ıc.ı:ı: buluyorum. Şimendifer lizımdır. 

er yapılmasının teklinde hata varıa 
o, tamamen abtka bahistir. 

A. F. 

Edison ikide bir insanların 

umumi maliimatlarım muaye
ne hevesine düşer ve bir ta-
kım sual listeleri yapar. Bµ 
defa mektebin birine kendi 
hesabına okumak üzere altmış 
talebe koymak istemiş. Müra
caat eden çocuklan imtihan 
için garip bir sual tertip et
miş. Bu sual şimdiye kadar 
mektebe girmek istiyen ço
cuklara sorulan suallere ben
zemediği için çok ta alaka 
uyandırmıştır. 

Bu suali burada biz de tek-
rar edelim. Bakalım siz nasıl 
halledersiniz. 

F arzediniz ki bir heyetle 
bir çöl ortasında kaldınız. 

Bir Katil Öldürüldü 
Konya, 21 (Hususi) - İki 

gün evvel Konya hapisanesin
den firar eden Koca Hasan 
ismindeki katil, müsademe ne
ticesi öldürülmüştür. 

Sabri 
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Y anımzda yalnız üç kişinin 
en yakın şehre girmesine mü-
saade edecek kadar su var. 
Heyete mensup diğerlerini 
feda etmek lizım. Heyeti teş
kil eden arkadaşlar şunlardır: 

t - Büyük bir alim, 60, 
yaşında. 

2 - Biri (38) diğeri (58) 
yaşında ki rehber. 

3 - Alimin kansı (39) 
yaşında. 

4 - Oğlu 6 yaşında. 
5 - Nişanlınız olan genç 

kız. 
6 - ilim sahasında büyük 

istidadı ·olan genç bir arkada
şınız. 

1 - Kendiniz. 
Bunlardan hangilerinin kur

tulmasına rey verirdiniz. 
Bu müsabakada bahsi kaza

nan gencin verdiği cevap 
şudur: 

,.Rehberlerden genç olanla; 
büyük bir istikbal vadeden 

· arkadaşı ve nişanlı kızı.,, 
Siz olsaydınız hangilerini ı 

lrurtarırdınız? 

Kaça Satarsınız? 
İkinci sual de şudur: 
Aşağıdaki şeyler sizin eli

nizde olsa bunları nasıl, kime 
ve kaça satarsınız? 

1 - Kanseri kat'i surette 
tedavi eden gizli bir ameliye. 

2 - Sahibini harpte mu
hakkak surette galip yapabile
cek olan gizli bir zehirli gaz. 

Bu suallere 
gençler dört 

cevap veren 
sene darülfü· 

ve hikmet tahsil nunda kimya 
edeceklerdir. 

HANIMEFENDİ: 
İstanbul'da Havagazı, Elektrik ve teşebbüsab sınaiye 

Türk Anonim Şirketi 

BEYAZIT'TA ELEHTRİH EUİDDE 
23 Ağustos Cumartesi saat 15,30 da 

Verilecek ameli ahçılık dersinde Liıtfen hazır bulunmaruzı 
rica He kesbi eref e ler. 

Tek Taksi 
Şehremaneti tarafından uzun 

zamandanberi tetkiki yapılan 
tek taksi meselesi half halle
dilememiştir. Bugün, yarın ne-
tice bekleniyor. 

-3-

Esrarcı Bir Hancı 
Mersin, 17 (Hususi) - Yeni 

handa kumar oynatıldığı anla
şılmış, kapatılmıştır. Han kira
cısı Tosun ağanın esrar 
kaçakçılığa yaptığı da tesbit 
olunmuştur. 

Nehrin ortasında, bütün 

Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti --• K AT 1 L 
Bar-ya-va malikanesi, Orel 

nehrinin gayri müsavi surette 
böldüğü, gayet uzun ve beş 
hektar kadar tutan bir mus
tatil biçimindedir. 

ayakları çürümüş ve üstünden 
geçilmesi tehlikeli bir köprü 
ile iki sahile bağlı hir ada 
vardır. İMDAT GELİYOR 

1_ Raulle beraber hizmetçiye ı 
.:oştular. 

- Hayrola? Ne var Şarlot? 
Hizmetçi kekeledi : 

, - Matmazel Şarlot... Beni 
•ıı:e madam gönderdi. 

- Ne o? Bir feliket mi? 
- Hayır, bilakis... Matma-

zel bu gece evf! geldi. 

- Bu gece eve mi geldi? 
d - Evet, geldi ya. Ağlıyor

u. Kendısini tıeskıne çalıştık. 
- E ... şımt.ti? 
- Matmazel odasında uyu-

yor . 
Beşu, Raulün yüzüne baka

rak birkaç defa hayretle ba
ğırdı: 

- Hoppala ... Odasında uyu
yor mu? Hoppala ki hoppala .. 

Raul Davnak: " Ben sana 
demedim mi? ,. manasına ge
len bir tavur yaptı. 

Beşu hayretini ve takdirini 
ifade :! den h.Jtşka bir kelime 
bulamıyormuş gibi tekrar edi
yordu: 

- Hoppala, hoppala. •• 

Sağ tarafta arazi oldukça 
düzdür. Evvela bir rahibin 
bahçesi, sonra şato ve nihayet 
gayet güzel çayırlar vardır. 

Solda, dalgalı bir arazinin 
başında metruk bir avcı kulü
besi bulunuyor. 

Şatonun etrafıaı, baştan ba
şa duvarlar çevirmiştir ve on
ların arkasındaki tepelerden 
içeriye mütecessis nazarlar 
atfedilebilir. 

Raul her tarafta dolaşb; 
fakat her köşede bir av ko
lfusu arıyan polis hafiyeleri 
gibi tecessüsle değil, etrafında 
gördüğü manzaralara hayran 
olaa bir adam gibi geziyer ve 
yollan öğreniyordu. 

- Güzel bir malikane ..• 
diye minldandı, hoşuma gitti. 

Beşu, Rauliln sözünü kesti : 
- Malikaneyi bırak. Mösyö 

Gersenin katli hakkında ne 
dersin? 

