
Ba~ekilin Sögligeceği Nutkun Esası Anlaşıldı 

''Demiryollannı Kendi Vasıtalan
tnızla Y apmıya Mecburduk ••• ,, 
İSMET PAŞANIN TENKİTLERE VERECEÖI CEVABI 41 SAYFA TUTACAK 

KADAR UZUNIJUR, FAKAT BU CÜMLE iLE HULAsA EDlLEBtı.JR. 

Ecnebi Sermayesini Celbetın~k, Ağır Şartların 
Altında Boyundu~ğa Girmek Demekti · · • 

Harbiye Reisi Fevzi Paşa ile 
öpüştü ve: 

- Sivasasa gidiyoruz. dedi. 
Fevzi paşadan: 
- Erzunıma gideceğiz. Ce

vabını alınca ilave etti : 
lık hedefimiz Erzurumt ikin

cisi Vandır. 
Birlikte Başvekalet dairesi

ne gittiler. Vekiller heyeti 
toplandı. İran meselesinden ve 
Maarif vekilinin Paris sefirli-

ğiııe tayininden bahsedildi. 
Ayni -zamanda da son gün

lerde piyasaya fazla miktarda 
İngiliz lirası gelmiş olmasının 
çıkardığı vaziyet konuşuldu? 
Bankalar konsorsiyomu müdü
rü Nurullah Esat Beye tali
mat verildi. 

VEKiLLER lÇTİMAINDAN 
SONRA 

lstanbuldan gelen ilk tren 
[ Devamı 2 inci sayfada ] 

~~~--------· ... ----------~~-
Zaro ağa Toptan Tekzip Ediyor 

Burada Ev cnmedim, 
Karıma Da Bakıyorum 

SON PO S TA Halkın 1lÖzüdür: Halk bununla görür. 
SON POSTA Halkın kuı.-~ıdır: Halk bununla işitir. 
S ON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla sö )er. 

• • 
''Türk Milletinin hraz Ettiği Zafer I<..adar Neticei Kat'igeli 

Ve Bütün Tarihe, Yalnız Bizim Tarihimize Değil, Cihan T,arihine 
Yeni Cereyan Vermekte Kat'f Tesirli Bir Megdan Muhar~besi 
Hatırlamıyorum." GAZI M. KEMAL 

9 Sene Evvel - ı Bugünün Meselelerinden j 
Türk Milleti Tarihe --------------___. 

Gece saat ü_çc doğru Tah
taldalede feci bir yangın çıkmış, 
iki Kişi tamamen, bir genç te 
kısmen yahmıŞhr. Yangın Rüs
tempaşa · mahalle&inde Şel'ki.. 
udte.nın iınrundan çıkmı@r. 

Ateş ani olarak binayı 
sardığı için içerde yatan (18) 
ya ~da çırak Hidayet, (25) 
yRŞlJl.da ve qrıncının akra
basından Mustafa yanmışlardır. 
Geceleri gene bu fırında 
'8tan piyazcı Abdullahm da 
ayakları yanmış, kendisi kurta
rılmışbr. 

Ateş yandaki kahveci lbra-
him efendinin dükkanım da 
kıs~en yakmıştır. Ateşin fırına 

Almanlarla Y aphğımız 
Mukavelede Zarar 
Ettiğimiz Söyleniyor 
HükUmeUe bir Alman sanayi konsorsiyomu aruında (6) ağustoa 

tarihinde on milyon dolarlık. yani (20) milyon liralık bir mal
zeme mukavelesi aktedildi. Bu mukavele mucibince bu Alman 
glınıp bize şimendiferlerimiz için lhım olm malzemeyi ( t 931-
32) seneleri zarfında teslim edecekt biz de bunların bedelini 

(1936) senesine kadar ödemiş bulunacağı:r.. 
· Alman gazetelerinde bu mukavele hakkında yazılan yazılar 

arasmda şayanı dikkat bazı noktalara tesadüf ettik. Bu gaze
telerin neşriyabna göre bu malzeme için tayin edilen fiat, son 
münakasalarda tesbit edilen fiatlardan yüzde (15) nisbetinde 
fazladır. 

(Berliner Tagblat) gazetesinin (10) ağustos tarihli nüshasında 
bu mukavele münasebctile yazılan yazıda şu cümle bunu teyit 
etmektedir. 

" Lokomotiflerin fiab, evvlce tediye edilen ve vagonların son 
münakasasında tesbit edilen fiattan yüzde on beş fazladır.,, 

" F osişe Çaytung " gazetesi de ( 12) Ağustos tarihli nüsha
sında bu mütaleayı teyit derek ediyor ki : 

" Alman gurupu Ankara hükumeti ile yapbğı bu işten 
pek memnundur. Çünkü nisbeten füksek tesbit edilen fiatlar 

1 
Türkiye hükfuneti tarafından çok .indirilmiş değildir.p 

Yirmi milyon liralık bir işte yüzde on beş ni'ibetinde aldan-
mak, ifç milyoıı lira ziyan etmek demektir. 

Bize verilen haberlere göre Berlin ticaret mümessilimizle 
Berlin sefaretimiz fiattaki bu fark üzerine hükumetin nazarı 

dikkatini celbetmekten de geri durmamışlardır. 
Devlet hazinesine üç milyon lira bir zararı istilzam eden bu 

mukavele ve Alman gazetelerinin bu ı.eşriyab hakkında efkan 
umumi yenin tenevvüre ihtiyacı vardır. 

Halk idaresinde gizli iş yapılamıyacağına göre, hiikümet bu 
meselede lutfen bizi ve Türk efkarı umumiyesini tenvir 
eder mi? 

bi işik talaşlara yanar cıgara 1 Ş e k e r j ş l e r i 1 
~~~dmçı~~ ~oo~~ L.-------~=~ç---------------~ 
~~dır. Saat (10) a kadar 
adliye işe vazıyet etmediği 
için esaslı tahkikat başlıyama
mışbr. 

