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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' • 
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SON POSTA Halkın ıazüdür: Halk bununla l'Örür• 
SON PO S TA Halkıa kulatJdır: Halk bunuala işitir. 
SON POSTA Halkın dilidirı Halk bununla liö ler. 

SON POSTA'NIN NESRIY ATIN
DAN MOTEESSIR OLANLAR 
iKi CEPHEDEN MÜŞTEREKEN 
HAREKETE GEÇTİLER. 

İkbsat Vekili Şakir 
Son Posta Aleyhinde 

Ve Ortağı Hayn Beyler İstanbul Muallim- ı Bugünün Meselelerinden 1 
Dava Aworl~, F~~ ... leri Arasında~~~~~~~~~~~~~-

Değişiklik Var Traktör Seçmesinde HAKiKAT MEYDANDA OLDUKTAN SONRA KORKMAYIZ 

Gideceğimiz Yer Engizisyon Değil, 
Cümhuriyet Mahkemesidir ••. 
Şiddetle Israr 
Gördüğümüzü 

Ediyoruz: 
Söglemige 

Hak Bizdedir, Ve 
Devam Edeceğiz ••• 

aldım. Y ıkbrdım. arsasını par
ça parça satmaktayım. 

Traktör meselesine gelince: 
Şeker şirketi ile alakası olan 
hiçbir çiftçiye bir tane bile 

Um traktöril satılmıı değil .. 
dir. Hak ve hakikat pek ya .. 
kında Cümliuriyetin ldil mah
kemeleri huzurunda tezahür 

[ Devamı 3 üncil sayıfada ] 

Ankara, 24 (H.M.)- Orta H 
tedrisat umum müdürü Cevat a . N k t a 
bey Y alovaya gitmiştir. Cevat 0 g ) 0 a y 
B. hu sene orta mektep mu-
allimleri arasında yapılan te- Dı.kkat Ed•ı ı•d• ? 
beddillibn listesini hamildir. 1 me ı ır . 

Bu tebeddüllt mühimdir. 
Bilhassa İstanbul muallimleri 
arasında bazıları taşraya gön
derilecektir. Muhtelif yerlerde 
değiştirileceklerin adedi yüzü 
bulmaktadır. Sivas lisesi mü
dürlüğüne Ocıman Bey tayin 
edilmiş ve bütün muallimler de 
Avrupada tahsil görmüş olan
lardan seçilmiştir. 

1-ilKA YE MÜSABAKASINA 
CEVAP VERENLER 

Bugllnden itibaren isimlerinin ilanı
' na batlandı. hitamını müteakip ~asa 

çekilecektir. 
Lütfen lç sayfaya bakınız 

SON POSTA'NIN 
KUPONLARI 

Bugün bltmiftir, pertembe günlin
dcn lUbaren kuponlann numaralı bilet
lerle tebdiline bnşlanacak ve piyanko
rt\UU taıra karilerimizin iştirak ede
Wlmeal için kifi u.ınan bırakıldıktan 
ııenra kur'a çekilecektir. Bu huıuata 
yprınkl nlishamızda tafsllllt vardır. 

Ziraat Mi, Sanayi Mi? 

\jfuumi Katip 
Vehbi B. Ne 

Fikirde? .. 
SANA Yll FAZLA (HIMA YE. 

ZARAR VERİR .. 
Türkiye bir ziraat memleke

tidir. Hayır; Türkiye sanayi mem
leketidir. 

Biz. Bu iki taraflı iddia etra• 
fanda mütehassıs kimselerden 
topladığım.z fikirleri neşretmek
tt..)'iz. Busz:ihı de Ticaret odası u
mumi katibi Vehbi Beyin söyle
diklerini yazıyoryz: 

1 - Memleketimiz umumi
yetle ziraate müsaittir. Tabii 
teşekkül itibarile Karadeniz, 
Marmara, ve Adalardenizi. Ak
deniz. İran ·ve lrak'a uzanan 
dağ silsileleri arasında kalan 
yamaçlar ve o alarda iklim 
başkahklan · itibarile gerek 
muhtelif hububat ve zahire 
nevilerinin ve gerek bakliyat 
ziraat. meyva. sebze bahçeciliği 
ve bu meyanda bilhassa iizüm, 

[Devamı 7 inci sayfada 1 

Müsabaka 
Sualli hikaye müsabakasına 

iştirak eden karilerimizin lis
tesini neşre başladık 6 sayfaya 
bakınız. 

Mazotlu traktörler niçin almıyor ?. 
Ötedenberi memleketimizde pettolln trakt&rler kullanılıyordu. 

Bunun için hükumet zürraa petrol masarifini veriyordu. Zürra 
gümrüksüz olarak ucuza malettiği petrolleri kullanıyordu. 

Petrolün ziraatte kullanılması birçok kaçakçılığa sebep 
oluyor i zürra ucuzca malettiği petrolü petrol inhisannın 

sattığı fiyattan aşağıya sabyordu. Petrol inhisarından elde 
ettiği varidabn azaldığmı gören hükümet, bu işe bir çare bul
mak istiyordu. Bazı ziraat mütehassısları hükumete: 

11 Zürraa vereceğiniz petroller renkli olursa zürra gümrük 
vermeden elde ettiği petrolü hariçte satamaz. Ve kaçakçılık ta 
olmaz 1., demişler ve her nedense bu teklif kabul edilmemiştir. 

Meselenin bu suretle inkişafı sıralarında hükumet mazotlu 
traktörler alınmasına karar vermiştir. Şimdi Ankara'da tecrü
beler yapılmaktadır. Tecrübeler iki heyet tarafından idare 
edilmektedir. 

1 - Jüri heyeti. 
2 - Faal heyet. 
Jüri heyeti sabık lktısat vekili Rahmi beyin, faal heyet te 

İktısat vekaleti ziraat umum müdürü Naki beyin riyaseti albn

dadır. iştirak eden firmalar şunlardır: 

1 - Lam 
2 ....:. Macar ziraat ıirketinin temsil ettiği Hoferşans. 

3 - Fordson. 
4 - Muktel. 

[Deva~ı 4 üncü sayfada ) 

Hzrka Ve Fırka ... 

TAFSİLATI 3 ÜNCÜ 
SA YF AMIZDADIR 
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Halkın Sesi DABILI BABBBLEB Günün Tarih 
• . 

Demokrasi Ve 30 A ~ t Halk Fırkasının Faaliyeti Artıyor ! M •• k • tt Belediye İn ti ha 
Halkçılık Nasılı gus OS •• • • • US ıra a !hına Hazırlı 
Anlaşılıyor? Zafer Bayramı MuhımKararlar Venldı Fiatlan Fazla Mı 1Devam Ediyo 

Son 1&maıada herkes demokra• 
.W.. bahaedlyor. Pekçok atız· 
lardaıı duydutumu:ı bu kelimenin 
halk arasında aldıtı manayı 

öpenmek iatedik. Dünkü tahki· 
katımızın verdiği netice •udur: 

Mehmet Bey (Beylerbeyi, 
Aptullah •ia mahallesi No 14) 

1 - Halkın verii yükünün 
hafiflemesi, 

2 - Halka mahsua parasız 
mekteplerin artbfllması, . 

3 - İntihaplarda ıerbesü, 
4 - Halkm butalıklardan 

korunması için yu yer sıhhi 
teşkilat yapılması, • H1fzurrahman Raşit B. (Ter-
biye mütehHSISI ) 

- Halkçılık: Halkın kendi 
ihtiyaçlarını kendi elile, kendi 
kuvvetlerile görmesi ve temin 
etmesidir. Halka ait teşkilit, 
biuat halktan doğmalı ve teş
kilata kendisi hikim olmalıdır. 
Halkın gazetesi halkın menfa
atlerni, iştiyaklarını söylemeli, 
onun iktısadi ve siyasi organ
ları kendi ruh ve fikirlerile 
yilrittllmelidir. 

* lamail Hakkı B. (Ayasofya' 
da Oskubi mahallesinde) 

- Halkçılık, halkın keneli 
kendini idare etmesidir. inti
hap meselesini ele alabiliriz: 
Bir dereceli intihap, her halde 
iki dereceli intihaptan daha 
çok iyidir. Şehreminlerinin 
halktan ve halk tarafından 
intihap edilmesi. Halk için 
gene halk elile tesis edilen 
teşekkülleri teshil ve teşçi 
etmek ve bunlara meydan 
vermek. 

* Gemil B. ( Avukat ) 
Halka yaklaşmak ; balkın 

ihtiyaçlarım bulmak ve bilmek 
auretiledir. 

Meseli, muhtelif sahalarda: 
1 - Mali sahada : vergiler 

u olmalı .e kısmı azamı zen
pılerden ahnmalıdır. 

2 - Maarif sahuında: ilk 
tahsili, aan'at mekteplerini ço
pltmalı. 

3 - Siyasette: lntihabatta 
merbeati, belediyelerde halk 
llimrelerinin temsili ve hal
kın siyasi teşkilitlannın doğ
mauna mllsamaha. 

Hangi Otomobil 
23 tarihli nnalıamızda Bahçe

kapıda 1888 numaralı otomo
bil bir yolcuya çarpJDlf, yara
lamışbr, demiştik. Numara 1886 
di e ık . itizar ederiz. 

Merasimi Bundan Sonra Yeni Aza Daha Görüyorlar? .•• 
30 Ağustos Zafer bayramı İıılıisar idaresi tqkil edil-

miinasebetile merasim yapıla- Büyük itina ile Seçilecektir dikten sonra bugün fabrika-
cakbr. Kolorduda tebrikler , larda çalışmak mecburiyetinde 
saat ( ~ 10) a kadar kabul Halk fırkası, rakibinin gös- lecek azanın seçilmesinde daha kalan müskiratçılar bir toplan-
eilecektir. termekte olduğu faaliyet kar- ziyade titiz olmaktır. b yapmışlardır. Bu toplanbda 

Saat (10,30) da Dariilfünun tısında teşkilabnı kuvvetlen- Filhakika siyasi hüviyetleri bağcılık ve incirciliğin in1kıra-meydanında toplanacak kıt'alar dirmiye lüzum görmü• ve l b k 1 za gittiğini, fabrikalarm stan-" şüpheli görü en azı imse e-
ft mektepliler tefti.t edile- dünden itibaren bu sahada bulda toplanması, bilhassa 
cektir. Tefişten sonra en kıdem- çalışmıya başlamış ve kararlar rin de teıkilit arasına karlf'" konyak yapılmasımn İstanbula 
siz zabit başkumandan harb vermiştir. tıklan görülmektedir. Milliyet huri milliyetçilik noktasından 
hakkında bir hitabede bulu- Bu kararların birincisi Halk gazetesi bu haberi verirken: dotnı olmadığım görüşmüşler, 
nacak, kolordu kumandam da fırkası için münevver ge11Çliği "Hali< fırkası tam şekilde (45) kuruşa malolan rakının ise 
bir nutuk söyıiyecek, sonra celbetmenin yolunu bulmak, münevverlerin ve gençlerin (300-400) e sablmasınm doiru 
bir merasim geçidi yapılacak ikincisi de yeniden kabul edi- fırkası oluyor" demektedir. olmıyacağım söylemişlerdir. 
ve dönüş başlıyacaktır. Ôğle- - Ekseriyetin fikrine göre 

yin Beyazıt, Taksim, Selimiye- Nun· Bey İth-am Ediyor: "içki ucuz satılırsa kaçakçılık 
den toplar atılacakbr. imkim da kalmaz. M&cadele 

Esnaf Cezala-
nnın Mercii 

Bir cylftl' den itibaren esnaf
tan alınmakta olan belediye 
cezalan doğrudan doğruya 

kaymakamlar tarafından tarlı
edilecektir. 

Sergide Hırsızlık 
Beyoğlu'nda Yağhane so

kağında (32) numaralı evde 
oturan Madam Katina Milli 
sanayi sergisinde bir deri el 
çantası, bir kutu komerve, 
Eskişehir taşından yapılmış bir 

ağızlık aşırmış, takip eden 
sivil polis memurlan tarafın
dan yakalanmışbr. 

Dairelerde Çay· Ve 
Kahve 

Bir talimat mevcut olmasına 
rağmen hükumet dairelerinde 
hala çay, kahve ve nadir ol
malda beraber, nargile içildiği 
görültiyor. iki ııktan birini 
tutmak daha doğru deiiJ midir? 