- Dur, daha onma zamanı 

Sayıla 5 

Sıhhat Ve Güzellik 

İdmana İhtiyacımız Pek Çoktur 

Vücut Yorulursa 
İştiha Artar 

idman Lüzumu 
Adaleleri kuvvetlendirmek 

için idmana ihtiyaç vardır. 
İdman esnasında adaleler geri
lir, ve hüceyrelerden bazıları 
yorulur. Sonra adaleler gevşe
yip dinlenince bu hüceyre
lere yeni kan hücum eder. 

Bu böyle bir ameliyedir ki 
her an vücudumuzda cereyan 
eder. 

idman ihtiyacı da buradan 
çıkar. Her gün bir takım hü
ceyreler yorulur, ve yeni hü
ceyrelere ihtiyaç ltasıl olur. 
Yeni lailceyreler kaa sa
yesinde teşekkül eder. Kan 
bu iş için lazım olan madde-
leri yediğimiz ıeylerden alır. 
Halbuki idman ve bedeni ha
reket iyi yemiye Ye yediğimi
zi iyi hazmetmiye yardım eder. 

Y onılan ve idman yapan 
insanların daima daha iştahalı 
olduklarını görürüz. 

Bilhassa kapalı yerlerde ça
lışan memurlar, işçiler ve ser
beıt meslek sahiplerinin idma-
na şiddetle ihtiyaçları vardır. 

Bu iİbi insanlar muhakkak 
surette her gün az çok idman 
yapmıya alışmalıdırlar. 

Hanım Teyze 

Efganistanda İdam 
Karaşi 20 (Hususi) - Nadir 

hana karşı isyan etmiş olan 
(Hidahan) kabilesine mensup 
{24) kişi kurşuna dizilmişlerdir. 

Kadın Gibi Örgü 
Ören Bir Erkek 

Ayın on dokuzunda Büyük 
adadan kalkan doğru posta ile 
İstanbul'a iniyordum. Yanımda 
bir Musevi genci vardı. Solum
da da bir Macar ailesi. 

Bu delikanlı çantasını açtı, 

ıiçinden mükemmel bir örgü 
takımı çıkardı ve başladı harıl, 
hani "jerse,, örmiye. Az sonra 
kadınlar da işin farkına var
dılar. Umumi bir kahkahadır 
koptu. Fakat, o hiç aldırmadı. 
Ve vapur köprüye gelinciye 
kadar kırmızı, sarı yünlerle on 
beş santimlik örgü yapb. 

Manzarayı gören vapur halkı 
gülmeden bayıldı. Zira, bu 
genç, o derece güzel örgü 
örüyordu. 

Lütfü 

\ Sıhhat 

1-Aaker fibi ayaklaruu:ı:ı biribirine 
yapışb.rarak ellerinizi belinize baflayıaa. 

2 - Sağ bacağınızın altına t:Uerini%İ 
koyarak yukarı kaldırın. 

3 - Bacağınızı yukan kaldınrken bir 
taraftan da batımzı arkaya yatmruL 

Bu ldmanı her sabah tekrar ederse
niz vücudunuza ahenk V<' güzellik geldi
ğini görürsünüz. 

YUSUF KEMAL B. FIRKA· 
DAN AYRILMADI 

Bir iki gün evel Sinop meb
usu Yusuf Kemal Beyin de 
Halk Fırkasından ayrılacağı 

rivayeti Ç!kmışb. 

Yusuf Kemal Bey dün An
karadan şehrimize dönmüş ve 
bu haberin kat'iyen yanlış ol
duğunu söylemiştir. 

TAKViM-
GGn 31 22-Ağustos - 1930 Hı:ıır ıet 

Arabt 
27-RebaUlevel -1348 

V akıt-Ezani· V aııatl 

Günet 10.17 S.16 
Ôfle S.~ j 1U7 
ikindi '· 4 16. 4 

Rumi 
9 - Afustoı • 1'" 

Vakıt-Ezani· V uatl 

Akşam 112.- ı ı,, 
Yatsı 1.39 20.40 
lıneak 8.2S 3.25 

gelmedi. elbiselerile Bertran Gersen, 
- Nasıl gelmedi? cena7enin başuada diz çökmiif, 
- Haydi şatoya girelim. dua ediyordu. 
Bu şato büyük bir üslubu BeşJ, l<adınm kulağına iki 

mimari ile yapılmış değildi • kelime söyledi. Bertran öteki 
Sade bir surette yapılmış, salona g•çti ve Beşu c.nıa Ra
alçak, sevimli bir bina idi. ulü tak~im etti. 

Kpısımn ve pencereleriıaia 1 - Benim dostum, en aziz 
öaü1tde iki jandarma dunı • dostum... Ben size kendisinden 

yordu. çok lıaltsetmiştim... Bize yar-
İçiaden dir demir merdiYe- dım edecek. 

nin geçen ve iki salonla bi· 
lardo salonunu ayıran geniş 
bir sofay'l girdiler. 

Cinayet vukua gelir gelmez, 
maktulü hu salonlardan birine 
gelirmışlerdi. Cesedin başında 
ıuumlar yanıvor, iki köylü 
kadım başıneia duruyor, siyah 

Katerine çok benziyordu ve 
belki ondan da gUzcldi, fakat, 
son val~' :-Lw yüzünde koyu 
çizgiler husule getirmiş ve 

gözlerine son cinayetin bütün 
deh,etini hakketmişti. 

(Arkası var) 

1 
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Londra Halkını 
Epey Üzdü 

Çocuk Sütunu 

2a: Bir Sürü Bizans 
Arkadaşlarına 

Askeri, 
Do'Jru · 

Serdarla 
Koştu ..• 

Yolda konuşup fiirilltü et - ' 
memek lizımdır ki bizim ıel -

~~d~p~~~•a-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r 
Varengler Koşuyorlardı 

auüar. 
Bu kısa ikaztan sonra ser -

dar Y akup hançerini, kılıcım 
yokladı., kuyudan aşağı kendini 
bıraktı. -· 

Diğerleri de birer , birer 
iniyorlardı. 

Dar ve karanlık yolda bir
birlerine slirtünerck ilerliyen 
bu kafilenin içinde nefes al· 
maktan bile çekinenler vardı. 