İkinci piyankomu -
zun kuponları yakında 

. . Ş .f B M k b başlıyacaktır. Tafsila
Emanet Muavını erı · e e tu u hnı bekleyiniz. 

1 Konıodor Oteli ___ f . · Ne 

• • 

Zaro ağa Amerikaya git
tikten sonra arkasmdan bir 
takım dedikodular yapıldı: 
Zaro ağa kaçmış, Zaro ağa 

evlenmiş. Zaro ağa karısını pe
rasız bırakmış .•. 

Refiklerimizde intişar eden 
bütün bu haberleri tekzip için 
Zaro ağa Amerikadan, Şehre
mini muavini Şerif beye bir 
mektup gcn::lenniştl. Mektup 
şudur: 

" Muhterem Şerif Bf. f 
" 7 ağustos t 930 tarihinde 

lstanbuldan Nevyork Taymis 
gazetesine g6nderilen bir tel
grafta, familyam Kudret hanı
mın Şehremanetine müracaat 
ederek 1stanbuldan müfaraka
timizde temini ınaişetine1 medar 

F. 

- -- Oluyor? 

olacak para bırakılmadığından 
zarurette olduğu ve binaena
leyh 'Dahiye maaşım olan elli 
liranın kendisine verilmesine 
dair bir beyanattan haberdar 
oldum. Halbuki bu beyanat 

[ Devamı 7 inci sayfada ] 

Bir Alman Tayyaresi 
Beyanname Atb 

V arşova, 28 - Bir Alman 
tayyaresi Lehistan hududunu 
geçerek birçok yerlere beyan
nameler atmışbr. Bu beyanna~ 
melerde: 

" Alman toprağının Alman
yaya iltihak edeceği zaman 
yaklaşb. Versay muahedesi 
gömülecektir. ,, deniliyor. 

S. C. FIRKASININ 
NİZAMNAMESiNi 

Bugün 
AL TiNCi SAYFAMIZDA 

NEŞREDiYORUZ 

ÇEKİLİYO 

- Şu utancından yüzü pancara döne'l adam kim ? .. 
- Şeker işlcrile alakadar !.. 

zmir Matbaotı Bu Çekilışin 
Sebebini Aniatıgor. Y('l.pılan Neş
riga'f 11.futemetlere Biigük Mes'uli
gel Hissesi A!Jırmaktadır • 

'

C [ \!1) OncQ Sıayf amıxa LQtfcn Balnruq 
, ________________ . _______ _, 



ne diyor: 
"Değerli gazeteniz-de Adliye 

vekili beyin nutku hakkında 
bir avukat arkadaşımızın müta
lealarını okudum. 

Adliye vekili bey mahkeme
lerimiı.in süratinden bahis bu
yurmuşlar; muhterem meslek
taşım, bilakis yeni usulü mu
hakeme kanunları dolayı.ı;ile 
işlerin betaat kesbettiğini söy
:emektedir. 

Bütün avukat arkadaşlan-
mızın ajandalarına bakıldı&TJ 
zaman görülür ki : İstanbul 
mahkemelerinde işlerin birik
mesi yüzünden davalar üç ay
dan üç aya talik edilmektedir. 
Böyle mevsimden mevsime 
muhakeme ceiseletinin devret
mesi davaların senelerce uza
masına sebep olmaktadır. 

Fakat biz ; İstanbul mahke
melerinin şimdilik mevsimden 
mevsime dava talik etmelerine 
teşekkürden başka birşey di
yemiyoruz. 

Çünkü ; temyiz mahkemesin
den aleni mürafaa için gelen 
celplerde davalar için alb ay 
sonraya ~in tayin edildiğini 
görüyoruz. 

Mahkeme:ere yeni gelen 
davaların üçte biri nisbetinde 
bile iş çıkmamaktadır. Bu 
suretle görüimesi derdest 

• 
davalar günden güne çoğal-
maktadır. 

Böyle giderse-Huda nekerde
yakın bir atide davalarımız 
için ancak seneden seneye 
mahkemeye çıkabilmek müm-

kün olacak, demektir. 
Şimdiliit ilkbaharı:lan son-

bahara, yazdan kışa davaların 
talikine şükretmekteyiz. 

Bereket versin icra ve if
las kanunu imdadxmıza yetiş
ti de birçok müvekiller : 

- Para almıyacak olduk
tan sonra ne diye üzerine da
va masrafı verelim, diye da
valarından vaz geçmediler . 
Yoksa korktuğumuz başımıza 
gelecekti. 

Her ne ise maksadım batı
mıza gelen!eri hikayettir, şika
yet değildir. 

Adliye vekili beyin nazarı 
dikkatini celbedtr de belki 
muktazasım düşünür. 

Avukat: Rami 

Dükkanla T oslaşb 
Fındıklıda direksiyonu bozu

lan ( 1672) numaralı otomohil 
manifaturacı Ali Efendinin 
dükkjnına carpmış, bazı hasar 

yapmıştıı-. 

ikdam gazetesinin sahibi 
Ali Naci bey (İnkılap) adı al
bnda yeni bir gazete çıkar
mıya karar verdi. (Yarın) ga
zetesi de Ali Naci beyin, bu 
teşebbüsünde Baş\•ekilden mü
zaharet gördüğünü ve bu mü
zaharet sayesinde Ziraat Ban
kasından (35) bin lira aldığını 
yazdı. 

Biz bu rivayete inanmadık: 
- Ali Naci beye parayı 

veren her halde İsmet paşa 
değildir, dedik, fakat meselenin 
tavzihini lüzumlu bulduk. 

Beklediğimiz tavzih bu sa
bah geldi, naklediyoruz. 