Romanyalı Misafirler 
Romanya ayin ve meb'ua

lanndan bir heyet yann sabah 
saat 8 de hususi bir vapurla 
ıehrimize ıelecektir. 

Şehir İntihap Hazırlığı 
Şehir meclisi intihababnm 

icrasına nezaret etmek iizere 
her mahalleden intihap edi
lecek ikişer kiti arasında kur'a 
çekilecek, her belediye ıubeai 
için en az beş ve en çok on 
ui intihap encümeni için ay
nlacaktır. 

hususunda tuz memurlarından 

81.rçok verlerde Suı· da ufak bir ücret mukabili 1 ı istifade edilebilir.,, 
• Bu hususta Başvekllete 

istimal Vardır müracaat edeceklerdir. 

yüksek maksatlarla, millet ve 

Rüşvet Bir itiyat Halini Mi Aldı? 
YENi FIRKAYA ÜÇ KADIN DAHA DAHİL OLDU 

Yeni fırkanın Nazlı handaki bir itiyat halini almış olmuı
merkezi, dün, bir arı kovanım dır. Mesell gümriklerde ken
andınyordu. Birçok kimse, cliainden evrak ve muamele 
dışarda, yeni fırka odalanın geçen hu memurun beş ku
doldururken içerde de fırka nıta kadar tenezzül ettiği 
lideri Fethi B., meb'ua Hayt'Lv, muhakkaktır. 
Tahsin, Nuı l Beyler ve diğer al'- Bir çok ecnebiler, posta ve 
ka daşlarile birlikte hararefli, telgraf itlerinden fikiyetçidir
hararetli miizakerede bul~ ler. Ufak mertebelere kadar 
yordu. Yeni fırka lıeyeti dün inen bu rilfvet idetinin tabia
o kadar m.,.cguldü ki birt-ôk tile bnyük mikyulan da bulun-

~ :ır mak lizımdır. Bmaclan dolayı 
ziyaretçiler Fethi Beyi ._.Jt...- if sahipleri daima mftfktlllta~ 
meden dönmiye mecbur uğruyorlar. Fırkamızın, bu iti-
oldular. ~arla mtlcadele etmeai, bq-

Bir ara koridora çıkan u-
0 

vazifelerinden biridir. Pro-
mum1 ka~ Nmi beye miiliki gramda mevcut madde buna 
olduk. Öl'Üf1Dek armm'lfu matuftur. 
söyledik. Kabul etti ve sor- Nuri beye sorduk : 
duk: - Fethi B. IOD Yalova D- , 

- Fırka, ıehir mecltai nam- yanitincle huauai bir itle met-
zetlerini teabit etmİf midir ? pi _01~ mff!uetıeri y alOTa-

- Hayır, fakat buna huau- cladırla. Kendllerile ılriifmek 
at ehemmiyet veriliyor. Fethi ve program.mam lmnetlenc:lir-
8., Meb'UI Tahain, Haydar, mek için bir mllcldet kaldık. 
Mehmet Emin, Naki Beyler Batkaca elıemmiyeti lıaiz bir
bir endlmen halinde bu iti• PY cereyan etmedL 
mqıul olacaklar. Nari Beyden aynlclıktu 

- Fırka programında mev- 1011n fırka dahilinde Gui 
mt .. IUİ istimallerle m&cadele,, Hazretlerinin hemtireleri llak-
kaydmdan ne murat ediliyor? bule Hf.ye mllllki oldak. Girit-
~ Bizce teabit edilmif bir mek istedik. Reddetmediler. 

aui istimal yoktur. B.ı hususla S6yledikleri ve 10rduklan
mqgul olmadık. Muhakkak IDIZID cevaplanm Af&iıya ay
ve milıbet olan fey varsa, nen naldediyoruz: 
o da birço~ hükfımet d~ I Makbule Hf. 
rinde rilfvet usulünün umumi -5erbea Cümlıuri et fırkuı 

memlekete biiyük hizmetler 
yapmak maksadile teşekknl 
etti. 

Fırkanın millet ve memle
kete ait bütiin ihtiyaçları dil
fÜDeceği ve refaha ulaşbra
catı kanaatile ve Ali Fethi 
Beye olan bnyük itimadım 
dolayıaile intisap ettim. 

iki fırka yekdiğerinin dtlf-
manı değil, kardeşidir. Birbir
lerinin hatalarını görürler ve 
tubilı ederlerse hedefe daha 
çabuk viaıl olunız. Bugün ka
clmlık ve erkeklik meselesi 
yoktur, yalnız bir vatan mese
lesi vardır. 

- Serbest cumhuriyet fır. 
kasına hanımlardan daha kim
ler girecektir efendim? 

- Nİfantqı Kız orta mek-
a....L • • • 11" • Se • u:uı nyazıye mu• ımı mıne, 

Daıillfilnun Emini Neşet Ömer 
Beyin valdeai Makbule ve 
dayı zadeai Giizide hanımlar 
gireceklerdir. 

- Fırkada ne yapmak eme
lindeainiz? 

- Kadınlar liyul " idari 
hayata yeni atılıyorlar; bu •
hada lıenllz bariz bir .. yap-
.... deiiJlerdir. Fakat mavaf
fak oleaklanndan emin olmak 
lkmadar. • Yeni fırkaya m&raeaatlar 
çotalmaktadir. Yeni fırka 
fimdiye kadar tahminen (12-13) 
bin teklif varakası dağıt· 
llllfbr. Dün Ziya molla (50), 
Nezihe Muhittin bamm (30) 
teklif varakası almıştır. Bu 
yekünun çok kabaracaiı tah
min edilmektedir. 

Cümhuriyet Halk fırkası 
tibi umumisi Saffet B. Y 
vadan gelmi~, fırka merke 
de belediye intihabına h 
!anmakla meşgul olmuştur. 

Halk fırkasının namzetl 
tesbit edilmektedir. İsimleri 
eylüle doğnı ilin edilecektir• 

Siyasetimiz De· 
ğişmiyecektir 
Hariciye vekili Tu aja 

muhabirine mühim beyana 
bulunmuştur. Bu beyan 
ana batlan fÖyle hulAsa 
lebilir: 

ı - Türkiye, ltaıya 
Rusya arasında 

deiifemez. 
2 - Türk - Rus siyase · • 

değifmem için dünyada b 
değifiklik olmam lazımdır. 

3 - İrandan iatediti 
hududun tashihidir. 

ll- lstanhal idaresi - V 
liyetle Emanet birleştikt 
sonra kaymakamlan Dahili 
veklleti, nahiye m6d6rl 
Yillyet tayin edecektir. 

)f.Lise w Orta mekteple 
Eylill iptidasında açılaca 
Evveli ikmal imtihanlarile m 
ıu1 olunacak, derılere eyi 
ortasında bqlanacaktır. 

ll- ilk incir Mahsulü ~ 
lzmire gelmiştir. 20-25 kurut' 
satılmaktadır. 

lf. Eliziz Vilayetinde 
Asayİf mükemmeldir. Bü 
köylerde birer tane okuJJJ 
odası tesis edilmiştir. * Yerli Mallar Sergi 
ne - Dün 14,500 ziyare 
ıelmiftir. * Yalnada - Seyrisef · 
idaresi tarafından alınan ' 
memleketin lıer tarafında 1 
terilecektir. 

Birleşme 
1 Eylülde Emanetle 

Vilayetin Vaziyeti 
1 eyllllden itibaren zabı 

belediye vuifeainin polit 
rafından yapılması kat'i ı 
te tekarriir etmiştir. Bu 
feyi yapmak için birçok zab 
belediye memurlan 
geçeceklerdir, bunlann m 
)arı evvelden olduju gibi g 
Şehremaneti tarafından ve · 
cektir. 

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

l : Sarbot - A .... y .... t, lmanam, yafAUD yeni 
fll'ka, yataam Fethi Bey •• 

Hun B. - Puu ola •nat bafl- Bu cotkua
hak ....... , 

2 : Sarhot - Yapsan ıu Fethi Bey be .. fnhiaar
lan kaldmnca bu zakkamı bin doksan kuruta 
1atamıyacaklar. Şltulnl belki de on kanıp 

içecetiz. 

3 : Hasan B. - Ayol, .en rakı pahaliken böyle 
zil zuma sarbo .. un, ya ucu:daraa arbk seni kim 
zaptedebillr, nlit? 

"" 4 : Sarhoı - Rakuun okkua bir kuru .. .tıJı" 
ben bundan bir damla fula içmem, m~ 
ÇDnkG midede yer olaa timdi de içerdi•· 



stos 

Her gün 
Üçüncü-
Bir Fırkaya 
ihtiyaç Yok Mu? 

M . Zekeriya --• 
Geçende daha sol üçllncü 

bir fırkaya ihtiyaç olduitJnu 
yazmıştım. Bu fırka ihtiyacını 

anlatmak için de amele ve 
köylü karilerimizden aldığımız 
mektuplann bir ikisini naklet
miştim. 

Hükumet ve Halk Fırkası 
gazeteleri bu fikri beyenmedi
ler. "Halk fırkası köylüyü 
düşünilyor. Ameleyi dilşünmiye 
ise ihtiyaç yoktur, çünkü bizde 
amele sınıfı yoktur. ,, dediler. 
Hükumetin köylüyii düşündü
ğüne misal olmak üzere de 
Aşarın kalkmasım gösterdiler. 
Bu arkadaşlara yanıldıklanm 
vak'alarla göstermek isterim. 

)#.. 
Halk fırkası köylünün sır-

bndan aşan kaldırdı. Amenna. 
Fakat bununla köylünün derdi 
bittimi? Uşak fabrikası tecrü
besinde yanan üç milyon lirayı 
çıkarmak için köylüden ağnam 
vergisi alındı. Aşar kaldırıldı, 
fakat arazı üzerinden ağır 
vergi alınıyor. Aşar kaldınldı, 
fakat onun yerine her sene 
köylüden mahsulünün yüzde 
on ikisi iane olarak alınıyor. 

Aşar kaldırıldı, fakat köylü 
hala Ziraat bankasından ve yer
leri eşraftan ağır faizlerle aldığı 
paranın esiri oluyor. 

Bu köylü artık himayeye 
ve müdafaaya muhtaç dei]l 
midir? Onun hakkını müda
faa edecek bir fırkaya lüzum 
yok mudur? 

* Memlekette bir amele sını-

fı yoktur diyorlar. Şuurlu bir 
amele sınıfı fyoktur, amenna. 
Fakat Galatasarayda teşhir 
ettiğimiz yerli malları işliycn
ler Türk amelesi değil midir? 
Adana'da pamuk fabrikala
nnda, İzmirde incir ve üzüm 
imalathanelerinde, İstanbul, İz
mir ve Samsun'da tütün de
polarında çalışanlar Türk 
amelasi değil midir? Türkiye'de 
binlerce fabrika vardır. Bun
larda çalışan Türk işçileri de
ğil midir? Hatta yolJarda çalı-
şanlar Türk amelesi deiil midir? 

Bunlara haklarını veren, 
buıılan himaye eden bir iş 
kanunumuz bile yok. Daha 
ne çalışma saatleri, ne de ça
lışma şeraiti tanzim edilmiştir. 
Bizdeki siy şeraiti medeni 
dünyanın hiçbir yerinde yok-
tur. Bu amele himaye ve mü
dafaaya muhtaç değil midir ? .. 

Kendimizi aldatmıyalım. Bü-
tün medeni dünyamn tanıdığı 
bir hakkı inkir ctmiyclim. 
Mademki bu memleketin 
efendisini köylü olarak kabul 
ediyoruz, o halde bu efendi
ye hiç olmazsa söz söylemek 
imkanını verelim. 

İki Yankesicilik 

k 
1 - İngiliz konsoloshanesi 

atibi Hanzi Ef. nin İstiklil 
caddesinde Şevket isminde 
biri ile arkadaşı tarafından 
evrakı hususiyesi ile iki lirası 
yankesicilikle çalınmışbr. Şev
ket tutulmuştur. 