Nihayet Serdar Y akup ma
nastıra çıkan yolun ağzına 

geldi. 
Evveli başını uzattı. Yukarı 

baktı. Güneşin ışığı etrafı 
bir parça aydınlabyordu. 

Yolun aizında nöbetçilerin 
beklediğine dair hiçbir işaret 
ve gürültü yoktu. 

Arkasına bakb. Arkadaşlan 
yığılmış, kendisinin çıkmasını 
bekliyorlardı. 

Hançerini çekti, eline aldı. 
Sonra kılıcını sıyınp dişlerinin 
arasında sıktı. 

Kösterdiği, cesaret değil 
bir delilik olabilirdi. Kuyunun 
başında e2'er bir kimse var
ıa Y akubu öldürmesi gayet 
kolay olacakb. 

Fakat burasını hiç düşün
miyen Serdar, taşlara tutu
nup kendisini yukarı çekti! 

Ve az sonra Kuyudan dışa-
n fırladı. 

Etrafına seri bir göz gezdir
di. Bir adım ötede kendisine 
arkasını dönmüş bir V areng du
ruyordut gürültü olmadığından 
adamcağız hiçbir şeyden şüphe 
etmemişti. 

Etrafta başka kimseler gö· 
rünmüyordu. 

Serdar Y akubun yukarıya 

çıkmasile nöbetçinin belinin 
ortasına müthiş bir tekme İn· 
dirmesi arasından iki saniye 
bile geçmemişti. 

Biçare nöbetçi şaşkınlıktan 
bağıramadı; olduğu yerde bir 
kere döndü, yüzü koyun yere 
kapandı. 

Ayni zamanda Serdar kılı
cını biitün kuvvetile Varengin 
arı<asına sapladı. 

İnce ve uzun bir kan sütunu 
fışkırdı, tüyler ürpertici bir 
çığlık koptu ve sessiz bahçe 
çın, çın öttü. 

Nöbetçinin feryadı duyulur 
duyulmaz manasbnn içinden 
de, dehşetli bir gürültü kop
muştu. 

Serdar Y akup elinde palası 
o tarafa döndüğü zaman, baş
larında demir miiferleri par
hyan bir sürü V aren:ıin ken
di.sine doğru koştuklanm gördü. 
Hepainin de elinde mızraktan 
Ye kılıçlan vardı. 

Fakat ayni zamanda Haz
. reti Eyyup, Muariyenin oğlu 
. Yezit, Cafer ,.e arkadaşlan 

gizli yoldan dışan fırlamıt 
Serdarın yanına ıelmişlerdi. 

Bir taraftan da Arap as
". kerleri kuyunun ağzından çık

makta devam ediyorlardı. 
Serdar üzerlerino doğru kcr 

~ p,n V arengleri gördüiü za
man artık Evdokaiya ile ara
lanndaki müşterek ve mukabil 

1 
aşkın ülmüş oldujunu zan
netti. 

Biiyük bir yeiı ve hiddetin 
tesiri albnda V arenglerin üze
rine &aldırdı. 

Ayni zamanda arkasından 
askerler de kendisini takip 
ettiler. 

Bu sırada Bizans surları 
üzerinde cereyan eden cenk 
te daha kanlı, daka korkunç 
bir. hal almıştı. 

iki taraf ta birbirine gir .. 

miş, yalmz ö1dürdükleri surette 
yaşamak hakkını kazanabile -
ceklerini takdir ettiklerinden 
mütemadiyen vuruyor, kesiyor, 
abbyorlar kılıçlan havada ıslık
lar çalarak dönüyordu. 

lArkuı var] 

Şahtın Raporu Devam Ediyor ... 

Devlet Bankasının Kar
şılığı Ne Tutabilecek? 

Maliye Vekili beyefendinin 
ifadelerine atfen bugün (900000) 
Türk albnı, ( 1,5 ) milyon İn
giliz lirası ve (6) milyon dolar 
mevcut olduğu ve bundan baş
ka tarihi kıymetleri olmadı
ğından dolayı satılmasında 
mahzur mülahaza · edilmiyen 
mücevherat kıymetinin (3,5) 
milyon liraya baliğ olduğu 
ifade edilmişti. 

Ceman otuz - kırk milyon 
Türk lirasına baliğ olan bul 
kıymetlerin atiyen teşekkül ede
cek tedavül bankasınca ihraç 
edilecek banknotların karşılı
ğını teşkil etmek üzere, 
muvakkaten teessüs edecek 
olan " Devlet Bankası ,. na 
tevdii düşünülebilir. Bu kıy
metler ile evrakı nakdiye 
karşılığını teşkil edecek 
miktar ( 55 ) ( milyon Türk 
lirası) arasındaki ( 15 ila-
25 milyon lira ) beş sene 
zarfında bütçe tasarruflarından 
temin edilebilir. 

Bu 15-25 milyon Türk lira
sı kıymetindeki noksanın bit 
istikraz ile mi, yoksa banka! 
bir ecnebi iştirakile mi tem 
edileceği meselesinin tetki 
burada ikmal edilebilir. J 

iV 

Beş sene sonra: 
1 - Taksitlere hağlanını, 

muallak taahhüdab tahkim; 

2 - Bütçe sarfiyabnın · 
bsadi zaruretlere tekabül ed 
mahiyette ve istihsali aı;tbrm 
gayesile icrası temin e4i}clikten 
ve; 

3 - Zirai istihsal progra
mının hududu asliyesi itibarile 
tatbikine başlandıktan sonra 
hakiki manasile bir tedavül ban
kasının teessüsü ve devamlı bir 
istikran naktiye teşebbüs edil
mesi için fikrimce mani ve 
mahzur kalmış olmıyacakbr. 

[Sonu yann] 

İSTİKLAL LİSESİ 

Mangal kömürü münakasası 
lstanbul Adliye levazım dairesinden: 

btanbul ve Üsküdar bapisane ve tevkif anelerine muktezi 
430 çeki muhtelifülciruı odun ile 50000 kilo 01angal kömürü müna
kasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzre her giln Ad· 
liye levazım dairesine ve münakasaya iştirak etmek üzre 7-9-930 ta• 
ribine mü.a.dif pazar JıÜDÜ saat 15 te defterdarlıkta müteş~kkil ko· 
misyonu mahsusuna müracaatlan ilan olunur. 