Ankara, 29 - Ali Naci B. 
bir gündelik gazete çıkarıyor. 

Guya İsmet Pş. kendi poleti
kasım müdafaa içi_n böyle bir 
gazeteye lüzum görmüş ve bu
nu çıkarmak için Ziraat ban
kasından 35,000 lira almış 1 
Bir İstanbul gazetesinin yazdı
ğı bu haber asılsızdır. 

İsmet Paşaya bahsedildiği 
zaman demiştir ki. 
· - "Poletikama taraftar bu 

kadar gazeteci arkadaşlarım 
var. Halk fırkasının gazeteleri 
yok değil ki yeni gazete tesi
sine lüzum göreyim. Her va-
tandaş gibi Naci Bey de bir 
gazete çıkarabilir ve bu gaze
te de fırkamızın taraftarı ola
bilir. ,, 

Böyle asılsız neşriyatın cid
di matbuata yara.şmıyacağını 
söyliyen İsmet Paşa: 

- " En iyi gazetenin esas 
hatları şu olmalıdır: iyi gör
mek; memleketi kendisi idare 
ediyormuş gibi bir mes'uliyet 
hissile ve hükümlerinde bir 
hakim gibi adil olmıya çalış-,, 
mak.,, Dedi. 

ZİRAAT BANKASI MÜDÜRÜ 
NE DİYOR? 

Ankar;\, 29 -Ziraat Bankası 
müdürü Şükrü B. bankanın 

Ali Naci B. in gazetesine yar
dımda bulunduğu şayiası hak
kında dedi ki: 

- Gazete çıkarmak için 
Ali Naci B. e gerek iane 
gerek ikraz suretile 35.000 
lira verildiğine dair haberler 
~ülliyen hilafı hahikattir; ya
landır. 

Dahiliye Vekilinden Rica 
( Sava Hacımina ) imzanı ile 

aldığımız bir mektupta, Rum 
hastanelerinin mütevelli işleri-

nin bozuk gittiğinden şikayet 
edilmekte, bazı müdahalelere 
sebep olan memurların kanun 
pençesine verilmeleri dahiliye 
vekal,·tinden rka olunmaktadır. 

a ruz. 
"Sarmısaklı,, Etrafındaki rivayetler. 

Traktör tecrübelerinin bir 
ay daha uzabiması da göste
riyor ki Son Posta, davasının 
hiç olmazsa ilk merhalesine 
muvaffakiyet adımını atmıştır. 

Çünkü bütün dünyaca sabit 
bir hakikattir ki bugün mazotla 
işliyen tral'1.örler, ne kadar 

ve Amerikalılar, ceplerinden 
taşan paralarına rağmen bu
gün, zeriyab beygirle yapmak
tadırlar.Hem uzun uzadıya niçin 
emek sarfedilsin. Alpullu de
pölarım dolduran ve terkedil
miş bir halde duran ziraat 
makineleri, bu hakikatin canlı 
bir ifadesi değil midir? 

tekemmül etmiş gorunurse 
görünsünler, bugün için henüz Bir Çiftlik Hikayesi 

Vaktile Alpullu şirketi tara
iptidailikten çıkmış değillerdir. 

Bütün dünyanın tecrübe et- fından ( 20) küsur bin iiraya 
miş olduğu bir yoldan bizım bir çiftlik alınmıştır. Adı (Sar-

mısaklı) dır ve emvali metru-
tekrar geçmiye kalkmamız keye aitti. 
kadar garip bir şey olamaz. Bu çifltiğin yalnız binaları 
Amerikalılar tarafından da ya- üzerindeki tuğla ve kiremitler 
pılan bu tecrübeler göstermiş- 0 zaman (30 ) bin liradan fazla 
tir ki traktörle ziraat olmaz. değerde imiş. Ve umumi kıy
Bu bir lükstür mirasyedi meti ( 100) bin liradan aşağı 
işidir. Çok külfet ve masrafiıdır. değilmiş. Bu iddia doğru mu-

F ransızlar, lngiliz, Alman dur? ·-·--llm!"'-----"SON POSTA,, YA CEVAP VERMIYECEK MİSİ.NİZ? 

Bırakınız İçleri i Döksünler 
Ankara, 30 (H. M.) - Dün 

İstanbul gazetelerinden birinin 
Ankara muhabiri istasyonda 
İkbsat Vekili Şakir Beyi göre
ı ek sordu: 

- Son Postanın neşriyatına 
cevap vermiyecek misiniz 11 

dır. Hesabım göreceğim. 
Bir iki gün sonra beni gö

rünüz. Vekil iie m.ıha .. rir 
arasında birkaç kelime daha 
konuşuldu, fakat son kelime
lerini maalesef duyamadım. 

* SON POSTA - Ankara 
Şakir Bey: ,ı muhabirimizin bu telgrafı üze
- Bırakınız içlerini dök- rine bugünkü gazeteleri araşbr

sünler, cevabını verdi. Sonra dık. Fakat bu mülfıkabn der
bizim de söyliyeceklerimii var- cediidiğini göremedik. 

~---~----~---ı~··--=---------~---
40 s·n ira Harap Cami 

Karaburunda ' · 
Nasıl Alınmış ? ~n 

İzmir, 29 - 23-8-930 tatih

li gazetenizde Karabbhın fay
yare şubesi reisi Kamil Beyin 

bir başkasına ait ( 40) bin U
rayi aldığına dair haberiniz 
bir iddiadır ve hakikati ifade 
etmemektedir. 

Karaburun tayyare şubesi 

ikinci reisi Remzi, bayi Musta
fa, muhasip ve katip imzalan. 

S. P. - Gazetemiz, hadi
seyi bir iddia olarak kaydet
miştir. Esasen telgrafname de 
bunu teyit ettiğinden ortada 
bir mesele yok demektir. 