2 - Seyriscf ain doktorla
rından Besim B. in tramvaya 
binerken 55 lirası çalınmıştır. 
Bir İntiha-;:-f eşebbüsü 

Alcksandr isminde bir fo
toğrafçı dün intihara teşebbüs 
etrniş, kurtarılmııtır. Sebebi 
zarurettir. ----Bir Çobanı Vurdu 

Kadıköyde, Acıbadcmde o
turan Tacettin Ef. ineklerini 
oUutan Sami ağa ile kavga 
etmiş, av Uifeği ile çobam 
muhtelif yerlerinden yarala
nııştır. 

1 Son Posta'nın Resimli Makalesi: .. Otomatik Olunuz * 

1 lnaan adımını atarken 

ayağ'ını nereye baaacağ'ını bir defa 

aratbnr. Sonra bu bir itiyat halini 

alır. Arbk otomatik bir •urette 

yürür. 

2 -Yemede para bozan kaaa- 3 - Çocukken bisiklete bin-

dar buaa o kadar alıfmıtbr ki diniı:.e bilirsiniz ki ilk günlerin 

bunu yaparken zihnen hiç met~l ııkınb ve tereddüdü zail olur, ve 

olmu. Parayı otomatik bir surette bisikleti otomatik bir ıurette yü-

aayar. rütürsünüz. 

4 - Yazı makinesinde çalışan 
daktilograf, parmaklarını hangi 
harf uzerine koyacaKını düşün
mez. Parmaklar kendi kendilerine 
harflerin yerini bulur. 

Herşeyi böyle otomatik yapar• 
ıanız vakit kar.anırıınız. 

BUGÜNÜN TELGRAF ·HABERLERİ 
Kaçakçılık j İranda İhtilal Devam Ediyor 

Bir Un Fabrikası 1 İsf ahanda Tehlikede 
Neler Yapıyor? ,,.., h u·· . . 

Bursa, 21 ( Hususi ) - .1 a ran nukumetıle Asıler Ara-
M. Kemalpaşa kasabasın- d 116.•• J l Ol 
da Muharrem Hasbi Bey na- Sln Q lV.I USaueme er uyor 
mında bir zabn sahip olduğu 
un fabrikasında muamele ver
gisi kaçakçılığı mevcut oldui"u
na dair bir ihbar yapılmıştır. 

Bunun üzerine fabrikaya gön· 
derilen Dfterdarlığın güzide 
memurlarından Mehmet Nuri 
Bey zeki ve basiretle tedbir 
alarak bir milyon kilodan fazla 
unun resmi deftere kaydedil
mediğini görmüş ve cezasile 
beraber on beş bin küsur lira 
muamele vergısı tahakkuk 
ettirilmiştir. 

Vergi kaçakçılığına cesaret 
eden müessese aynca mahke
meye verilmiştir. 

Ôm11r Cemal 

Recep Bey Geldi 
Nafia vekili Recep B. dün 

akşam geç vakit Y alovadan 
şehrimize gelmittir. -

Bir Cinayet 
Dnn gece Kasımpaşa' da 

Börekçi sokağında ahçı İranlı 
Abdülrifat, Arnavut Sait, Mus
tafa ve Ahmet, aralarında 
münazaa zühur ederek bunlar
dan Abdülrifat ve arkada.şlan 
tabanca ile Mustafa'yı tehli
keli surette sağ kulağından 
yaralamışlardır. 

Mecruh hutaneye kaldırıl
mış, maznunlar kamilen tutul
muştur. 

Bir Rusun Ayağı 
Kesildi 

Dün gece saat birde hare
ket eden ( 90 ) numaralı yiik 
katarı Çatalcadın Kabakçaya 
doğru ~derken Anderya Ber
ka isminde asker elbiseli bir 
Rusu çiğnemiıtir. Ayağı bile
ğinden keailmi , Çatalca dis
panserine yatınlmışbr. 

Yetim Kızlara İkramiye 
Bugünden itibaren dağıbla

caldır. Şimdiye ki.dar müraca
atte bulunmamış olanlar z t 
işleri müdüriyetine müracaat 
etmelidirler. 

BAŞVEKtL ŞE IMIZ'DE 
Y ctlova, 24 ( H.M ) - ismet 

Paşa dişlerinin tedavisine de
vam etmek üzere yann 1.tan
bula gidecektir. 

Ankara 24 (H.M) - İranda J arasında muhtelif mahallerde 
ihtilal çıktığı haberi, yapılan müsademelcr devam etmektedir. 
tekziplere ~.~en .do~dur. Son gelen haberlere göre 

Tahran hukumetı hır miıd- isyan tevessü etmiştir. 
det eV\ e~ hudut civarında bu- ı fah ş· t afi 
lunan aşiretlere silah dağıt- d sd an ve ı~az . arl'k annl .. -
mış, son zam 1 d . a a memnunıyetsız ı a a-
b an ar a ıse tl . .. .. 1 . b 1 b 

u silahlan geri almak me erı iOru mıyc a~ anmış r. 
istemiş, bu hareketi ise isyana aamafih Tahran hükumetinin 
sebep olmuştur. bu h&ırcketi bastıracağı ümit 

Aşiretler ile hükumet askeri edilmektedir. 

İrana Verdığimiz Cevap •• 

Dostane Bir Lisanla 
Y azıl~ıştıı 

Tahran ile Münasebatımız 
Gergin Değildir 

--:----------= 
Ankara, 24 (H.M.) - Tahran 

hükümctine ıröndcrdiğimiz şifahi 
notanın çok dostane bir lisan 
ile yazıldığı muhakkaktır. 

Notada lranın asilere karşı 
aldığı tedbirler memnuniyetle 
kaydedilmektedir. Maamafih 

noktai nazarımızda İ&rar et
mekteyiz. 

Atide hadise çıkmaması 
için hududun düzeltilmesi lbım 
geldiğini söylemekteyiz. Bu
nunla beraber Tabıan ile 
mftnasebabmız ı•rıin değildir. 

ister İnan, ister İnanma! 

Sabun köpüğUnden bh eıoise, imam hem peri ıihi g&terir, 
hem de zayıflabnıJtl Yaranmf. 

• 

24Saatte 
Yapılan Hırsız-

1 ıklar 
J - Küçükpazarda Kamak

ç.ılar sokağında 5 numarada 
oturan Aziz Ef. nin evine giren 
hırsız 50 liralık bir saat çal
mışbr. 

2 - Kantarcılarda Mustafa 
Ef. nin fırınına ıriren hırsızlar 
ırörüldüklerinden kaçmışlardır. 

3 - Filorya' da Küçük plaj
da soyunarak denize giren Ve
bem 'in 63 lirası çalınmışbr. 

4 - Tahtakalc'de Hiristo'
nun dükki!ıı yanındaki boş 
dükkana ıiren hırsız Hıristo'
nun duvarını delmiş; çekmece
den 78 lirayı çalmışbr. 

S - Sabri B. in üç koyun 
ve bir tiftik keçisi uzum ça
yırdan çalınmıştır. 

6 - Kasap İlyas mahalle
sinde Şeyhülınuharrem soka
iında oturan Arakil oğlu Ser
kis 'in evine hırsız girerek bazı 
eşyayı _ çalmıştır. 

- Kasım paşa' da Hacı Hus
rev mahallesinin Araplar so
kağında oturan Mehmedin 
evine hırsız a-irmiş, birşey 
alamadan kaçmışbr. 

Mahkemeye 
Gitmiye Hazırız .. 

(Baş tarafı (1) inci sayfada] 

edecektir. ,, 
Hayri beyin bu cevabını 

müteakip Son Posta'nın maruz 
kaldıiı ikinci topçu ateşine 
gelince, bu bataryanın kuman
dası hrtısat vekili Şakir beyin 
elindedir. Ankara'dan gelen 
şu telı-rafa bakınız : 

Ankara, 23 ( Telefon ) -
iktısat vekAletincc çiftçilere 
tavsiye edilecek olan tcraktör
Ierin tecrübesi devam ediyor. 
Bu tecrlibelor üç hafta kadar 
daha sürecektir. Tecrübeleri 
tetkik için sabık İktısat vekili 
Rahmi beyin riyasetindeki jüri 
heyeti faaliyetine devam edi
yor. Biu.aenaleyb henüz zürra. 
hiçbir trakt r tavsiye edil-
me "ıtir. .Bu traktörlerin sa
bldıjt aaklondaki neşriyat ta 
bittabi doğru değildir. 

İkbsat Vekili Şakir B. in 
ismet Pş. il görü~tükten :sonra, 
hakkındaki neşriyata c vap 
v rmeai muhtemeldir. Vekil 
B.in aync ik mei d va et
mesi ihtimalinden de bahse
dilmektedir. 

' 
Alpullu şeker fabrikasının 

büyük bir karla yeni 1.:e ekkül 
edecek olan limtet irk.ete 
devre ileceği haldondaki neş-

Sözün Kısası 
Siyasi Lugalle11 
Bir Sayfa 
Daha 

-"B,, Harfi 
Barem - Mürekkep bir ke

limedir. Birinci heceai olan 
.. Bar,, kelimesi küçük memur 
için "yük,, manasına gelir ve 
F arisidir. İkinci hecesi olan 
"em,, kelimeıi bfiyük memur-
lar için "emmek,, mastanRdan 
emri hazırdır ve "bütçeyi cm,, 
manasınadır. 

Belediye - "Beli,, ile "di
ye,, hecelerinden mürekkeptir. 
Esnaf: "Bili diye geliyorl, beli 
diye ğeliyor ! ,, diye diye bele
diye olmuıtiır. 

Borç - Bazı hilkümetlerin 
ne alabildikleri, ne de vere
bildikleri nesnedir. 

Boru - Öyle bir terazi
dir ki bir kefesinde İngiliz li
rası, öteki kefesinde de hüku
met oturur. İngiliz lirası yük
selirse hükumet düşer. 

Balta - Poletikada iki ma-
naya gelir: "Birinin başına 
balta olmak,, yaltut ta: "Bir 
baltaya aap olmak.,, Fakat 
birinciyi yapmadıkça ikincide 
muvaffak olm1.k güççedir: 

Balon - Poletika dilinde 
şayia demektir. Yükselmek is
tiyenler bir balon uçururlar, 
kendileri de içine binerler. 

Bakalım - Polctika dilinde: 
"Kat'iyen olmaz!,, demektir. 

Basamak - Poletika mer
diveninde hiç bulunmıyan şey
dir. Birçok basamaklar birden 
atlandığı için buna lüzum gö
rülmcmiıtir. 

Baskın - Artık kullanılmı
yan bir hükômet düşürme usu
lüdür: Bu kelime, polctika lisa-
nında "üstün,, manasına da gelir: 
"Bunlar onlardan baskın çıkb!,, 
gibi. 

Bitaraf - Po1etikada, han
gi tarafın muvaffak olacağını 
henüz kestirememiş adam de
mektir. Onun tarafı, muvaff a
kiyetten sonra belli olur. 

BİR RE S M 1 KAB U L 
Ankara, 24 (M. H) - Irak 

kıralının yevmi mahsusu olmak 
münasebetile dün sefaretancde 
bir müsamere verilmiştir. 

riyata gelince; bu h~=-.. ~~;/.r?i 
Vekaletin tavsiyesini .fabrika 
reddetmiştir. Binaenaley fab
rika mü&takil bir müessese ha
linde kalacaktır. 

Karilerimiz Hayri Beyin 
söylediklcriııi,Ankaradan gelen 
telifafı okuduktan sonra gör
müşlerdir ki : 

Her ikisinde de (Son Posta) 
nın söyledikleri hakkında tek 
bir cevap bile yoktur ve mev
zuun canlı noktasında değil 
etrafında dolqtlmakta, tchdi~ 
geçilmekte, aleyhimize de dava 
açılacağı söylenmektedir. 

Buna yapacaiımız mukabdt 
basittir: 

- Buyurunuz efendiler di
yoruz, vesikalar cepte, hakikat 
te meydanda olduktan sonra 
korkmayıL Gidcce - imiz yer 
pad~ahlnr devrinin engizhyo
nu değil, Cümhuriyct idaresi
nin yüksek m hkemesi ir. 

Evet efendiler, korkmayız 
ve susmayız. Bildiklerimizi ya· 
zıyoruz ve yaucağız. İnan az· 
san.ız m~te .. kıp nüshal nmızı 
takıp edıniz ve lfıtf cn 
veriniz: 

1 - Alpullu şeker 
kası kimin sermayesi e 
edilmiştir? 

ccva;> 

2 - Hül-Umctten kaç lir• 
alınmıştır? 