• • • 

lstanbul ithalat 
rügünden: 
Adet Nevi Marka Kilo 1 

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

1200 Adet 
1 Sandık Adres 27 
Balida muharrer aJb kalem 

lstanbul İthalat gümrüğü S:ıbf 
aablacağı ilin olwıur. 

Cins eıya 
Gılise Deri 
Hassas fotoğraf kağıdı 
Pamuk mensucat 
Cilalı kağıt 
Tehi nlimunehane 

Ağır maden yağı 
eşya 23 - 8 - 930 tarihinde 
komisyonunda bilmüzayede 

İnaillz hava kuvvetleri bir 
müddettenberi manevra yap
maktadır. Bu manevralar mii
nasehetile İngiltere halkı tid
detli bir heyecan geçinııistir. 

Mesele şudur: 
Tayyareciliie pek ziyade 

hevesi olan veliaht, bir tayyare 
ile manevralara iştirak etmif
tir. Manevra yapan tayyareler 
iki kısımdır. Mavi ve kıimızı 
kuvvetler. 

Veliaht, mavi taraftadır. 
Bir keşif için uçtuğu sırada 
karşısına, kırmızı tarafa men
sup üç tayyare çıkmıştır. 

Veliaht, bu faik kuvvet
ler karşısında firar etmiye ve 
arkasından manevra fişeği ile 
ateş edildiği içiu vurulmuş 
gibi yaparak yere inmiye 
mecbur olmuştur. Bu tabii 
hadise, halk arasında "Veliaht 
vuruldu 1,, diye şayi olmuşhır. 
İngilizlerin veliahtlerine hu
susi bir muhabbetleri oldu~ 
için bu haberi duyanlar saraya 
koşmuş, Londra epey heyecan 
geçirmiştir. ---· 

Dayaktan 
Bir Polis Hapse 
Mahkum oldu 

Ödemiş, 20 ( Hususi ) 
Bundan bir sene evvel Tire 
kazası polis merkezinde dayak 
abldığı iddia edilmiş, hatta 
hu yüzden bir adamın öldüğü, 
fakat cürmü örtmek için bu 
adamın boğazına bir ip geçi
rilerek intihar etmiş gibi gös
terildiği söylenmişti. 

Bu meseleden dolayı Tire 
komiser muavini Faik efendi 
ile arkadaştan mahkemeye ve-
rilmişlerdi. Muhakeme netice
sinde polis Mustafa efendi 
beş sene ağır hapse mahküm 
olmuş, diğer arkadaşlan beraat 
etmiştir. 

Lütfü 

Emvali Metruke 
Meselesi 

kmir 19 (Hususi) - Kemal 
paşade hazineye ait bulunan 
emlak üzerinde vasi bir sui -
istimal yapıldığı haber veril -
miştir. Burada bazı memur -
larla ileri gelenler, bu malları 
diledikleri gibi kullanmışlar , 
icara vermişlerdir. Keyfiyet 
Emvali Metruke idaresince 
ehemmiyetle nazan dikkate 
aluımıştır. Müdür Niyazi bey 
derhal Kemalpaşaya giderek 
tahkikata başlamıştır. 

DOKTOR HORHORONİ 
Beyoğlu Mektep sokak No 35 

muayene sabahtan akşama kadar 

~rkunç Ağanın Patatesleri ... 

·Yolda N~sıl Heder 
O~up .: Gitti 

Çeçeye Bir Muziplik Y aph 
Bizim küçük dostlanmız Cici, Bi

ci, Kuku bir gün yolda arkadaş• 

lan Çeçeye raatgeldiler. 
Çeçe bir el arabuımn içine bir 

çuval koymuş çekiyordu. Obur 
Kuku hemen ıordu: 

- Çuvalın içinde ne var Çeçe, 
elma mı? 

- Sana ne, ne varsa var? El
ma da olsa nafile ağzın sulanma
sın. Bir tane bile vermem. Hem 
zaten çuvalda patates var. Kor
kunç ağanın dükkanına götürüyo-

rum. Bana on kuruş verecek. 
- Ben de yudım edeyim. 
- Ya.. Sonra paraya paylaşalım 

diyeceksin, değil mi, istemem, se
nin yardımın eluik olsun. 

Bu sefer Bicinin içi ralıat et
medi. Çeçeye bir muziplik yap
mak istiyordu. Cebinden çakısını 

çıkardı. Çeçenin haberi olmadan 
arkasından çuvalı kesti. Patates· 
ler dökillmiye başladı. Bunlar da 
Çeçenin arkasından gittiler. 

[ Arkası var J 

1 * Son Posta' nın Bilmecesi ~ J 
Halledilen Bilmecemiz Yeni Bilmecemiz 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 101\ 

köy (4) 

Orta ve Lise Kısımlarım Muhtevidir 
Kız ve erkek talebe ayn kısımlarda ve ayn tqkilit 

dahilinde idare edilmektedir. 

TALEBE KAYDINA Başlandı 
Şehzadebaşı polis merkezi arkasında 

Telefon: lstanbul 2534 

Nişan taşında 

ŞİŞLİ 

TEBAKB.t 
LİSESİ 

TeşkilAbnı tevsi ederek "ANA ve İLK" 
amıfJan ile "Kız Leyli" dairesini ittiaalindeki 
eski (15 inci mektep) binasına nakletmiştir. 

L EYL 1 
NEHARi 

KIZ 
ERKEK 

Telefon: 

Beyoğlu ~517 

ANA - · İLK - ORTA - LİSE 

Sanıflanna talebe kaydetmektedir. Hergüıı saat 10 dan 16 ya kadar Şekayık caddesinde 
Halil Rifat Paşa Konağında Müdürlüğe müracaat. 
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İttihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar.. r . . ~ 

VAPURLAR )I 
Seyrisefain Goben ile Breslav lstanbulu' 

Ateşe Tutmak Mı İstediler? 
Tehdidi Yapan Alman Amirali Midi? 

B 
Sabık Adliye nazın lbrahim renmek istiyonım. 