Bir Küf ecinin Marifeti 
Küfeci Ali isminde biri 

Beşiktaşta lhlamurda kahveci 
Ali Efendiyi ağır surette yara
lamıştır. Bunun sebebi, müşte
rileri rahatsız etmemesi ıçm 
yapılan ihtardır. 

Saçağından D Ü ş e n 
Odunla Dün Bir Genç 

:Yaralandı 
Dtln öğle ve cuma namazını 

kılmak için Y enipostane arka
sındaki camiye Şebinkarahisarlı 
Mehmet efendi gelmiş namazını 
kılmış, tam dışan çıkarken 
camının çürümüş olan saça
ğından bir odun parçası düşe
rek başını yarmıştır. Baygın 
bir halde eczaneye ve oradan 
hastaneye götürülen genç bir 
haylı kan kaybetmimittir. 

E v:kafın asli vazifesi olan 
bu gibi tamir işleri, bu kaza 
ile anlaşılıyor ki, ihmale ugra
ma1<tadır. 

Tahdit edilmiş olan camilere 
bnkmak nisbeten kolaylaşmış
tır. Evkaf idaresi, bu işle ciddi 
surette uğraşmalıdır ve bu 
cami derhal tamir edilmelidir. 
Aksi halde daha büyük kaza
lar olabilir. 

Başvekirn Söyli
yec~ği Nutkun 
Esası Anlaşıldı J 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

ile Ankara misafirlerini gö
türecek olan katar daha evvel 
ka:kmıştı. İsmet Paşa ile meb'
uslan götürecek olan tren ise 
bekliyordu. 

Başvekil istasyona gelince 
bayraklarla donanmış olan 
katarın yataklı vagonlarına 
baktı: 

gustos 

Günün Tarını 

İbrahim Tali 
Bey Netice en 

Mem u 
Muş, 28 - Bitlis'ten soot' 

motörle ( Van ) a geçerek ş~ 
vilayetlerinde umumi bir te~i.f 
yapmış olan lbrahim Tali Be1 
elyevm ( Muş } tadır. . 

Mütaleasını soran gazeied' 
lere teftişin neticesinden meOS: 
nun olduğunu sö:y lemiş, asketl 
harekattan bahsedildiği zam~ 
da: 

- Asker ve milis bütiiJI 
kuvvetlerimiz mücehhez b~ 
halde emre hazırdır, demiştir· 

ŞARK ViLA YETLERİNDE 
HAREKAT BAŞLAMAK 

ÜZEREDİR 
- Ankara dünyanın her 

tarafına böyle yataklı vagon
lar ile merbut olsa ne iyi { Erzurum, 28 - Ağrı dır 
olcak dedi Maamafih hergün ğında harekat başlamak ü~ 

· b' . d. b ··t redir. Bütün hazırlıklar iknı 
yem ır a ım a yoruz, mu e- d·ı · ti 

d
. .

1 
. .d. e ı l!llŞ r. 

ma ıyen ı en gı ıyoruz. ._ Erzurum 28 - Türk' 
Başvekilin yanında Abdül- kan hudut komsiyonu iki giiO 

halik, Recep, Şükrü Kaya sonra ~ Iğdır ) da toplknaralı 
Bey:er ve meb'uslar vardır. işe başlıyacaktır. 
İSMET PAŞA KA YSERIDE * Erzurnm 28-Karaköse 

Kayseri, 30 (H. M.) _ Si- ta.cirleri ~rdumuza . külliye.ti~ 
'd .. katard b. . mıktarda sıgara hedıye etroıŞ 

vasa gı en uç an ırın- lerdir.. Kolordu kumandaJJI 
cisi gece yarısından iki saat tarafından kendilerine teşekkiii' 
sonra, ikisi de üç buçukta edilmiştir. 

geçtiler. İsmet paşa ile meb'us- SOVYET TA YYELERI 
ları hamil olan üçuüncü katar ANKA R A'D A 
(6,40) ta geçti. Alaca karanlık Sovyet hava filosu eylul 
olmasına rağmen istasyonda başında {9) bin metroluk bit 
büyük bir kalabalık vardı. hava seyahab yapacak bO 

İSMET PAŞA SİVAS seyahat esnasında Ank~ay• 
HE M Ş ERİS İ da uğrayacaktır. 

Si~as, 30 (H. M.) - Açılma * Türk - Yunan - TicıY 
!Der~s.i~ine ~elen üç katardan ret muahedeşinin müzakeresi" 
ılk ıkisı 11 ıle 1 arasında is- ne memur olan Yunan murab" 
met Pş. yı getiren 3 ür.cüsü de h 1 Ati d ı t b ı h"" . . as an na an s an u a .. 
saat 3 te gelecektir. Merasım k t tm 1 dir 

d .. l 1 G re e e ış er . 
saat ortte yapı aca cbr. ece * 1 k B k'l" An" 
belediye tarafından ziyafet ve- ra aşve ı ı -
·ı ktir B · f t · · ( 8 } karaya hareket etmiştir. Ora" 

rı ece . u zıya e ıçın , . . 
bin lira tahsis edilmiştir. dan ('ı alovaya) gıd~c~ktir. .. 

l. p ~· ) f A * Maarif Vek'ilı - Düd smet ş. ya ıvas ın ahrı . . . . . . 'JI 
hemşeriliği tevci edilecektir.. dışlerını tedavı . ~ttırmek ıçı 

lstanbula gelmıştir. 
Bıldırcın bolluğu 

Şehrjmizdeki avcılar, sene
lerdenberi bıldırcın kıtlığından 
şikayetçidirler. Halbuki Trab
zon muhabirimizin gönderdiği 
bir mektuptan, oraya bir hafta 
evvel mühim miktarda bıldır
cın uğradığı ve avcılann hayli 
istifade ettikleri anlaşılmakta
dır. 