3 - Hisse senetlerinin ea 
ve Zira~t ban asında bulv_. da 
lar haricinde kalan kısm1 
dedir? tar 1 
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SEL BASHIRI 
Pozanti Civarı
nın Mahsulünü 

Mahvetti 
Pozanti, 21 (Hususi) -

T oros dağlarının T ahtaköprü 
boğazına yağan yağmurların 
hasıl ettiği dehşetli bir sel dün 
(930 - 8 - 20) tarihinde saat 
8 buçuk 9 a doğru Pozanti 
ırmağından yürüyerek ırmak 
kenarında yayla yapmakta 
olan bütün göçebeleri gece 
uykuda iken basb. Göçebeler 
canlarım güç hal ile kurtara
bildiler. Eşya ve erzaklarından 
bir kısmını sel alıp götürdü. 

Bundan başka kasabaya 
elma satmak için giderken 
gece istirahatini temin için 
ırmak kenarında uyuyan bir 
fakir köylünün de merkebi ile 
elmasım ve eşyasım sel alıp 
götürdü. Köylü ancak hayabnı 
kurtarabildi. Sel üç. saat kadar 
devam etti. Irmak kenanndaki 
bütiin mahsulab kamilen mah
vetti. Bu sel bütün halkı hay
rette bırakb. Halk ellerinde 
fener olduğu halde ırmak ke
narına koşuştular. Maamafih 
fırsattan istifade halk doya 
doya balık yedi. 

Mehmet 

İkramiye 
Adı Büyük Ama .•• 
Müskirat inhisar idaresi ka-

çak ispirto ve müskirat 
müsaderesi esnasında bu· 
lunan polisler gibi mahalle 
muhtarlarına da (müsadere hak
kı) namile bir ikramiye veri
yor. Geçenlerde idare, Fazıl 
bey namında bir memurile 
Samatya' da Sulumanastır muh
tarı Mustafa efendiye üç. ku
ruş otuz para ikramiye gön
dermiş, ( 18) kuruş tramvay 
parası veren memur vazife
sini yapıp dönmüştür. 

Yavaşlık Rekoru 

SON POS~A 

EHREMİNİ OLSANIZ 
NELER YAP ARSINIZ? 

Ş~k~H~~~~---M-~_ıa_ye_t_B_u_X_e_r_R_a_r_k_O_l_~_o_r_~-'~~eydenEwel 
Sebebi Nedir? 1 ~ j Parayı Bulalım 

BANA KALIRSA SONRA DA ŞEHRİN 
SADECE PARASIZLIK İMARINI DÜŞÜNELİM 

HEP BİZİ Mİ EGLENDİRECEKLER? 
,, ·-:.....+--! -

İyi Artist Nasıl C> ~,,,___~ ~ 1 Y~!dızın Neresi 
Olabilirsiniz? m • ; Guzel Olmalı? 
Aşa~daki Yedi Şarta 

Yenişehirden ayın on ikisinde f D . k k t E d k 
lstanbula çekilen bir telgraf l 1 a e r e 

Bilhassa Göğüs ve 
Bacakları, Deniyor 

ayın on dokuzunda gelmiştir. Mütehassıslar, iyi bir sinema 
Bu telgraf nezdimizdedir • artisti olmak için şu yedi şartı 

Yedi günde birkaç defa bü- ileri sürüyorlar: 
tün dünya ile muhabere edi- J - Sinema artisti olmak 
lebilecek olan bir asırda bu
lunuyoruz. Daha dikkatli ol
mak lizım değil midir? 

Ticaret Odasında Yeni 
Bir Tasfiye Mi? 

lstanbul Ticaret Odasınm 
memur kadrosu yüklii olduğun
dan {5-6) memur çıkanlacaktır. 

Ragıp Nurettin B. 
ilk Tedrisat umum müdürü 

Ragıp Nurettin 8. diin akşamki 
trenle Ankaraya gitmiştir. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Eviılize veya ltlnize aiderken, aokak· 
la reıı:erke11 veya blriaile görilf ürke11 
hu banrf bir vaka karfıamda kalabi· 
lininlz_ 
Havadlı nedir bUiyoraanu o vakayı 

derhal j'Örebilirıiniıı:. Bir yanj'ln, bir 
aatn, bir kan birer havadistir. Ru
aoldltiniz vakalardan crteal rflnU ga· 
ı.otelude j'Örıaek i.tcdljiz biri olunca 
derh~I lelefonuınıı:u açıııız ve havadisi 
ıra&eteaatze haber verialz, ialm ve ad
rulnhi de bıralnmz, Verdijiıılı: haVR· 
disJI\ ehecalyetlno alhc ııazetcmiz 
ısıUklfatıaı vermeyi vuifc bilir. 

Telefon numarama: latanbul " 203 ,. 
ttir. 

istiyen bir insan, her yerde, 
yürürken, otururken, konuşur
ken kendisini objektif karşı-

sında farzetmelidir. Böylece 
her hareketi bir rol mümare-
sesi yerine geçer ve onu 
pişirir. 

2 - Şüphesiz çok sinema 
seyretmeli, fakat, filimlerin 
vak' alanndan ziyade, artistlerin 
hareketlerine dikkat etmeli. 

3 - Hiçbir artisti taklit 
etmemeli, fakat çok beyenilen 
artistlerin her rolüne fevkal-
ide dikkat etmeli ve bu rolü 
yapmayı düşünmeli. 

4 - Büyük hareketlerden 
ziyade tabü ve küçük hare
ketlere dikkat etmeli. 

5 - Evde aynanm önünden 
ayrılmamalı. 

6 - Arkadaşlarla filim alı

myormuş gibi tecrübeler yap
malı. 

1 - Artist kartı biriktir
mekten ziyade, rol esnasında 

alınmış fotoğrafların toplan
ması, dikkatle tetkik edilmesi 

._.. _________ ...,.,.. faydalıdır. 

Doroty Sebutien Ye Duncan hemşireler film makinesi 
önünde pkalqıp eğleniyorlar. Anlaşılan, daima halkı eğlendi
ren artistler biraz da kendileri eğlenmek arzusuna diişmüş 
olacaklar. 

Fa i r bank s' ı n· J Moris Şövalyenin 
Yeni Filmi Y e n i F i 1 mi 

Duglas'ın oğlu da yeni bir 
sessiz filim çevirmiştir. O ~<la 
bu filimde fevkalade muvaffak 
olmuŞtur. 

Sesli filimden sonra bilyük 
artistlere sessiz filim yaptırıl

ması şayanı dikkattir. 
Hatırlardadir ki bu sene 

en meşhur sessiz filim 
Şarlo tarafından yapılmışbr. 

Fakat bizim burada bu sessiz 
filimlerden hiç.birini görmek
liiimiz mümkün değildir • 

Biz Moris Şövalyeyi yalnız 
şarki söylemesini bilen bir ar
tist olarak tanıyoruz. Halbuki 
son çevirdiği sessiz bir filim ile 
Şövalye ayni zamanda iyi bir 
artist olduğunu da ispat et
miştir. 

Son çevirdiği filmin adı 

" Büyük Havuz ,, dur. Şövalye 
filimde bir Amerikan zengin 
kızı ile evleniyor. Yapbğı rol-
de o kadar muvaffak olmuş
tur ki, arbk kendisinin şarkı 
söylemesine ihtiyaç. kalmamış
tır, diyorlar. 

Sinemada kadın artistlerin 
giizel olmaları lizım. Bunu bi
liyoruz. Fakat, en ziyade, ka
dın artistin hangi azası güzel 
olursa seyircilerin üzerinde 
tesir icra eder? Bu, sinema ile 
meşgul olanlar için mühim bir 
mesele teşkil etmiştir. 

Kadın artistlerde, güzel ol
ması birinci derecede icap 
eden uzuv, ıözdilr. Ağız ikinci 

derecede gelir. Bunun sebebi 
de şudur: Sessiz filimlerde, 
artist konuşmadığı iç.in, seyirci 
onun ağzına değil, sessiz bir 
lisan olan gözlerine bakar. 

Sonra artistin kollan bil
hassa elleri güzel olmalıdır. 

Zira sözün yerine geçen jest
ler ve hareketlerin çoğu kol
lar ve eller vasıtasile yapılır 

ve diğer uzuvlardan fazla dik
kate maruzdur. 

Bütün bunlar, rolün tesirini 
arttıran ve san'at noktai naza
nndan mühim olan güzellik· 
)erdir, fakat, seyircilerin bedii 
değil, cinsi alakalarını celhe
decek bir vücutta göğüs ve 
bilhassa bacaklar güzel olma
lıdır. 

FAYDALI MALÜMAT 

SOUARLAR 
Vücudumuzun 
Mikroplarına 

Karşı /yi Gelir 
Taze ve kuru sovanın vü

cuda çok faydaları vardır. 
Yemeklerin lezzetini arttır
maktan ziyade, sovam vücut 
dahilindeki mikropların faali
yetini azaltmak için yemelidir. 
Taze ve kuru sovan çiğ olarak 
yenirse sirnir hastalıklarına 

Arterios Kloros, kanser hasta
lıklarına karşı bir ilaç kadar 
iyi tesir gösterir. Labotat 
isminde bir filimin tavsiyesine 
nazaran " sabah kahvealbsın
da yenilen bir çiğ sovan 
ile her yemeğin nihayetinde 
yenilecek birer elmanın insanın 
yaşamasını uzatan ve hastalık

lara mukavemet için vücudu 
besliyen,, iki gıdadır. 

Bugünün 
Meselelerinden 

[ Baş tarafı birinci sayfada] 

Bir aralık Hayri Beyin Lan
zına tercih temayülü görülmüş 
ve haklarının kaybolacağım 
hisseden bazı firmalar hükiı-
met ve heyet nezdinde devam
la teşebbüslerde ve şikayetler
de bulunmuştur. 

Mütehassıslar bu dört mar-
kadan F ordsonu tahsisen mazot 

yakmak için yapılmış bir traktör 
olmadığından münasip görmedik
leri gibi"Muktel,,i de gayet kan 
şık ve kullanılmas'ı çok müte
hassıs makinistlere ihtiyaç his
settiren ve memleketimize uy
gun olmıyan bir makine olarak 
görüyorlar. 

Geriye iki firma kalıyor: 
1 - Hoferşans, 
2 - Linz. 
Gene mütehassıslar:"Lanzlarm 

buharlı traktörleri birinci de
recede traktörlerdir. Fakat 
mazotluları ikinci derecede 
kalır. 

Hoferşans mazotlu Lanz 
traktörüne faiktir ., diyorlar. 

Yalnız daha meşhur Macar 
ve Alman marka traktörleri de 
vardır. Bunlar tecrübelere 
dahil değildir. Tecrübeler iki, 
üç firma arasında dönüyor. 
Halbuki bu bir memleket 
meselesidir, traktörlerin en 
iyileri alınmalıdır. 

Makine mütehassısları ıyı 
marka olarak bu tecrübeye 
girmemiş, diğer dört fırmanın 
ismini kaydetmektedirler ki 
bunlan burada zikretmeyi 
doğru bulmadık. 

~ 
Şu halde, işte bir garabet 

göze çarpıyor: 

Biz mazot çıkaran bir mem
leket değiliz. Mazotu hariçten 
getirtiriz. Harp senelerinde 
mazotu getirtmek, ekseriya 
müşkül olur, esasen mevaddı 
iptidaiyesi hariç.ten gelecek 
motörler yerine kullanacağı 
malzeme bizde yetişen traktör
ler almak hem ikbsadi, hem 
milli bir meseledir. 

Onun için yine salahiyettar 
mütehassıslar: 

Bizim için en uygun trak
tijrler gazojenli traktörlerdir. 

Meleketimizde kömür var· 
dır, harp senelerinde de çiftçi
miz kömür bulabilir. 

Binaenaleyh kömür yakacak 
traktörler varken ne diye ma· 
zotlu traktörler alımr ? Bunu 
anlıyamıyoruz! diyorlar. 
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-..-.-----+-! Süt Meselesini Niçin Süratle Halletmeliyiz? 
Kari Gözile Kadın Ve Kalp işleri 
Gördüklerimiz Çünkü Bu Gıda, Hastalıklardan s tık K o· K· ı D . ? 