• 116zbti bitirmişti. Fakat İbrahim bey galiba bira& 
l,izinı ODa 10rulacak daha bir- 8İnirlendi: dedi 
f~k aualleriınia vardı. Evveli - Böyle şeylerde vesika 
~dı:meb'uu Raııp Bey olur mu 1 
,.. Reis, ithamnamenin ilk mad-
• - Karadeaiz'de çıkan ha- desi hakkında münakapnm 

dıaeyi, alelide bir hudut hadi- bittiği.p zannediyordu: 
•esi şeklinde sıörmek istiyen - İlk madde hakkında söz 
n.?bunız, delki muharebenin almak istiyen var mı ? 
ıuhuruna mani olabilirdi. Fa- Söı. almak iatiyen Yardi. 
kat acaba bu nota itilif dev- Fakat tbrahim B. sual sonıl
letierine vaktinde verilmiş ve masına vakit bırakmadan ken
Inukabilinde bir imza alııımıt disi anlatmıya başladı: 
llıtdır. Ben en ziyade bu nok· - Ben bir defa daha tek-
tayı öğrenmek istiyorum. rar edeceğim: Vicdani kanaa-
.. . lbrahim B. notanın verildi- time göre biz: harbe istemiye
llQe ka.nidi ~ rek girmedik, fakat bir emri-

- Y almz mukabilinde imza vaki karşl51Dda bulunduk. Bu
~p alınmadığım bilmiyorum. na rağmen harpten kaçmak 

a.kcit notanın birer suretinin için itilaf devletlerine mü
Peteraburga ve diger devletler racaat ettik . Karadenizde 
laeıdinde bulunan ıefirlerimize çıkan hadisenin tahkikini iste
Jihıderilm.iş olduğunu pek iyi dik. Mes'uliyetin bize tevec
b&tırd hyorum.Maamafih, bu doğ- cühü halinde zarar ve ziyan 
ru •n doğruya Hariciye ne- vereceğimizi sayledik. Fakat 
laretine taallôk eden bir me- top ile karşılandık. 
leledir. Oradan tahkik huyu- Ertuğnıl meb'usu Şemsettin 
l'acak oluraanız daha mufas- B. bu " emrivaki " kelimesini 
l'1 ınalfunat alacaiımza eminimi kolaylıkla hazmedemiyordu: 
~lu meb'uau Necati Beye - Peki ama •.• Acaba emri-

lelince, o, bu vaziyette ne işe vakiin yapılacağını hükiimet 
~yabileceğini anlıyamachğmı erkim arasında bilen yok
}! :noktayı öğrenmek istiyor- midi 1 
\IQ İbrahim B. - Ne demek 

L;:'" ( Goben) ile ( Breslav) istiyors;:!nmanm Karadenize 
~ girdikten sonra silih
...-ınuı alınmasa teklifi ile kar- çıkması, Rus 'Iimanlanm bom
fl) bkl d k ı bardıman etmesi kendi kendine 
L..~ş an zaman tehdi e a - olacak bir hadise değildir ve 
""flllış.\ar : 

- lstanbul'u yakanz, de- mutlaka birisinin emrile yapıl-
tnişler. Acaba bu hususta elde mışbr. Daha açık söyliyeyim. 
bir vesika var mıdır 1 Başkumandan vekili Enver 

- Tehdidi yapan Amiral paşa acaba bu işten haber-
Soşon değildi. dar değil mi idi? 

- Kim olursa olsun, ken- Adliye nazırı kat'iyetle: 
~isinden veya Alman hükume- - Bunu hiç bilmiyorum. 
tinden vak'ayı tesbit eden bir dedi. Fakat şunu söyliyece
\tesika alınıp alınmadığım öğ- ğim: Eğer bu emrivaki bir 

kumanda ile yapılmış ise biz 
iğfal edilmişiz, demektir. 
Çünkü Enver ve Cemal paplar 
benim yanımda Sadrazam 
paşaya hadiseden haberdar ol
madıklan hakkında teminat 
vermişlerdi . 

Divaniye meb'usu Fuat Bey 
kendisini tutamadı: 

- Beyefendi, iğfal edildiği
nize emin olabilirsiniz! 

İbrahim Bey: 
Mümkündür, olabilir. 

Esasen on beş, yirmi gün evel 
ayan dairesinin bir odasında 
otururken. donanma zabitanı
na Karadenize çıkmadan evel 
kapalı zarf verildiğini işittiğim 
zaman hayret etmiıtim. 

Basra meb'asu Hilmi Bey 
sordu: 

-Karadeniz hadisesi çıktık
tan sonra Süleyman Elbüstani 
Efendi Amerika sefiri ile ko
nuşmuş ve ondan muharebe
nin önüne geçilebileceği ceva
bım almış.. Bu mesele nazırlar 
meclisinde konuşuldu mu? 

İbrahim Bey - Kat'iyen.. 
Kat'iyen.. Bunun için mecnun 
olmak lizıml 

Evet amma, lbrahim Beyin 
her meseleden mutlaka haber
dar mı olması lizımdı. Ken
disi iddia ediyordu : 

- Olsaydı mutlaka işitir
dim. Çünkü meclisin her içti
maında hazır bulunuyordum. 

Reis ithamnamenin ikinci 
maddesine geçti : 

- İttihatçılar muharebenin 
sebepleri ve tarzı cereyanı 
hakkında meclise yanlış malu
mat verdiler, dedi. 

İbrahim bey bu sualin istih
daf ettiği manayı birdenbire 
kavnyamadı: 

- Anlıyamadım, ne Clemek 
istiyorsunuz? 

Merkez acentesi Galata köp
rü başında Beyoalu 2362 
Şube aeente.i MabaaadiJe 

bana altında lstanb111 27• 

Antalya Postası 
(Anafarta) Vapunı 24 A

ğustos pazar 11 de Galata 
nhbmmdan kalkarak &mir, 
Kftlliik, Bodrum, Raclos, F et-
hiye, Finike, Antalya'ya gi
decek ve dönüşte mezkür is
kelelerle birlikte Andifli , 
Kalkan, Dalyan, Marmaris 
Kuşadası, Çanakkale, Gcli
bolu'ya uğnyarak gelecektir. 