Ziraat ••• 
Bu Sene f stanlıuida tyi 

lstanbul mıntakasının zirai 
vaziyeti bu sene çok iyi git
miştir. Tahmin olunduğuna 
göre geçen ve evelki senelere 
nisbetle vaziyet mukayese ka-
bul edilmiyecek bir derecede
dir. Fakat harman sonu alınma
dığı için vaziyeti kat'i olara}c 
tesbit etmek mümkün değildir. 
Eylül nihayetinde bir fikir 
edinilecektir. 

* Bakkallar Cemiyetin" 
de - Umumi katip F etıJ 
beye hesabında açık görüldü" 
ğü için işten el çektirilmiştir'• 

-+c Mnallimler Kadrosun" 
da - Maarif vekilinin söyl~ 
diğiııe töre bu sene yapılaca1' 
değişiklik yok değil, fakat pek 
azdır. 
~ Mübadele K.omisgll" 

nu - Şimdiye kadar J 2oO 
ruma Etabli vesikası vcrmiştit• 
~ Etibba Malıadenet C6" 

migeti - Tarafından tertil' 
edilen gezinti dün yapılmıştır• 

lf. Kadın Birliği - Yal<>' 
va tenezzühünü bugün yal"' 
maktadır. 

Tiyatroda Baş Yardılar' 
Dolabdere' de tiyatrodıt 

oturmakta olan İskender Efeıt" 
di dışard=ın mechul bir şabiS 
tarafından ablan taşla başıll" 

dan ağır surette yuralanm~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Leke Sabunu Satıyor . 

1: Hasan bey - Efendiler, ağalar.. Bu sabunu 
•lan tertemiz olur. Her lekeyi çıkanr bu sabun ... 

Yolcu - Hasan bey fU pantolondaki lekeyi 

2ı - Hasan bey - O lekeleri çıkaramam. 
Yolcu - E. .• Bunun neresi leke sabunu? 

3: Hasan bey - Benim sabunlarım kan.çık he
sapları temizler, vicdandaki lekeleri çıkarır, siyasi 

sabundur bu si asi. 

• 

4: Bir adam - ~u lekeyi çıkarır mısın tl•'"rs 
bey? İşt! bu siyaıi leke! 

Hasan be - ıkar ·· üm-· 



Her gün Son Posta'nın Resimli Makalesi: • Müsa.malıakô.r Olunuz * -Bitaraf la 
Mukalifi 
Ayıralım ... 

...__ M. ZEKERIY A _ _.. 
Dün maliye işlerinden anlı

yan bir arkadaşımla görüşü
yordum? Bahis Müller rapo
runa intikal etti. Arkadaşım 
Müller raporunu tenkit eden 
mukabil bir rapor hazırladığı
nı ve bunu neşredecek bir 
yer aradığım söyledi : 

- Bize ver, biz neşrede
lim, dedim. 

Hayret etti. 
- Siz neşredebilir misiniz, 

dedi. 
- Tabü, dedim, Müller 

1 - Bir noktai nazarı müdafaa 

ettitiniz zaman istersiniz ki kar

tınızdaki •izi dikkatle dinle9in. 

2 - Ayni auretle karşınn;daki 

de ister ki •İze kendi nokta! 
nazarını anlatbğı zaman siz de 
dinliyeıiniz. 

3 - Medeni adamın en birinci 

meziyeti müsamahakar olmuı ve 

mütezat fikirleri dinliyebilmesidir. 

4 - Müsamahakarlık i'üç, fakat 
iyi birteydir. Müaamaha edebilmek 
için nefse hakim olmak lazımdır. 
Bu ise meziyetlerin en büyüğüdür? 

raporunu ilk defa nP..şretmekle 
nasıl memleketin menfaatinden 
başka bir maksat takip etme
dikse, bugiin o raporu nakz 
eden aksi bir mütallaya say
falarımızda yer vermekle de 
iftihar ederiz. Bizçe matlup 
olan şey hakikabn meydana 
çıkması ve halkın karanlıkta 
kalmamasıdır. 

•• •• • 
BUGUNDN TELGRAF HABERLERi 

Maarif , Ve ki 1 i H. Fırkasından Niçin Çekiliyoruz 
• 

* Bir müddettir Falih Rıfkı 

Gidiyor .•• 
Ankara, 30 (H.M.) - Bem 

sefiri Münür beyin Paris, Ma
arif vekili Cemal Hüsnü be
yin de ( Bern ) sefirliklerine 
tayinleri tahakkuk etmit ve 
Ali tasdike arzolunmuştur. 

lzmir Gazeteleri Bunun 
Bey Hakimiyeti Milliye gaze
tesinde hükumet ve Halk fır
kasının kusurlanm yazan ga
zetelere çatmakla meşguldur. 
İttihatçılar zamanında olduğu 
gibi, o da hakikalı söylemiye 
çalışanları susturmak için eski 

Sebebini Anlatıyor ... 
Maarü vekileü.:ıe Nafi Atuf 

beyin getirileceği söylenmek
tedir. Maamafih nafia vekili
nin geleceğini de muhakkak 
görenler vardır. 

Bundan Mes'ul Mutemetler Midir? 

ve kıymetten düşmüş ıilahJarla 
tehditlere başlamıştır. Bu teh-
didini her hakikab yazan ga
zeteye teşmil etmektedir. 
Onun nazarında hükumetin 
ve Halk Fırkasının aleyhinde 

Yümünlü Nişan. 
İzmir 30 (Hususi) - Himet 

gazetesi başmuharrin Zeynel 
Besım beyin kızı Melika Ha-

Serbest Cümhuriyet fırkası 
teşekkül ettikten sonra İzmir 
gazeteleri arasında bir müddet 
bir tereddüt devresi geçti. 