B i R S U A L a ı ı ız ıye ım ere enır 

Mühi n Bir Kısmın n Amilidir ... Vaziyet Dün Ne İse Uyık olmak, dünya işlerini din 
itlerinden ayırmak ve bütün deviet tcf
ldlltım bu esastan mülhem olarak kur
mak olduiuna göre timdiye kadar bu 
•aaa muhalif olarak kanunlanmızda 
•e bahusus teşkilltı esasiye kanununda 
mevcut ahklm öylece bırakılacak mı-

dır ? Açıkçası mesela hila devlet büt
çesinden şer'iye leşkilatına maaş -:eri
lecek midir ? Bir kelime ile Hır!stıyaıı 
cemaatleri ile lsllmlar arasındaki farkı 
ınuhafa:ı:ada devam edecek miyiz ? 
LCltfen i:ı:ah buyurur musunu:ı: ? 

SON POSTA - Hıristiyan cemaat
leri samimi surette akalliyet hakkından 
vazgeçerlerse, ortada kendiliğinden me-
sele kalma:ı:, kanaatlndeyi:ı:. . 

VAY BAŞIMIZA l 
Son Poıtarun 19 ağustos 1930 tarihli 

nlı.hasında ( Ata oklu Ahmet Bey ten
kitlerine devam e<liyor ) serllvhasllc 
lnUtar eden yuıyı okudum. Muhterem 
Ahmet Beyefendi lımet Paşa hükümc- ı 
tini tenkit ederken, fikrince en esaslı 
nokta addettiii timendifer itlerini m·aal 
olarak g5sterivor ve Avrupalıyı ve ko
misyoncuları zengin edlyoru:ı:. Vagon, 
lokomotif ve sair timendifer malzeme
elnl memlekette yapmalıyı:ı:, diyor ve 
beyanabna devamla : ismet Paıanm 
hllkQmet ve devlet-riliil yanlış anladı-

iınl devlet işlerinde halkın nef'ine ha- 1 
reket edilmedijini ve Serbest fırka ile 
Halk fırkuınm anlaşamadıtı en esaslı 
noktalardan birinin de bu olduğımu Ulve 
ediyorlar. 

Eicr Ata otlu Ahmet Beyefendi bu 
bey-atlarlle hakikaten kendisinden 
birçok teyler bekledliinJz yeni fırkantn 
'H onun muhterem Heleri Fethi Beyefen• 
dinin terdlmanı oluyorlar lae •• Vay batı· 
mıza gelenler... Şu halde l.met Pata 
h6Jr6ınetinl mum yakıp ta arıyacatız 
elemektir. 

Yunus Vehbi -
KEYFi HARE KET MI? 

Gazetemize Şarktan bir mektup 
g8nderen bir karllml:ı:, k8y muhtarlan 
De hıw nahiye müdürlerinden tiklyet 
etmekte, muhtarların h!ç okuma, ya:ı:ma 
bUmediklerlnl, nahiye mDdGrlerlnin de 
çok keyft hareket ettiklerini bildirmek• 
tedir. -Ankaradan bir karlimiz ya:ı:ıyor -
Memleketin bupnldt yükilnü gelecek 
nesle yüklemek doiru değilmlf, daha 
on sene sıkmb çckecekmlıl:ı:. Eter bu 
MSzler dojTu lae vay ballmlııe l .. 

KONYA'YA~AZARAN 
ISTANBUL 

Gazetemize ~onya,, ahvali hakkın
da bir mektup gönderen bir karilmi:ı:, 

Nihat Bey tunları yazıyor: 
"Konya lurklyenln belki en metruk 

he:ıdesidir. lstanbul gazeteleri Emanetin 
faallyetsizliğindcn bahsederler. Ya Kon
yayı ne yapalım? 

Eğer burada birkaç sriln oturulursa 
l.tanbul Emanetinin an ırTbl faal, lstan-
bulun da dünyanın en tcml:ı: ve müref
feh bir şehir olduğuna kanaat getirirler. 

Burada to:ı:dan arkadaşımı:ı:ı kaybet
mek me:ı:baha ve kanların kokulan için
de boğulmak günün en kolay ve basit 
ftleridlr." 

Beledt itlere dair daha b'.rçok 4CY· 
)erden bahseden bu kariimlzfn mektubu 
bbe hayret verdi. 

CEVAPLARIMIZ 
Ankarada Nusrat Namık Beye 

Guetemlzde tilr netredilmediji için 
yazınız dercedilememlttlr. 

KROKi MESELESi 
Nlya:ı:l Osman beye - Bahsettiğiniz 

krokiyi bir Ermeni vatandqımız yap
llUfhr o da Türk •ayılır. -BİR HIKA YEYE DAiR 

lzmttte M. Emin Beye - G8nderdl
tlnlz blklye mevzua uymadıfı için 
Clereedllemlyecektir. 

.ldll Yılmaz Be;;-- lhtarınız na• 
un dikkate alınmıtbr. TetekkUr ec!eriz. 

/Kari aütununun arkası 
6 ıncı Sag/amızdadır. J 

Son fenni tetkikat göster
miştir ki şehirlerde çocuk has
talıklarının mühim bir kısmı süt
lerden geliyor. Mikroplar ıütte 
çabuk ve çok kolaylıkla büyü
yüp türüyorlar. Bunun için 
medeni memleketlerde süt 
meselesine çok biiyUk bir 
ehemmiyet verilir. Şehirde süt 
dağıtma işi sıkı bir kontrol al
bna alınır. Sütü veren mües-
seseler fenni şeraiti haiz olmaz
sa çalışamazlar. 

Sütler, süt fabrikalarında 
fenni surette temizlendikten 
sonra temiz şişelere dolduru-
lur, şişelerin ağızları fenni su
rette kapabbr. Evinize gelen 

Malullere Para 
Bursa, 20 ( Hususi ) - Üç 

gündenberi malullere para 
tevzii ne başlanmıştır. Bugüne 
kadar otuz beş malule (7151) 
lira dağıtılmıştır . 

Tevziat daha bir müddet 
devam edecektir 

Ô. Cemal 

M UHARRIRI 
11SON POSTA,, NIN T efrikaaa: No 9 MORIS LÖBLAN 

--· Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti --• 

IMDA T GELİYOR 
Betu tekrar ifadesini yanda 1 cereyan eden teYleri mtikem-

b1rakarak, kapınıu etiğine mel görebilir .. 
kadar ilerledi ve mtiatantilde Bunun iibi, köprünün ateki 
müddei umumi mlıavininden tarafında bulunan ikinci basa
kendisine refakat etmelerini 1 mağındaki adam da, adayı 
rica etti. ı görür. Hiç ağaç yok. Hatta fi-

- O mükaleme burada ce- dan bile yok. Yalnız rü'yete 
'ey an etti, müstantik eıeııd.. mani olan şey, güvercinlerin 
Ben fU gördütnnüz demir yuva yaptıklan şu kule. Fakat, 
aandalyeden hiç kımııdama- facianm cereyan ettiği kısımda, 
dı.n. MC.Syö Gresen uzaklaş- f~~ bu kul~nin önünde, w ara
b. Mesafeye dikkat ediyor ~nı~ ta~~~ile ç.ıpla~ oldugunu 
ınusunu2 buradan köprüye ka- soylıye~ılırız. H.ıç k~mse orada 
dar bir hattı müstakim seksen saklanamaz. Hıç kuftse. Ben 
nıetreden fazla tutar. Yani bu ı bu n?ktad~ iarar. e~erim. 
taraçada duran bu adam, köp- Müstantik dedı kı: 
rtbılbı birinci buamağında - Yalnız o kulenin içi 

Resimler 

1 - Sütü sağan eller 
mikrop doludur. 

2 - lnegin memeleri, 
temizlenmediği için bir 
mikrop yuvasıdır. 

3 - Süte karıştırılan 
suyun mahiyeti malum 
degildir. 

4 - Sütü saganlar, 
senede bir de/a hamama 
gitmigen ve temizlik ne
dir bilmiyen cahil kim
selerdir. 

sütün her türlü mikroptJn .ıs lan kap tamamen fenni surette 
azade olduğuna emin olabilir- temizlenmiş addedilemez. Niha
siniz. Çocuğunuza veya hasta- yet süte karıştırılan suyun ma
nıza sütü verdiğiniz zaman en- hiyeti belli değildir. İşte süt 
dişe ve ıstırap duymazsınız. ~mize, bu pis kanallardan 

Halbuki bizde süt tamamen geçtikten sonra gelir. Biz, bu 
Dıikropla dolu sütü çocukları-iptidai bir surette hazırlanır. 

Bir fotografçımızı, bizde sütlerin 
mebdeinden evimize gelinciye 
kadar geçirdiği safhaları tesbite 
memur ettik. Evvela ahırlar 
pis ve iptidaidir. l layvanlar 
temiz değildir. Hayvanlan sa
ğanların elleri senede bir defa 
bile yıkanmaz. 

Süt sağılmadan evvel ineğin 
memeleri yıkanmaz. Süt sağı. 

mıza ve hastalarımıza veririz. 

Şimdiye kadar halka temiz 
üt içirmek için, ahırların fenni 
urette yaptırılması kararından 
aşka birşey düşünülmemiş ve 

yapılmamıştır. Fenni ahırlar 

meselesi de şimdilik bir karar 
halinde kalmıştır. Ahır mese
lesinin neticelenmesi ancak bun
ların Emanet tarafından hallile 
mümkündür. 

Ankara Ziraat Kongresi 
Ankarada kanunusaninin be

şinde açılacak birinci ziraat 
kongresi için ziraatin muhtelif 
şubelerinde ihtisas sahibi olan
lara Ankara Milli lktısat ve 

Tasarruf cemiyeti tarafından 

. davetiyeler gönderilmiştir. 

Bu davetiyelerde mütehas
sıslardan mesleklerine dair 
yalnız birer rapor istenilmek
tedir. Gönderilecek raporlar 
cemiyet tarafından kongreye 
Yerilecek ve ziraat idarelerin
den gelecek raporlarla birlikte 
okunacaktır. 

J müstesna. 1 Amolt ta, bir cıgara yakarak, 
Beşu tasdik etti : şimdi bulunduğumuz taraçadan 
-Evet. yalnız İçeni müs- Möayö Gerseni seyretti. V azi-

tesna. Fakat bundan aynca yet gayet sarih değil mi, 
bahsedeceğiz. Mösyö Gersen, müstantik Efendi? 
çayın ihata eden bu yolu sol ta- - Devam ediniz, Mösya 

raftan takip ediyor, köprüye ge- Beşu. 
liyor ve ayağını birinci basamağa - Bütün adalann toprak
atıyor. Trabzanlan tuta tuta lannda olduğu iibi, bu adanın 
nihayet adaya çıkıyor. Ve toprağında da, yürüyiişil gtiç
zannederim ki, doğruca kule- lendiren bir takım karışık 
nin kapısına gidiyor. otlar, dikenler vardı. Mösyö 

Müstantik sordu. Gersenin kuleye doğru niçin 
-Oraya yaklaşamaz mıyız? gittiğini kendi kendime sorup 

duruyordum, çünkil Matmazel 
Beşu, kuvvetle bağırdı: Katerinin orada saklanmasına 
- Yo ... Hayır, hayır. Faci- hiçbir sebep _yoktu. O halde? 

ayı buradan tetkik etmeliyiz. Merak mı? Kapının üç adım 
Siz de müstantik Efendi, hadi- yakınında Mösyö Gersen, dört 
seyi benim gördüğüm zaviyei ayak üstü yürüyordu. Kapıyı 
rü'yetten müşahede edebilirsi- iyice görüyorsunuz değil mi? 
niz. Şunu da ilive edeyim ki, Tam karşımızda. Üstünde bn
vak' anın yegane şahidi deği- yük bir kilit aaıh. Mösyö Gersen 
lim. Y emejini bitiren m6e76 1 iğiliyor ve kilidi muayene edi-

Bugün De Öyledir ... 
Sahlık Kızlar 

Dün taşradan gelen bir 
eski dostumla konuşuyordum. 
Buraya evlenmek i in geldi~
ni söylüyordu. Bizim de kendı
sine bir kız tavsiye etmekliği
mizi istiyordu. 