Bozcaada Postası 
(Gelibolu} vapuru 23 Acnw ıı..-

tos Cumartesi 17 de idare 
Rıhhınmdan kalkarak Geli
bolu, Lapseki, Çanaklcale, 
İmroz, Bozcaada'ya gidecek 
ve dönüşte Çanakkale, Lap
seki, Gcliboluya uğrayarak 

gelecetkir. 

lzınir sürat postası 
( Gülcemal ) vapuru 25 

Ağustos Pazartesi 14,30 da 
Galata Rıhbmından kalka-
rak Salı sabahı İzmire varac 
ve Çarşamba 14,30 da iz. 
mirden kalkarak Perşembe 
Sabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

Trabzon Birinci 
Postası 

( Reşitpaşa ) vapuru 25 
Ağustos Pazartesi 12 de 
Galata Rıhbmından kalka
rak İnebolu, Samsun, Gire
son, Trabzon, Rize'ye gide
cek ve dönüşte Stirmene, 
Trabzon, Tirebolu, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, İne
bolu, Zongulda' ğa uğrayarak 
gelecektir. 

!\1uharebeye Girmemek Mümkün Midi, Değil Mid~? 
lhrahim B. in Buna Verdiği Cevabı Y ann Y azacagız 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

24 Ağustos Pazar İzmir 
postası yapılmıyacakbr. 

Aynaroz'da Piyanko Bayii 40 Bin 
Lirayı Aldı 

Bir H adi s e İzmir, 22 < H. M. t - {Kara 
Atina, 20 _ Maruf Fransız burun) da tayyare ileti bayi-

'1.iıııi Mille Avn•rozdaki b...... liği yapn Mehmet Ke~ ef: il ı- - keşide esnasında eskıdenben 
• ızana asarım tetkik etmek daima ayni bileti alan bir 
•ıtenıişse de manastır idaresi mü- müşterisine, parasım gönder
"-de etmemiştir. Buna sebep eliği halde, aon kqidenin bile
o~arak Millenin daha evvelki tini vermemiş ve bu bilet iae 
zıyaretlerinde bazı kıymetli kırk bin lira kazanmıştır. Meh-
tl y•-1----- ...... ldıgıw ilen" sürül" - f di kı k b' -.ı&ilI1D.I \"L& met Kemal e en · r ın 
lnUştür. Hadise umumi bir lirayı kendisi aılmşbr; iş şimdi 
~ınnı~~ştır~·~~--~-m_ah __ k_em~ed._edir~·-·~~~--~-r---- Sanayi Birliği ---.. 

Galatasaray yerli mallar sergisinde 
•• • ureyya paşa pavyonu 

!l<uınaşlarmdan birer kostümlük sabo alacak zevata birer nu
~a verecek. Sergi kapanacağı gün çekilecek kurada nam-

larına ikramiye isabet edecek zevat koatiim bedelini geri 
acakttr. 

Bu suretle bedava bir kostüm kazanılmış olacaktır. 

mübadil ve gayri mü
hadillerin nazan dikkatine: 

Yunanistanda işleri olup bunlar hakkında malfunat almak 
~e Yahut intaç etmek ve evrakı taaarrufiye ve saire ııatirtmek 
lltiyeıılerin İf(eri derhute olunur. 

. Mürcaat 1erleri : Üsküdar Yeni çeşmede 235 numarada 
C•ritli Ali Ali ve lzmirde Büyük Salepçi hanında Mitbat Kadri. 
--------~~~~~~~~~~~~:--~~~~~~-

Ödemişte Cıgara 
Fabrikası 

Ödemiş, 20 ( Hususi ) -
Ttıtün inhisannm idare merkezi, 
depo ve sigara fabrikaunm 
inşasına başlanmıştır. 

Bu inşaat bir milyon kilsm' 
liraya malolacaktır. 

Balo Ve Gezintiler 
Dün gece Hililiahmer ce

miyeti tarafından Büyükada' da 
Yat kulüpte bir balo verilmiş· 
tir. Himayei Etfal Kadıköy 
şubesi de önümüzdeki per
ıembe akşamı Belvü'de bir 
balo tertip edecektir. 

Kadın birliği ise {30) ağus· 
tos cumartesi Y alovaya bir 
gezinti tertip etmektedir. 

ADIKZADE B E, ... ~~~ 
VAPURLARI 

ARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

Dumlu Pınar 
Vapuru Pazar, pıü 
Ağustos akşamı 

Sirkeci nhbmmdan hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samson, Ordu, Giresun , 
Trabzon, Sürmene ve Rize'ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet ham albnda 
acentalığına müracaat. T e
lcfon iSt. 2134 

Devlet demiryollan ve limanları 
umumi idaresinden: 

Kırpınh kiğıt 
müzayedesi 

Devlet demiryollan Haydarpaşa ticaret ve teftiı ftUllal. •
ireıi ile bilet matbıaanıda ye demiryollar matbawada meftllt 
ve bir sene zarfında teraküm edecek olan köhne evrak ve ida
rece istimale elverişli olmıyan mlisveddat ile kırpmb klğıtlar 
ve eski müstamel biletler ıehri halin 6- 9 - 930 uncu cumuteıi 
güııil saat 10.30 da Haydarpata matuuı dairemde alml -6-
zayede ile talibine ihale olunacaktar. Bu baptaki tendt Yarab· 
lanmn ıimdiden maiaza milbayaat kısmına müracaatla alınabilir. 

Kalıbı kırk kuruşa buz 
Şehremaneti Karaağaç müessesabndan: 

Sütlücede buz fabrikasında gün ve gecenin her saatinde 
her saatinde her isteyene yirmişer okkalık beher kalıbı 
kırk kuruştan olmak ve bir kalıptan , Vmamak üaere buz aa
blmakta olduğu ilin olunur. 

Sayda ?1 • 

HAK1Kt HAY AT H1KA YELERİNDEN : 5 

Bey)ikten Serseriliğe 
• 

Ayı Yaklaşınca ikimiz 
De Yere Yattık ••. 

-2-
HOLASA 

iki kardef, babalan öldükten 
•onra nvey anne z.ulmüne daya
namayıp kaçmışlardır. Onları, 
timdi, yolda görüyoruz. va1ır;ı,: 
yazan sen~ ..,_ Matttaam 
çallf!yw: 

G1hılerce, haftalarca karlar 
Ü.Zerinde yürüdük. Geceleri 
ağaç kovuklarında, bazı da bizi 
bir gececik misafir edm ev
lerde yabyorduk. 