Şimdiye kadar hepsi Halk 
fırkasının fikirlerini neşrediyor- . 

her yazı yazan gazete muha
liftir ve bu muhalefetim bir 
gareze müteniden yapmaktadır. 
Çünkü onca hakikat yalnız 
onun gördüğünden ibarettir. 
Aksi düşünmek muhilefet et
mektedir. 

Iardı. Y aJnız içlerinde az çok 1 
istiklallerini muhafaza edenler 
ve fırka mutemetlerinin yap
tıkları fenalıkları yazanlar vardı. 

mmla yazı işleri müdürü Orhan Fakat yeni vaziyet üzerine 
Rahmi beyler nişanlanmışlardır. H. F. lzmir şubesi gazete baş 

S. P. - Genç çi~e saadet 1 muharrirlerinin vaziyetlerini ta-
dileriz. yine davet etti. Yeni Asır 

Bu iki misal .. gösteriyor ki, Fethi Bey 
memleket henüz hakikahn bi- Rum, Ermeni, Musevi
taraf bir gözle söylenebilece- ı erde 0 De N 8 m z et 
pe kani defildir. 

Bu zihniyeti doiuran iki G Ö s t e r e c e k 
sebep vardır. Biri ruhlanmızın Yeni fırkanın akalliyetlerden 
istibdada Ye bir türlü gibiişe namzet gösterecegı .. · -yı· dir. 
• 1••m•m ikincisi muhalefetin r-~ __, Fethi B. bazı Rum, Ermeni 
yakın mazide pek feci man-
zaralar röstenneaiclir: ve Musevi münevverlerini da-

Jf.. vetle kendilerile göriifmüştür. 

istibdat tenkitten korkar, Namzetler arasında eski meb', 
herkesi ayni suretle dftşun- us Orfanidea Ef. ' Panciri B. 
meğe ve aynı suretle konuş- vardır, deniliyor. 
maia mecbur eder. Halk Fırkasında 

Bu ta.ıyikbir itiyat tesis eder. C. H. fırkası tarafından 
O istibdat içinde yaşıyanlat gösterilecek belediye namzet
uşak zihniyeti ile hareket et- erinin kırkının eski beJediye ve 

b ak ...!.l..- vilayet meclisleri azasından miye, ir uş Uwıiyetine ya.- 1 w •• 1 · B n1 
fik

. k 1 o acagı soy enıyor. u ar 
kışmıyan ır ve hare et ere arasında Hacı Adil Tevfik. 
tahammül göstermemi ye baş- ı Sadettin Ferit, Emin' Ali, Ha: 
larlar. işte bizde muhalefete şim Hayri Beylerin isimleri 
tahaınmülJ edememenin ve her zikrediliyor. 
tenkidi bh- gareze müstenit B G • 
muhaleiet addetmenin hik- u azetenın 
meti budur. Adı Ne? 

Eski tecrübelerin tekrann- • 
dan korkanlar iae hakikabn İddia edildiğine göre ga-

gazetesi sahibi İsmail Hakkı 
B. son gelen Yeni Asır ga
zetesinde bir başmakale yaza
rak fırkadan istifa ediyor ve 
gazetesinin serbest bir surette 
çalışacağını bildiriyor. İsmail 
Hakkı bey kendisini istifaya 
mecbur eden sebepleri şöyle 
anlatıyor: 

Bir tarafta muztarip bir ha& 
külteaile ikbsadiyatı bozuk bir 
memleketin dertlerine tercüman 
olmak varken bizden mutlak bir 
itaat tal~p eclilmiftir. Kanaatini, 
tefekkür hürriyetini, herhangi 
bir düşüncenin zebunu kılabilecek 
cibilliyetteki insanlardan değilim. 

Fırkanın ikinci ve üçüncü 
derecedeki idarecilerinin düşünüş 
tarzlanna kanaatlerimi feda ede
mem. Mesleğimin icabı dinle
miye ve yazmıya mecbur bulun
duğum ıstıraplara kulakJ:ırımı 
bkıvamam. 

"Bu itibar:a şahsımı fırkanızın 
kadrosu haridnde tutmayı iki 
yüzlü siyasete tercih pek tabiidir. 
işte ben de buna karar verdim. 
Bu şekilde kaydıma i:ıaret buyu
ntlmasını rica eder ve bilvesile 
teyidi ihtiramat eylerim efendim." 

lsmail Hakkı 
Gene Yeni Asır gazetesi 

Mutemetler Fırkası sedavhalı 
bir yazıda İzmir Halk Fırkası 
hakkında şn ma1ümah veriyor: 

MUTEMETLER FIRKASI 
"C. H. fırkası senelerce fikirleri 

ve kanaatleri tazyjk ve tahakküm 
çemberi altında tuttu. "Bütün mil
let benimle beraberdir ,, dedi. 
MiJJeti aldattığını zannediyordu. 
Aldanıyordu. 

Nizamnamelerini çok iyi bilen 
faka!: prensip ve progr~mJarını 
çoktan unutan bu fırkanın kad
rolan hoştu ve boş kalmıştır. 

Vatandaşların alakasızlığ"ı, üxer
lerine kilit vurulmuş ağ"ız!ann 

sükutunu mutemet beyler, bu fır
ka diktatörleri, i4ledikleri yolsuz· 
luklann, kurduktan derebeyliklerin 
kabulü diye ıösterdiler. 

Valiler mutemet beylerin emir
leri altına ıirdi1er. Kaymakamlar. 
polis müdürleri onlardan talimat 
aldılar. 

Devlet içinde kanunlarla istihza 
eden, gayri mes1ul gizli bir devlet 
kuruldu. Ve, vazifeleri başında 

fırkalarla alikuı olmaması lizım

relen, fırka teşkilibna hesap 
vermiye hiçbir mecburiyeti olmı
yan gayri mes'ul teşkilatı, devlet 
işlerine müdahale ettirmekle ka
nunun hilafında hareket ettiklerini 
bilen idare memurları, hala ken· 
diler ini devletin, yani C. H. Fır
ka sının memur)an zannediyorlar. 