Bu arkadaş her sene yaz 
mevsiminde bir defa lstanbula 
gelir, burada bulunduğu zaman 
zarfında hiç olmazsa yirmi 

1 kadar kıza talip olur, kızları 
görür, sonra beyenmez, bırakır 
gider. 

Bu arkadaşın aradığı kızlar 
satılık kızlardır. 

Aileleri tarafından işe git
mesine müsaade edilıriyen ve 
aile kızı ismi verilen bu za
vallılar satılık mahluklar gibi 
müzayedededirler. Evleri, teş
hir edildikleri hususi bir meş
herdİI'. Kendisile evlenmek is
tiyen genç buraya gelir, kızı 
burada görüp tetkik eder ve 
kararını verir. Kızın bu işte 
kat'iyen reyi munzam değildir. 
O, satılığa çıkanlmışbr. 

Müşterisini bulduğu gün sa
tılır ve aileden çıkar. 

lstanbulda bu şekilde sab
lığa çıkarılmış binlerce kız 
vardır. Bunlar komşuları; tanı
dıklan, ahbalan vasıtasile mü
temadiyen kızlarına müşteri 
ararlar. 

Bu kızların evlenmesi eski
den görücü ile evlenmekten 
farklı değildir. Y aJnız o vakit 
görücü gönderilirdi, şimdi er
kekler bu işi kendileri yapı
yorlar. Fakat ruh değişmiyor. 
Kız onda da satılıktır, bunda 
da. 

Hanım Tegze ... 
(Hanım, Teyze kalp ve aile 

işleri hakkında kendisine so
rulan suallere bu sutünda ce
vap verir.) 

lj fı.f evsinı /;fbisesi 1 

Gayet zarif bir sonbahar 
elbisesi 

Hangisi Doğru? ıBankacılık Tahsili 
Bir akşam guetesi, meçhul Epey evel bankacılık tahsili 

bir zabn beyanatına istinat için Avrupaya talebe gönderi· 
ederek dedi ki: leceiini yazmıştık. Bir kariimiı 

"- Rüsumat motörleri öyle bu imtıhanın nerede yapıla· 
denildiği gibi çabuk bozulmu- cağını soruyor. 
yor. Masrafları da çok değil. imtihan Darülfünunda ve 
Bir motör çok çalışırsa çok ı (7) a~stosta yapılmıştır. 
masraf eder. Fakat günde 
(12) saat çalışbnlmaz ya? " = T AKVIM = 

Ayni guete, dünkü nüsha- Giln 31 24-Ağustos - 1930 Hızır 111 

ıında diyor ki : Arabi 

" - Bu motörler çabuk bo- 29-Reblillevel - 1348 

zuluyor. Bir mütehassıs getiri- Vakıt-Eza .. t-Vauti 
lecektir. 

Bu suretle de motörlerin 
masrafı artmif olacaktır.,, 

Bu ne tezat yarabbi. 

ı yor. Tam bu ııradıa bir silih 
aesi. Mösyö, ne olduğunun 
farkına varmadan yere yuvar· 
lamyor. 

Betu austu. Hikiyeai bü
ytlk bir teair huıl etmitti. 
Madam Ger .. en ağlıyordu. Hi
kimler daha fazla izahat bek
byorlardı. Raul Davnak, ihtiaa
aatını belli edecek hiçbir 
hareket yapmıyordu. 

Beşu devam etti. 
-Milatantik efendi, hiç filp

be yok ki, içerden ateş edil
mişti. Bwıun içi:ı bire kartı 
yirmi delU var. Ben iki tane
sini zikredeceğim. Evveli, bu 

yein haricinde gizlenmek imkin
zızlıjı. İkinciıi de, içerdan 
dışarıya ç.ıkan ve duvar boyun
ca yayılan dumau. Biz, Aınoitla 
beraber. ~erhcl oraya kotluk, 
ve ellenmızde revolverle icerl 
girdiğimiz vakit kimsele"ri b~la
madık. 

Gllne11 10.21 ~5.18 
Öile 5.20 12.17 

ikindi '· 6 6. s 

Vakıt-E:ı:ant-V asatt 

Aktam 12.- ll.t7 

Yatsı 1.39 21,11 
imsak a.sı s.11 

Milatantik dedi ki : 
-Evet, kulede aaklanddıjı 

muhakkak. 
Beşu devam etti: 
-- Benim de bundan biç 

fllplıem yoktu. Neyse, heme• 
M6sy5 Genenin başucuna 
itildim. Can çekioiyordu, kaı
mak~k bazı cözlerden bar 
ka hiçbir ıey teliffuz ede~ 
yonlu. Kravatını ve kar 
lı gömleiini çözdlim., Sonr1t 
.Ulh •esini duyan Macllll 
Gersen koıtu. Kocası, Maclr 
mın kollannda canverdl. 

Hlldmler al~ak ... ı. b;d.f 
161 teati ettiler. 

Raul dlitünllyordu. 
Beşu dedi ki: 
- lter bana refakat etJDt& 

iat~rseniz, alze mahallinde dl 
inhllt veririm. 

l Arlaam Yar ] 
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-EYlP SULTAN KiMDiR-.-. 
"Emir 

Hep 

Vuruldu!,, Feryadını İşitenler 
o 

Serdarın sesi titremekle 
beraber çok ıert çı1nyordu, 
kalbinde V asilisa Evdoksiyaya 
kartı hiçbir hissin yaşamkdıiım 
zannettirecek madeni bir ses. 

Bunun üzerine yüzü kapalı 
olan zabit, Dutunyadise eğilip 
bir şey ıöyledi. 

Dutunyadis ayni sözleri 
yük~ek sesle tekrar etti. 

- Teslim olmamaklığınız, 

ıize merhamet edilerek haya
tmıza dokunuiruıyacağını ümit 
etmenizden doğuyorsa çok 
ald•nıyorsunuzl 

Tarafa Koşuyorlardı .•. 
Eha Eyyup Başını Dayadı 

D10SABAKA 
Doğru Cevap 
Veren Karilerin 

Listesi 
Mliaabakah hiklyemize gelen ce· 

vaplan tasnlle devam ediyoruz. Karl
lerimlzl intizarda bırakmamak için he:r 
gün, oc.vap vereolerden bir kısmının 
:Mıimlerloi dercedecefİ2:. 

Hlklye mtl.aabakamıza iftlrak eden 
karilerimlzfn hepıl, islmlerlnl bu aü~ 
tunlarda g8recekler ve kaç ıuale ce
vap vermiye muvaffak olduklannı 
öğreneceklerdir. lalmlerin nCfrl bittik• 
ten ıon.ra kur'a netlceıl illn edilecektir. 

BİRİNCİ SERİ 

"1Ôn suale cevap fJerenler: 

Merzuka Hamın, Kıztaşı, 
Değirmen sokağı, Ortaçeıme 
caddesi: Fatih. 

M. Halil Bey, Akbıyık mu
avini. 

Hayriye Fahri Hanım, İlk 
mektep: Anadolukavağı. 

Celal Bey, Ameli Hayat 
mektebi talebesi: İstanbul. 

ı~--------------------1-
Çocuk Sütunu 

Çeçe Nihayet Partiyi Kaybetti 

Meyus Bir Halde 
Evinin Yolunu Tuttu 
. . HOLAsA: Çeçe Korkunç aianın patateılerinJ bir çuvalla götürüyordu. Yolda 

Cıcıye ra•J'eldi. Cici para koparmak için yardım etmek iateıii. Ret cevabı alı:-ıca 
yavanacık çuvalı kNtL Sonra yere dökülen patatesleri Korkunç afaya götürer.!k 
arkada,larlle birlikte parayı aldı, 

Bura.ya gelmek üzere şimdi 
üç yüz asker yola çıkmışbr. 
Ve size hiç acımadan en bü
yüğünüzden en küçüğünüze 

kadar hepiniz kilıçtan geçirile
cek.siniz. 

Bu sözler Serdar Y akuba 
bir kırbaç tesiri yapmıştı. Başı 
döndü, gözleri karardı, kaf asım 
öne eğmiş olduğu halde kılıcı 
ilerde, Bizanstılara doğru koş
mak istedi. 

Siz Allah rizası için hücum 
edin! diye haykudı. 

Cafer yüreğinin titrediğini "9,, Suale c;;;;; verenler 
hissetti. 

Ayni zamanda: 
- Dur, ben şimdi size, nasıl 

teslim olunur, göetereyim! diye 
haykırmı~b. 

Serdar Y alrubun bu çığbğın
ca fırlayışı çok kanlı ve feci 
bir sahne hazırlamış oldu. 

Serdarın, zabitlerinin üzerine 
doğru ablchğım gören V areng
ler mızraklanm doğrultmuş

lardı. 
İçlerinden biri geç kalmış 

almamak için mızrağım bütün 
tiddetile savurmuştu. Tüyler 
ürpertici dört, beş çığlık birden 
duyuldu. 

Mızrak vınhyarak havayı ya
np ıelirken, Hazreti Eyyup ta 
oğlundan fazla sevdiii Serdar 
Y akubu muhafaza için ileri 
fırlamış bulundu. 

Mızrak, bu vaziyette, bütün 
tiddctile Resulüekremin bay
raktannın göğsüne saplandı, 

arkaaından çıktı. 
Cesaretinin ve Yakuba karşı 

olan muhabbetinin kurbanı 
olan Hazreti Eyyup olduğu 
yerde bir kere döndü; sonra 
yere çöktü. 

Muaviyenin oğlu Yezit te 
Hazreti Eyyupla meşgul olur
larsa kendilerinin ve binnetice 
bütün Arap ordusunun mahvo
lacağını takdir ettiğinden kı
lıcı ilerde, Bizanslılara doğ
ru fırladı, onu gören Araplar 
ela arkasından atıldılar. 

Yeis ve kederle bir çıl
gına dönen Arapların, korkunç 
bir şekilde üzerlerine ablma
lan Bizanshları çil yavrusu 
1libi dağıtmıştı. 

Şimdi kanlı bir boğuşma 
başlamıştır. Diğer taraftan 
Cafer de koşmuş, Serdar Ya
kuba yardı.ı.n etmek için yere 
eğilmişti. 

Serdar Y akubun teessürü 
gözlerinden belli oluyordu. 
Kollan arasında kendinden 
geçmiş yatan Hazreti Eyyubun 
ııöz kapaklan bile kıpırdamı
yordu. 

Serdar, Caferin yanına gel
diiini iÖrünce ona baktı, zayıf, 
titrek bir sesle: 

- Sen misin Caferi dedi. 
O, orada, Bizanslıların arasında 
zabii. elbisesi giyen yüzü çelik 
gömlekli adam odurl Kendisini 
kurtar, ölmesin! Esir edilmesi
ni de istemem. Bırak kaçsın! 
Git bu işi yap, bana yardım 
etmesi için de Aliyi gönder! 

Serdar Y akup, aralarında 
geçen bu kadar vak' alara rağ
men hala "Evdoksiya,, yı dü
şünüyor, onun kurtulmasını 

Necip Salim Bey, Y enimanalle 
Boslanüstü Ayvazata sokağı No 
7: Beşiktaş. 

Berç Sancakçıyan Bey, Yenima
halle, Yunusbey sokafl No 40: 
Harbiye. 

istiyordu. 
Cafer koşa, koşa aitti, kav- Mürettip Suphi Naci Bey, Türk 

• sözü matbaası: Adana. 
ga edenlerin arasına karışlı. 

Serdar Y akup ta Hazreti 
Eyyubu doğrulttu, kalbine ku-

M. Fahri Bey. Hüseyinağa ma
hallesi Ananik sokağı No 50: 
Beyoğlu. 

lağım koydu; kenüz yaşıyordu. Baytar Saip Bey, İstanbul mez-

Tam bu sırada Ali'de gel~ bahası. -miş, yetişmişti. "8,,Saale cevap verenler: 
Hazreti Eyyubu mümkün M. Faik Bey, Akseki ticaret 

mertebe inciltmemiye çalışarak bankası: İzmir 
kaldırdılar, kuyunun ağzuıa. Behçet Fahri Bey, memurin ko

operatif şirketi tezgahtan: Ankara 

Çeçe Yere 
Cici, Bici, Kuku parayı aldıktan 

sonra sevinerek giderlerken, Çe· 
çe de hemen arabasını alch, ar~ 

kalanndan ko,mıya başladı. 
ille on kruşunu onların elinden 

almak istiyordu. 
Cici, Biei, Kuku Çeçenin kendi

lerine birşey yapmak bteditini 
anladılar. Yavaş yavaı yürümiye 
başladılar. 