Gündüzleri teluar yola de
vam ediyorduk. 

Bütün bunları timdi habr
Jıyorum da rüya gibi geliyor. 
O karlar üıcrindc kaldığmm 
geceler, yanı başımızdan geçen 
kurtlar ft ayılar, bize niçin bir
şey yapmamışlardı? Körpe vii
cutlanmız onlann dişlerinin 
kovunu bile mi doldurmazdı ? 
Yoksa, canavarlan bile merha
mete getiren zavallı ve masum 
bir halimiz mi vardı? Bizde 
onlara alıştık. Hiç unutmam: 
Böyle, bir gece karlar içinde 
yiiriirken, uzaktan bir ayının 
bize doğru yakla.şbğını gördük 
ve ne yapacağımızı evvela 
şeşırdık, sonra her zama yap
bğımız bir hile düşündük. 
Hemen ben bir tarafa, kar
deşim bir tarafa boylu boyu
na karlar üzerine uzandık. Ayı 
t:ıaşırken nefes almamıya 

ar verdik. 
Ayi kardeşime yaklaşb ve 

başında durdu. Benim zaten 
heyecanımdan nefesim kesil
mişti, ne yapacak diye bekli
yordum. Bütün vücudum ge
rilmiş, yumruklarım sıkılmış, 
gözlerim büyümüştü. 

Ayı, kardeşime evvela hafif 
iki tokat atb. Sonra bir dok
tor gibi kardeşimin nefesini 
muayene etti ve karlan eşti, 
kardeşimi içine gömdükten 
sonra uzakla.şb. 

Ben hemen yerimden fırladım, 
kardeşimi karların içinden 
kurtardım, vücudunu karla 
on dakika ovaladım ve · onu 
kendine getirdim. O vakit al-

1 b yaflmda olduğum halde, 
~öyd~ . ~ • ft ayı lıikiye
sı dinliye dinliye epey malu
mat ve soğuk kanlılık sahibi 
olmuştum. 

Bir gün de kurtlann hücu
muna uğradık. Pek güç kendi
mizi kurtardık. 

Bazen, köylerde gizlice a
hırlara giriyor, bir köşede 
samanlann üstünde yabycr, 
sabah ohınca, kimsenin habe
ri olmadan kaçıyorduk. Bir 
gün ahıl"lardan birinde küçük 
bir sıpadan yediğim tekmeyi 
lıiç unutmam; bu beni bala 
hem kızdırır, hem güldürür. 

Bu korkunç sefaletten bizi 
lruıtaracak olan yaz mevsi
mini iple çekiyorduk. Fakat 
aksi gibi o 1e11e de kış uzun 
siirüyordu. 

Nihayet ağaçlar yeşillen -
miye başladı. O vakit biz 
Diyanbekirin Çapakçur dedik -
leri bir nahiyesinde idik. Bir 
adamlD yanına çoban olarak 
girdim, kardeşim de ahır 
temizleyici oldu. Adam bir 
Kürttü. Bize ayda iki lira vere -
cek, ahırda yatmamıza da 
müsaade edecekti. Biz tabii 
razı olduk. Ben dağlara çıkı -
yor, dokuz koyun ve üç keçi 
otlahyordum. 

Hayabmın en mes'ut daki· 
kan hangisidir, biliyor musu· 
nuz? Dağlarda yeşillenmiş 
ağaçlar arasında, arka üstü 
yatarak kaval çalmak ve ko
yunlamna dinletmek. 

Gene bir gün, içi kuru 
ekmeklerle dolu dağarcığım 
omzumda, davarlarını önde, 
köpeiim yanımda, dağlara çık· 
tım. 

Ben kavala dalmışbm ve 
akşamın ilerlediğinin farkında 
değildim. 

Bu sırada köpeğim birden• 
bire havladı. Yerimden fırladım. 
Bir de ne göreyim ? iki kurt 
hayvanlann üstüne saldırmış, 
iki koyunu parçalıyordu. 

[Arkası var] 

Teşkilatı ayn - Kız ve Erkek 

hayriye liseleri 
Saraçane başında M0N0R PAŞA KONAGINDA 
Lelt ?e nehari ana, ilk, orta ve lise kısmılann1 hHi tam devreli 

Türk Uıelericür. Talim heyeti: en yüksek müdenü ve mullim
lerden mürekkeptir. Saraçane Başında altmıtı mütecaviz oda ve 
aüb:addit vul Alonbn han Münür Paşa konafma nakleylemiştir. 
aynca baa10 daireleri ve vasi bahçeleri vardu. Mektebin hususi 
otomobilleri ile talebeler her ıabah evlerinden alırur ve akşam 

yine ~t~rr MUAMELESi BA.ŞLAMIŞTIR 
Müracaat edenler her gün on buçuktan on albya kadar

dır. Mektebin Çarşamba'daki ilk kısmı için ayrıca bir 
fUbesİ olup orada da kayıt ba..şlıunışbr. 

MAARİF VEKALETİ 
Terzi Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Mektebe talebe kayt Te kabulüne başlanmışhr. 
2 - Eski talebe yeni kayt yaphracaklaratr. 
3 - Mektebe kaydolunabilmek için ilk mektep mezunu olmaluJı r. 
4 - Mektep nehari ve meceanidir. 
5 - Kayt ve tecdidi kayt muameJeıi 20 EylWe kadardır. 
6 - Fazla malumat mektep idaresinden verilir. 

ADRES: Sultanahmet- Dizdariye 

Saray burnu parkı 
Her gün icrayı ahenk eden isimleri aşa

ğıda yazılı Nezih Türk aile musiki heyetin
den gayri bu günden itibaren ikinci sahnede 
mqhur gazelhan Hafız Burhan Bey heyeti 
musikiyesi de terennümsaz olacaktır. 