İşte C. H. fırkar.mın hali devam 
edege:en bu tegallüpleri, kanuna 
karşı önü alınmayan mübalatsız· 

lıkfon, bir mutemeile dört beş 

azadan başka kimseyi temsil et
miyeıı vilayd teşkilatı birer küçük 
pıulamento zanneden gülüaç te
mayülleıidir ki vatand.:.şların kal· 1 

binde uk!:~ler bıra!cmış, bu beliyeyt? 
karşı gelecek imdada onlan mü
tehassir kılmıştır. 

Hizmet gazetesi başmuarri-

Bu Mektubu 
Yazan Kim? 
Ankara, 30 (H. M) - Baş

vekil gazeteci meb 'uslardan 
biri ile konuşur.!cen yanların
dan geçiyordum. ismet Paşanın 
bir suali kulağıma çalındı: 

- Bergama mektubunuzda 
jand::ırmalarımız hakkında bu 
lisanı kullanan kimdir? 

Meb'us gazei:eci: 
- Bilmiyorum, demek ister 

gibi koJlarını havaya kaldır
malda iktifa etti. 

Dünkü At Yanşlan 
Dün Veli Efendi çayırında at 

yarış1an yapıldı. 
Birincı kotuda Akif beyin Pam

palinası birinci, Pomander ismin
deki doru at ikinci geldi. 

İkinci yanıta birinciliği Nail 
Efendinin Devrişi; ikinciliği Fevzi 
B~-1u Zühresi k.-zandı. 
"~ çüncü koşuya 11 hayvan girdi, 
Prens Halim Beyin Rüçhanı 

birinci: Hüsey!n Efendinin Gümü• 
fÜ ikinci: Suphl Paşanın al Ceylinı 
üçüncü geldi. 

Dördüncü koşuya üç hayvan 
girdi. Akif Beyin ( Androniko) u 
birinci, yaver Ahmet B. in (Dro· 
court) u ikinci reldi. 

Son manialı koşu üniformah 
zabitana mahsustu. 

Bu yanşta birinciliği mülizim 
Kemal Beyin bindiği (Asil) ismin
deki al kısarak, ikinciliği kılınç 
Tevfjk Beyin Akaş İ5mindeki bey
giri, üçüncülüğü de mülizim Riza 
Beyin binditi Atik ismindeki at 
kazanmıştır. 

ri de ismet Paşaya açık bir 
mektup yazarak son zaman
larda fırka mulemet!erinin te-
gallüp ve tahakkümlerinden 
şikayet ediyor ve diyor ki: 

'
1Muhterem Paşa Hazretleri 

ve beyefendi! 
J.V.:u~.ilim:zc\e fırkanın mev

kiini bu ve emsali mutemet
!eriıı böyle astığı astık, kestiğ' 
· estik hareketleri tezelzüle 
uğra.tmışhr. 

Ali prensipler naroın'.t, fır
kanın manevi şahsiyeti namına 
hunlarla ötedenberi mücadele 
etmekteyiz. Sözlerimize kulak 
asılmış ve asılmamış meselesini 
ancak dün için tali derecede bitaraf bir rözle göriilüp s&y- zetelerden biri yeni fırkaya 

lenebileceğini görmemif olan- resmen naşiri efkin olmak 
lardir. Yakın mazideki misal- için müracaatta bulunmuş, fa
lere bakarak bu hükmü ve- kat müracaab mukabelesiz 
renler haksız da değillerdir. bırakılmak suretile kendisine 

ıı-------------------------· sayabiliıdik. 

1• l. l• l• I ı Fakat bugün vaziyet değiş
Sf er nan, sf er nanma • miş, karşımıza ikinci bir Jayik 

Muhalefet yapDUf olmak ret cevabı verilmiştir. 
için muhalefet yapmak siya- Serbest Fırkaya Girenler 
si terbiyesi noksan olanların Terbiyeci İsmail hakkı bey 
yapabileceği bir şeydir. de yeni fırkaya intisap etmiş-* tir. İdare heyetinde mevki ala-

Halk idaresinde her mesele cağı söylenmektedir. Kemal 
hakkında efkin umumiyenin bey isminde eski bir maarif ~ 
hakkile tenevvür etmesi lazım- müdürünün girdiği de söyle- ı 
dır. Bu tenvir vasıtası matbu- niyor. l 
attır. Fethi B. lzmire Gidiyor1 

Hakikatın meydana çıkabil- Fethi beyin Aga oğlu 
mesi için muhtelif noktai na- Ahmet beyle çarşamba günü ı 

İzmire gı'tmesi muhtemeldir. 
zarların ortaya atılması Jizım-
chr. Muhtelif noktai nazarların mış olmanın en bariz alimeti
mücadele sahnesi yine gazete- dir. 
!erdir. Gazetel_er her gördüğü Halk idaresi uşaklara değilt 

hakikati gören ve hakikati 
ıeyi yalnız bir fırkanın gözüyle söyliyen bitaraf va.~ıtalara muh-
görüp söyledikleri müddetçe taçtır. 
halkı tenvir etmenin imkanı İşte Son Posta bu vazifeyi 
yoktur. yapmağa çalışmaktadır. Onun 

Binaenaleyh halk idaresinde bitaraf görfiş ve şöyleyişlerini 
tenkitlere kmnak, ve her ten- garezli bir muhalefet addedenler 
kide sui niyet isnat etmek henllz upklıktan kmtulamıyan-
uşak zihni etinden uzakl lardır. 

--------------------------· \"c Cümhuriyetçi fırka çıkmış
br. 