Çeçe de onlara yetifti. Önleri
ne bile geçti. O, arkasını yaramaz 
çocuklara dönmüş ıiderken Cici 
hemen cebinden bir ip çıkardı, 

Yuvarlandı 
Çeçeye atb. 

Biciye de: 
- Çek Bidl diye bağırdı. iki.ııi 

birden çekmiye başladılar, Çeçe 
yere yuvarlandı. Koku da o :ııra
da arabaya pek yakJaşmışb. Çeçe 
yere ~varlamnca arabanın direk
leri ~kan kalkh. Kuku onlann 
araııına sıkışarak havalandı, ama 

parayı da sıkı sıkıya elinde tutu
yordu. Çeçe para.s!m alamıya
cağını anlayınca arabasını aldı, 
yoluna Jitti. 

-SON-

ield.iler. 
1 Arkası var) 

Ege Turnesi 

Kenan AbduUah Bey, Yeni 

m•~.~~s~N~~~

1
r-*-----------------------~~~ 

Gilman Galip Hanım, 713 nu- Son Posta'nın Bilmecesi ~ 1 
maralı, Kız lisesesi sen sınıf ta• 
lebesi: iatanbul 

KüçUk karilerimiı. için ( S ) numaralı nliııhamızda tertip ettiiimit: bilmeceyi 
kazananJann liıte1J dlln neşredilmiştir. Hedlyeletlni matbaaıaısdan alclırmalanm 
rica ederiz. 

15 100 Lira ile 
Gün Tenezzüh 
1931 senesi ilk baharında 

Akdeniz memleketlerine bir 
seyahat tertip edilecektir. 

(100) lira mukabilinde (15) 
gün sürecek olan bu seyahat 
için Seyrisefainin Ege vapuru 
kiralanacaktır. 

Ege vapuru seyyahat esna
sında İzmir, Yunanistan, İtalya, 
ve Fransa'nın bütün cenup 
şehirlerine uğrıyacaktır. 

Halledilen Bilmecemiz Yeni Bilrnecemız" 
Rebii Bey, ilk mektep: içeren· 

köy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 11 
Necati Bey, Bostan içinde (8) 

numara: Tophane 

Aram Gamsaragan, 
mektebinde: Kumkapı 

Amerikan 

Yusuf Ziya Bey, Orta mektep 
mezunlarından: Kadıköy -

(7) Suale cevap verenler: 
Nuri Orhan bey, ... aü nıek

tebi muallimlerinden. 

Orhan Zabit bey, (4) üncü va
kıf han, asma katta No. 5 : İs
tanbul., 

Mızrağın (irdiği yerden ha
fif bir k&n izi sızıyordu. 

Hazreti EyyubU>ı vuruldui"u- polis Takımı Terakki Ediyor 
Münür bey, Devlet demiryol

lam (4) üncü dairede. 

Mustafa bey oğlu Rahmi bey, 
Ziraat bankası milfettitlerinden: 

aydınlık 

nu gören Serdar Y akup, bir 

~:~.~:~~·eğilip amcasını Resmi Maçlara Da 
Diğer taraftan mızrağın uç-

tuğunu ııören zabit hir kadın G• • A Ed• 
çığlıiı abp yüzünü kapamışti. ırmeyı rzu ıyor 

Y al111% bu hareket, zabitin 
Vasilisa Evdoksiya olduğunu, 1 Polis Takımı 1 
Yaku'bu vurulacak zannederek ı·.·----- ----------------~---
ıözlerini kapadığım ve binne-
tice Serdarı hala sevdiğini is
pata kafi idi. 

Serdar Y akup ise: 
- Emir vuruldu! diye hay

kırıyordu. Bu sesi ititen Mq
aviyenin ofılu, Cafer, Hasan, 
Ali, velhasıl bütün Arap as
kerleri o tarafa dönmüşlerdi. 

Zaten kendi taraflarındaki 
diışmaw temizlcmiı oldukla
nndan o tarafa doğru koıtu

lar. Hepıinin de teeuürü çok 
fazla idi 

Arkadaşlarının taşkınlığım 
göı-en Sardar Y akup daha 
büyük bir felaketin doğmak 
Ozre olduğunu anladığından: 

- Bıra.lruuzl ben onu gö
türürüm ve şimdi imdat rol
lanm, siz kuyunun ağzım 
müdafaa edin! Birşey yok, in
pllah kurtulurl 

-
İstanbul polisleri yeni bir futbol takımı teşkil etti. Birkaç 

zamandanberi bazı takımlarla maç yapıyor ve iyi neticeler alıyor. 
Geçen giln de bu gençler, Kasımpaşa ikinci takı

mım yendi. Haber aldığımıza göre polis takımı resmi maçlara 
iftirak etmek üzere mıntakaya kaydolunmak kararındadır. 

Ankara. 

Leyli hauım, Moda caddeai 
Ceviz sokakta No. 29 : Kadıköy. 

3 - Adım ıesi (3) çalgı (3) 
4 - Bir kumandanur:ız (5) 
5 - Askeri Gnvan (4) seven (4) 

s~r.mu~~ O~m~~: ;==========================: 
hm•bu.J L------~~~--ar_i __ G_o_-z_i_le ___ G_ö_r_d_ü~k_le_r_im __ iz ________ __.I 

Bi•1'atı Azmi bey, Hisarda, - -
müze yanında: Ankara. KARDEŞiMi ARIYORUM YÜKSEK KAJ...DIRIM 

Ferit bey, Nüzhetiye eaddeai Harbi umumide merhum pederim Her Fin Yllk•ek kaldınauılaa a"eçl· 
N 31 

D- 'kt AbdOllıa.mlt Ef. tarahndaa ldlçtlk karo- yorum. Oratla bir takım klllwıbeylerl 
o. : ucfl Af• detim Suadl bir mektep muallimesinin papan kim çıkarırsa ko)'UB fllAn vere-

- yaıııaa yerdijini bc11tıireıadu bab.. eeilerlal .ayliyerek selea •eı-1 dolan-
" Sn S••le Ct!flap verenler: aldııa. Kardeşimin nerede oldlljuııdan dınyerlar. 

ve hayat Mcmatmdan haberi1'1 elıaacbiı Daha din B&yakadaya ııfderkea 
Ahmet Hamdi Bey, Dilaver Bey için ıar:ctenlxln tlelilctini rica ederi-. buradan 8'eçiyodt•10. Du nk'aJaruan 

ko•aj"I kartısında N.36: Edirne Adreılm : Feriköy Rum klli•esi itti- drisine tahit oldmrt, Gel~n l'eçeni bu 
salinde 35 No.lı hanede Ahmet külhan bey!tılnin tuallutıınd&11 kurtar· 

Foto Avni Bey, Gemlik nıak mllmktin değil midir? .. 

Faruk Bey, Orta mektep ŞARAPÇILIK SÖNÜYOR _ H. N. 
taleaindcn,No.43: Kaôıköy Memleketimizin bathc. lkbsadiyah- REŞİTPAŞA VAPURUNDA 

nı teşkil eden barcılık ve fU'apçı'ık 

Seyyahların 
Gördüğü Zorluk 

İatanbula gelen seyyahlar 
şehre çıkmak için bazı zor
luklara uğramaktac rlar. 

Pasaportlarını vize ettirme
mişlerBe iki misli vize ücreti 
verdikten sonra ~ehre çıkabil
mektedir. Geçende şehrimize 
gelen Milano vapurundaki yol
cular bu iki misli parayı fazla 
bulm otlardır. Halbuki Yuna-
nistanda bu iş, bizimkinin akı
aldir. 

mUıklrat bıhiaar idaresinin çıkardıp Sa-.ı.ıuna rltmek için keJ(tpqa 
nı;JşklilAt ve terait yUr:iindcn ölmlye Yapunuıun ikinci mevkime bmd.ı.m. 
mııhktımtiur. Gec;en •ene imal edlleu Kamaralar p1a.ikten taaffWı eder bir 
milyenlarca kile tarabın bir kısmı yok halde idi. Geçe y .. taldrı · taıza teırkederek 
paba11na aablabilmit ve diier yüz bin- dıfanda y .tm1ya mecbur olduk. Seyri 
}erce kilo ıtarap el'au Htılmaı:nlf1 ve şa- ıefainln blras ltiaa glSatermeıini rica 
rapçılar mlltldll vaziyette k.almıttır. ederim. 
Bu ıene mabıulü de yctitt!il cihetle iz -
Inhltar idaresi bu ağır yilkll tahfillet• B E BAKAN YOK 
meuıe ve yaf ilzümden ıoma imaJine E Un 1 b 
nya t•rabııı ıerbet 1ablma11ııa miua- mane staıı wda birkaç mahaill 
de etmezae hem tarapçılık hem de mahı.uı I~ ç.a.IJtmakta bulundatıJau 
bafcıhk ı3Hcektir. Du huınata llzıro- ı.öylüyorlar. Bu Köprilbqı• B-rot!u 
gelealerin naxan dikkatini celbetmenizl Taksim ve Şişli clhetlerldir. Şimdilik 
rica ederiz. diler mahalllta bum<lk milmklin ola-

Mü .. efte ., M. U. mıyacapı11 bildiriyorlar. Şu baJdç Ema• 
nete mUracaat etmek ve me.n · ekctm 

KALKMIYAN MOLOZLAR ~a;ı:·b.:.ıkl;::kel! y:tt göriHm. Ne 

Dirkaç ıene evvel yağan tiddetli Bir 'ehreDJinf1 ~...avtnl, muavinin 
bir yaimurdan Ortaki!ydeki Yıldız H- ınuavinl, miidGr ve muavin.1 ve •alr 
rayı auvan yıkılmıştı. Sen~ler geçil, meD"•.r!ara ver.:c~k p:ıra bile bdma~-
y~.p•lmak fllyle d.ırıu-. uJdenln bir ta mü.tkWlt çckmıyorla , 111 balcie Şeh· 
kısmını kaphyan molozlar bile kaldml~ reman<tl bir meJ.eld •D ibaret demGkti ... 
macb. Pek çirkin bir manzara ar:ndeııı Eshabı nııUraeaaba hh ol.nas•• a&S'" 
fil molo;.clann kaldınlmasım ait oldup leriul diDle1eler. 

aaka mdan rica edcrb. H. l P.dlnıekapı IMuiclad. 25 No. iL 





Mersedes 
Büro makinelerinin (yazı makineleri, elektrikle yazı maki· 

neleri, hesap makineleri, elektrikle muhasebe makineleri 

Türkiye umum vekaletini İstanbul' da Ziyaeddin Sait Bey 
deruhte ederek işe başlamıştır. Taşra vekaletlerine ihtiyaç 
vardır. Talip olanların Birinci Vakıf Hanında Ziyaeddin Sait 
B. ile muhabere ederek şeraiti anlamaları rica ve ilin olunur. 

.. 

(.__V_AP_URLAR ___ ... J !?.~.:.~· .~.Y._!!~~ 
_ - laboratuvan : Kara köy Topçular 

caddeai No. 34 

Seyrisefain 
Merkez acenteai Galata köp· 

ril batında Beyotlu 2362 
Şube acenteal Mihür zade 

hanı altında 

İzmir sürat postası 
( Gnlcemal ) vapuru 25 

Ağuato. Pazarte1i 14,30 da 
Galata Rıhbmmdan kalka
rak Sah sabahı 1zmire vara 
ve Çarpmba 14,30 da iz. 
mirden kalkarak Pertembe 
Sabahı selecektir. 

Vapurda mnkemmel bir 
orkeatra ve cazbant mev• 
cuttur. 

Trabzon Birinci 
Postası 

( Reşitpqa ) vapuru 25 
Ağuat09 Pazarteti 12 de 
Galata Rıhbmından kalka
rak İnebolu, Samsun, Gire
son, Trabzon, Rize 'ye gide
cek ve dönfitte Stinnene, 
Trabzon, Tirebolu, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, İne
bolu, Zongulda'ğa uğrayarak 
gelecektir. 