Muganniyeler 
1 - Hikmet Rıza Hanım 
2 - Malamure n 

! - Semiha ,, 
4 - Servet ,, 
5 - Seyyan f,, 
6 - Madam Eftalya 

Muganni ve orkestra heyeti 
1 - Muallim Nuri Halil Bey 
2 - Gazelhan Nur."\n ,, 
S - Kemani Necatı 
4 - Kemani Mustafa 
S - Banjo Şevket 
6 - Piyano Şefik 
7 - Viyolonsel Emin 

,, 
" 
" 
" 



ltellll ------~·· 
Vasi "' ~l bir kU'IJ'l.Je/ zinciri, 

'27 MaJaratf ile ezoa tlpbade J'8Di arka aksı 
'\İ' . Sağlamhll fJB uzun iJnu1r. 

q 

On leısım imalinde jevkaltJde sa:; la#ılık. 

Bir yerel• eliler bir ,... aca1ea mal nakletmek· 
le al&kldar olan kelk• için &ekemmül ettiril-

mie ı 1/1 tonluk FORD kamyonu. • bir ille&IM 
mauafl ile -- ~· f&JIDI iıima& bir biıme& ...... 

TekemmGI et.tirlbait PORD eımınıo en ebe_. 
• 

miJedl evaafuıdan biri pek HllND olmuacbr. B 
aan bir çok yerlen ,_. bir tekilde imal edihnft 

lleHIA krom llalitılt dlYme oelik• -ul 
OD diDCi' evvelkble dbe&ell ltkrfben iki nıisll 

kuvvetlidir. On makal i:laha atar, taı)'ik Ja&aklaft 

ile ıiUljek J&talclut .... •ldeıir· 
Kam1onm ._. lm8ll da tek•mll ettirihn 

tir. Arka diafil, kaoifOD tipi ~ .... ...... 
taafik Ja&all ve arka ıaraftaD da beleıon mua. 
ra11 paıtl&r lwiDdedir. 

Arka ..... 114 •ltebarrik liatemindedir. Aa 
al'ın dalla •il•• oa.p Jalllll tekerlekleri çevirme
.. ldlme& edea11r.r ~ kamyonun Ye praU. 
Mm•lılfma lltle&IM llWlll kalmaıflr. 

~ e&tifl1mit F.ORD kamyonu- dater 
·r b~Jed ele clM wll•li tnsmilfeadYr, Btt 

&ranlmilJoa ft•kalldl ..,,-al bir ..,,.._,. vv 
llMill ........ 88 ............. bam 
iter ıartu _...,. 161!1 ıasamu olu bir k•••e& 
eeri naldiJM içla bol biı lflJ'.a •uatua temliı 
edilınfftlr. 

On -tekerleiNfe 

Batan frenıer dahilen -.h\latladı•. Fren ldart 
tubuklan daha kolay ve daha kat'I bir oetiee 
lltibaal edilebilmesi için temaoıiyle yeni bir tarzda 
imal edilmıştir. 

FOBD kamyonunun dört silindirli nıotöıit mCl· 
tev8881t. l>ir sür'atte 40 beyğir kuv'(etJ temin eder • 
Bundan fU anlaşalar ki .bu ntotör fevkalade yüksek 
bir e&r'atA!J ihtiyaç hiAeetmeksizfn bQtflıı kuvvetini 
bllaf"'Plll emnlle tnWJe btilundurur. Jlptörün ~ 
fam itimat o!Jl)asma ilaveten elektrik, iş~ia1, so
lutma \fe 'Plfama &ertibatam sadeliği, d~ aynca 
1&yaıu ebemmireUir. 

'lu kadar ucuz bir ~On4a ~cudiyet.l 
PJn nıelhm ~ute,man di ..., lwaueiııetleri: 
Sadme testrlenni tahfif v sıçramap; mani 

olu k&Dteliver si teminde •ru ma'kular, bUtOn 
eer ,Ukllnt ~ıyıp arka maltaslara bu l&Ntle ancak 
alelAde vazifelen olan wt~leri tahfif etmekten 

batta Mç bir yük tahmil etmiyen l&ft kovanı, 
kasnak tertabab tak.mata mablUl ttanamiayo11 k• 
tuauıtda vocuöa getirilen geıif.I delik, alğer tiUtUn 
tekerleklerle kabili tepti) a$ıJ tift tekede,le.r, 
M&uın tek lek&eı• ~yal ebat balon. la.tikler ( n 
ıuretle yibla bir tme 7edek 1a...,a11 
•llmkOn olmaktadır). 

Tekemmlll etthflinlıt bu FORD kam.yenumı 
,..__ n FORI> aoenteainin QMJtberinde tetklc 

Denizh viliyeti e 
meni dai isınden· 

13lım llra 82 kurUf bedelj lıetifll '4apa1111i lllv•a• 1 
-- ilk ....., 28-&030 p........ .... mt 11 .. kadl!I 
lcapH sarf mulile ....... ,. konm..-.. 

t..;,at _.. Mnlre mektubu .. ,.ıa..t •n•ı• 
wmeaiae lllildt .... ..-.. olacakbr. .....at .... 11 
,... - ... Japabileceiiu itlliaat ........ - --
fiat •ereae ihale edilecektir. 

balıkesir ·ıayet 
encümeni daimisinde 

Bahkemir "" Bipdiç JOhmuiı SOOxl7 ili 570d4 inci kür 
mmelerl u.-dald lama tarikin ikmal amaliyaitı için keşif
........ ......... ok,luP &zere amelei m&kellefe tanfJr. 
4u p,plftC•k ima bedeli baadettenr.il 14418 Ura 4 kua~ 
1üfi ameJlyatui 1Cİ-ai S •lmtoe 030 birihine mleaclif puartdl 
flbıO aat onY.• lra~ zarf 118Ulile ihale edilmek a... 
Jirmi ... mldcletle m&nakasaya vuedilmiftir. 

Talip ola-'arm kapak zarf .. .ı;ae tevfikaa tevdi edecetı:lel'll 
teminat Ye teklif mektuplanm ve evrak aairetini JeYDÜ mıezk:r&rc• 
ft takti •Jlllyyeniade enclmeai villyete Jndi eflemeleri ve daha 
ai1acle ta&ilit almak iateyealeııia dUa •wel BUkelir N 
claiıUine mCb'ac:aat -ylemelefi illa olun\11' • 

( 1328 • 1321 ) 