Hareket güııfi yük kabul 
olunmaz. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Menin) vapuru 26 ağu.1-

tos salı J 7 de Sirkeci nhb
mmdan kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçiikkuyu, Ed
remit, Burhaniye, Ayvahğa 

gidecek ve dönilşte mezkür 
iskelelerle birlikte Albnoluğa 
uğrıyarak gelecektir. 

Mersin sürat postası 
(Mahmutşevketpaşa) vapu

ru 27 Ağustos çarşamba 11 
de Galata Rıhbmından kal
karak Çanakkale , İzmir, 
Küllük, Fethiye, Finike, 
Antalya, Aliiye, Mersin' e 
gidecek ve dönüşte Taş ucu, 

Anamur, Aliiye, Antalya. 
Finike, Fethiye, Küllük, fz
mire uğrıyarak ~lecektir. 

Çanakkale'de yalnız yol
cu ~erilir yolcu almır. 

Mudanya Postası 
( Cama, Salı ) Mudanyaya 

uğrayarak Gemliğe kadar 
(Pazar, Çarşamba) Mudanya· 
ya kadar saat 9 <Jı! ( Cumar
te.1;1i, Pazartesi, Perşembe) 
Ereğli vapuru tarafından ara-
1ık postalar Armutlula da 
uğrayarak Mudanyaya ··kadar 
saat 8,30 da Tophane Seyri
St fain rıhtımından kalkarlar. 

Muayenehane Nakli 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Belso

ğukluğu Mütehassısı 
Muayenehaneaini Ankara cad

desi hükumet konağı civarında 
eski İkdam yurdu kartıaında 
71 numaralı daireye naldetmittir 

Her pn birden ikiye, dört 
buçuktan akşama kadar. 

Rontken-
ile muayene ve tedavi 

Dr. Kamil 
Kadıköyün' de 

BaAariye caddeal Sllreyya Pata alne
lllUI aaraaanda No. 31 

Cumadua bqka her l'lln 2 dea aoara 
Telefonı Kadık6y • 149 

Feyzi Ahmet 
Znhrevl hastalıklar mütehassısı 
Cumadan maada her gOn An
kara caddesi N. 43 

MODA 
80y6k esbap terzilıa

nesine oğramadan geç-

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 
Alaturka ve Alfaranga 
Her yemek ve her 
İçki bulunur • 
Servis mükemmel 
Fi atlar mutedildir. 

ÖGLE VE 
AKSAM 
YEMEKLERİNİZi 
istasyon Lokantasında . 
Yiyiniz. Eski Postane 
binasındadır. 

Bakteriyolog, Patolog 

Prof. Dr. M. Lütfi 
Dahili, intani hastalar, .bakteri
yolojik ve patolojik muayeneleri 
Ankara caddesinde vilayet kıırşı
smda 15 No.da kabul etmektedir. 
Muayenehane: Telefon lstanbul 2323 
lkametgAhı : ,, ,, 2236 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hililiahmer binası 

No. JO Telefon İst. 2622 

SON POSTA 
evmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazeteal 

idare. lstanbul, Nuruosmaniye 

Şe,ref ıoka~ 35 - 37 

Telefon: Lıta..~ul - ~3 
Poıta l<utuıu: lııtanbul • 741 
Telrraf: lstanbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
t0RK1YE 

1400 kr. 
750 " 
400 " 
150 " 

1 Sene 
6 Ay 
s " 
1 " 

ECNEBi 

2700 kr. 
1400 " 
IOO " 300 .. 

Gelen evralc l'wl verilmez. 
hlnlard- muuliyet alınmu. 

J(IZ VE ERKEK - LEYLi VE NEHARi 

istiklil lisesi 
İlk, Orta ve Lise Kısımlarını Muhtevidir 

Bütün sınıflan mevcuttur. 
Kız ve erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayn teıkilit 

dahilinde idare edilmektedir. 

TALEBE KAYDINA Başlandı 
Talep vukuunda tarifname a-önderilir. 

Şehzadebaşı polis merkezi arkasında 
Telefon: İstanbul 25J4 

Eskişehir viliyeti nafia 
başmühendisliğinden: 

Eskişehir - Seyitgazi yolunun mebdeinden 14 X 000 nen kilo
metresine kadar yapılmasa 14zım ıelen imalib smaiyenin inşası 
14000 lira bedel ile fiati vahidi kiyui lizerioden ve nafıa bq 
miihendisliğinden verilecek nllmunelere tevfikan yapılmak üzere 
17 ağustos 930 tarihinden 6 eyllll 930 cumartesi ,nntı aaat on 
albya kadar münakasaya vazolunmuştur. 

1 - Müteahhidin bu yolda yapacağı lmalib 11naiyenin be
deli J 4000 lirayi tecavüz etmiyeceğinden mOnakuaya ittirak 
etmek iatiyenlerin bu miktarın % 7 ,5 niabetinde teminat akçe
si veya banka mektubu ve yalıut imkrazı dahili tahvilib ver
meleri ve teklifnamelerin münakasa ve mtizayede kanununa te•
fikan ihzar edilmesi. 

2 - Taliplerin inşaabn devamı m&ddetince inpabn mea'u
liyeti fenniyesini taahhüt edecek mtıhendia veya ehliyeti nafıa 
başmühendisliğince tasdik edilmek f8rlile bir fen memuru irae 
noterlikten musaddak taahhiltnameainin teklifnameye leffi. 

3 - inşaat hakkında fazla malümat almak istiyenlerin nafıa 
başmühendisliğine ve milııakasaya iştirak edeceklerin ihale g6-
nll vakti muayyeninde villyet encümenine mtiracaatlan lüzumu 
ilin olunur. 

Satış memuru isteniyor 

istiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
Son sınıfların mezuniyet imtihanlarına 1 Eylülde, diğer sınıf· 

lann ikmal imtihanlarına 13 Eylnlde, tedrisata da 15 Eylülde baş
anacaktır. Alikadar talebelerin on& göre hareketleri tebliğ olunur. 

• 
Istanbul gümrükleri 

baş müdürlüğünden: 
lstanbul gümrükleri için 826 çeki odu1' ile 30,500 kilo 

mangal kömürü aleni münakasa ile mübayaa olunacaktır. Ta
liplerin bu husustaki şartnameyi görmekle beraber 13 - 9- 930 

cumartesi günü saat 14 te icrası mukarrer münakasaya iştirak 
etmeleri için Baş müdürlükteki komisyona mllracaatlan 

Rize vilayeti 
encümeninden: 

daimi 

Rize gümrük binası önündeki İskelenin Beton kısmına ila
veten yapılacak 60 metroluk kısmın bedeli keşfi 13040 liradan 
ibaret olup Kanunu sani 1931 gayesine kadar ikmal ve teslim 
olunmak üzere inşaab 15-9-930 pazar gününe kadar kapalı zarf 

usuliyle münakasaya konulmuştur. 
Muvafık ve mutedil şerait dermeyan edildiği takdirde yev

mi mezkônın saat 15 inde ihale muamelesi yapılacakbr. 
Talip olanların şartname ye keşifname sureti musaddakala

nnı alabileceklerdir. 
Münakasaya iştirak için verilecek teklifnamelcrle teminat 

evrakını ihalat kanununun mevadı mahsusasına fevfikan tanzim 
ve makamı vilayete ita eylemeleri ilin olunur. 

LEYLi ve NEHARi - KIZ ve ERKEK 

HAYRİYE LİSELERİ 
araçane başında Horhor caddesinde Münir Pş. Konağınd 
ANA, İLK, ORTA ve LİSE KISIMLARI HAVİDİR 

Kız ve Erkek Talebe ayrı ayrı kısımlardadır. 
Talim heyeti en maruf müderris ve muallimlerden mürek
keptir. Leyli talebenin bilhassa gıda ve sıhhatine azami 
dikkat ve ihtimam olunmaktadır. Kayıt muamelesi başla
mıştır. Hergün 16-10.5 kadar mUracaat. Talebe mektebin 
hususi otomobillerile mektebe gelir •• akşam evlerine 

ayni vesaitle ıönderilir. 

Eskişehir viliyeti na 
fia baş mühendis 
liğinden: 

Eskişehir - Kütahya yolunun 0+000-2+333,30 uncu 
metreleri arasında yol boyuna fiküre edilerek ve kabul e ' 
ocaklardan çıkarılmak şartile (1400) metro mikap kırma 
ve 1400 metre mıkip bülükaj taşı (15008) lira bedel ile 11 
930 dan 6 - 9 - 930 tarih cumartesi günü saat on albya ka 
kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 

Taliplerin bedeli keşfin %7,5 nisbetinde teminab mu• 
kate akça veya bu miktarda istikrazı dahili tahvilib ve y 
banka mektubu vermeleri teklifnameler usulü veçhile ihzar o 
narak nkb muayyeninde Encümeni Vilayete verilmesi lü 

Vahan M. Koçyan 
Her nevi mahrukat depoan, odun, manga k .. 
mürü, Kardif, antrasit, kok, maden kömüre 

Tophane, Kılıç Ali P&f& Çıracı sokajı N. 22 • 30 
Tel. Beyoğlu 175 J 

Eskişehir vilayeti n 
fia baş mühendisliğin 
den: 

1 - Eskişehir - Çifteler tarikinin 50 + 930-52 + 000 · 
kilometreleri arasınde ve Mahmudiye karyesi içinde 1370 m 
re tulünde müceddeden yapılacak şose inşaab bedeli k 
(8447 ) lira (9) kurut olmakla kapalı zarf usulile 17-8-930 t 
hinden 6 - 9 • 930 tarih cumartesi günü saat on altıya ka 
münakasaya vazedilmiştir. 

2 - Talip olanlar bedeli keşfin % 1,5 nisbetinde temin 
muvakkate akçesi veya banka mektubu ve istikrazı dahili t 
vilitı ita edeceklerdir. 

3 - Müteahhitler inşaabn devamı müddetince bir müb 
dis veya fen memuru istihdam mecburiyetinde bulundukl 
dan istihdam edecekleri mühendisin katibi adillikçe musadd 
taahhütnamesinin teklifnameye leffi lizımdır. 

4 - Yapılacak inşaat şartname ve saire kakkında m 
mat almak isteyenlerin Eskişehir Nafia Başmühendisliğine 
racaatları ve taliplerin ihale günü vakti muayyeninde En 
meni vilayette bulunmaları lüzumu ilin olunur. 

Büyük Tayyare Pigankosu 
9 uncu tertip 2 inci keşide 11 

Eylül 1930 dadır .• 
Keti<leler, Vilayet, Şehremaneti, Defterdarhk, iş, 

Ziraat ve Qsmanlı bankaları murakıpleri 

ve halk huzurunda yapılır. 

BÜYÜK İKRAMİYE 35000 LİRAOIR .. 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz 

Eskişehir vilayeti nafi 
baş mühendisliğinden 

1 - Sivrihisar - Hamidiye yolunun 3 X 500-X 513 üncft kil 
metroları arasında müceddeden yapılacak ıosa inşaab bed 
keşfi 9625 lira 15 kurut olmakla kapalı zarf usuWe 17 ağuıt. 
930 tarihinden 6 eylül 930 tarihine mUsadif cumartesi ,001 

saat on altıya kadar münakuaya vazedilmiştir. , 
2 - Talip olanlar bedeli ketfin yüzde 7,5 nisbetinde te~ 

nab muvakkate akçesi veya banka mektubu ve imkrazı dab~ 
tahvilib ita edeceklerdir. • 

3 - Mtıteahhitler llıpatm devamı mtıddetince bir mUheJJ~ 
veya fen memuru istihdam mecb•riyetinde bulunduklarınd-. 
istihdam edecekleri mtıhendiıln noterlikten muaaddak taahb~ 
namesinin teklifnameye leffi llzımdır. 

4 - Yapılacak iDfa&t tariname ve saire hakkında rnaliioJ t 
almak iatiycnlerin Eskişehir nafia bq mllhendialiğine miirac~•j 
lan ve taliplerin ihale günü vakti muayyetinde Encümeni Vıl 
yette bulunmalan liizumu ilin olunur. 

Mes'ul midir : &lim Rtıtıl 