Geçenlerde bir gece İngiliz veliahtı11Garp cephesinde 
sükun var,, filmini gösteren sinemaya gitmek istemiş. 
Bu filim çok rağbet gördüğti için sinema daimi suret
te dolup boşalmakta ve localar bir iki zün evvelin
den kiralanmaktadır. 

Veliaht evvelden loca kiralatmayı unuttuğu için a~
tanı geç vakit sinemaya bir loca ayırmaları için tele
fonla emir verdirmiş. Sinema müdüriyeti : 

Locaların iki gün evvelinden tutulduğunu oe 
veliahta maatieessü/ agrı l,ir loca tJermek müm
kün olmadığını bildirmiştir. 

Bizde bir belediye memurunun bile ~endi~ine hu
susi loca ayrılmasını istemesine ve v~rılmeyınce h~
dise çıkarmasına bakılırsa bu habere ınanm.amak l~
zım gelir. Daha geçenlerde bir loca _m~elesınden b?' 

.. ddei umumi ile bir sinema müdürıyeti arasında bır 
~:Va açılmamıtmı idi? insan bu vak'alan bilir de bu 
habere inanabilir mi? Fakat muhtarsınız, 

/STER /NAN, İSTER iNANMA 

Artık hassas olmak ve fır
kanın manevi şah.si;etini her 
türlü şaibelerden masun bulun-
durmak zamanındayız. Dün 
için belki bir mazeret teşkil' 
edebilen mfu!amahalar bugün 
için ancak bir zaaf sebebinden 
başka hiçbir şey olamazlar. 
Maalesef bu hakikati burada 
anlatamıyorum. 

Fırka demek mutlaka mü-
fettiş beyin şahsı veya mute 
ınet beyin viicudu deme 
gibi haksızlıklarına karş 
bulan hareketi derh .. saftan 
ayrılmak,, la t-!fs· ediyo~l~: 
İş e Yeni Asır J;.şmuharnırını 
hu yüzden ve u sebeple zorla 
fırkadan J(açırdı1ar. Bugün 
İzmir fırlcanın bu ku\-v<"ti 
eks' ·tir. Ben de hissiyabma 
_.tıP .. 'r olarak ini bir hareket 
,_psaydım ( Hizmet ) te elde11 
~decekti.,, 

Görüşler 
Keçi/• ---
Bile 
Eğlenigot' 

..___ M. Turhan 

Bir belediye daircsindey' 
Başhekimin odacısı kapı önün 
d~ ayaklarının tım~ğını kesiyor. 
Bır hasta, kendı..,~ni muayene 
eden doktorun gözü önüntle 
yere tükürüyor, V emenin eşi
ğinde bir karpuz kabuğu sü• 
rünüyor, üstünde ıiııeJder uçu• 
şuyor, yaramaz bir çocuk daP 
varlara ejderha resmi yapıyor .. 

Dışarıya çıktım. T aşıdıiı tak 
siye rağmen müşteriden 1 · 
para almak istiyeıı ~ tofö~ 
zabıtai belediye 111e1DuruıJı. 
yardakçılık ettijini gard' 
Onun, elile arkasını kqıya " 
şıya verdiği hiikillllt ci4 
enfes bir vecize idi: 

- Kabahat sende ef 
- diyordu - otomo&ile b · 
taksiye dikkal edef · 
demld etmedin, --lıllrtiı~· 
parayı vereceluin. 

Hiç olmazsa bit 
dairesinin içinde ve -
rünmcmesi llzuiiıe'ı~b ~F1 
sıra yolsuzluklan hayretle 
şünürken gözüme, çapkın 
küstah bir keçi çarpb, 
mini, parkın çiçeklerini yiy 
cılız kuyruğu ile de zabıtal 
belediye başme111urunun oor 
sını selamlıyordu. 

Doğrusu ya, güldüın 
~<endi kendime söylendim: 

- Zayallı belediye! Se:ıir. 
ıerkes eğleniyor; keçiler bile 1 

Merasim 
Geçit Resmi 
Nasıl Yapıldı 

30 Ağustos, büyük zaferia 
yıl dönürnii bulün şearimiza• 
t~'it edilmektedir. Ordu, meıc• 
t.epliler ve halk ta'it raaime
sioe iıürak etmiftir. 

Buıün tayyare bayramıda c!· 
duğundan ilci şenlik bir~ ... 
toplanmışbr. Merasinıe, u 
erkenden kolorduda tebrir-1 
rin kabulile başlannıış, ~ 
on buçakta mektepli ve kıt'r 
lann Beyazıtta yaptıkları ıe9t 
resmi Şükrü Naili Pt. tarafılr' 
dan teftiş edilmiştir. Bund,. 
sonra en kıdcmsiJ ıenç ISJ 
zabit tarafından bir nutuk sö 
lenmiş, zaferin ehenımiyeti izah 
olunmuştur. Bu n ku kolorc..d 
kumandanının )Jitabesi taki 
etmiı ve dönüş i~i Laşl:ı• 
mışhı'. 

Kı'talar ve m~epler D;\"2t> 
yolu SultanaJıılllel, Emiııonü, 
Şişane, Ga!~~ 'Y• Tak.im 
yolundan av\ı J .. tm~ :;lerd:r. 
Gece fener alayı <ta t~rlıp edile-
ceği gibi Gülhane parkı, Tak-~·ır,,, 
Tepe başı, Bebek ı,ahçelerinde, 
Gal~tasaray lisdinde Beıik
taş Üsküdar Kadıköy ve Büyük 
adada tayy~e ceJDİreti tarafın
dan eğlenceler terbP edilıniJ
tir. Öğleyin, Beyazıt, Sclhniye, 
Taksimden yirmi birer parça 
top atılacakb. 

=== 1-Iırsızlık!aÇ 
1 - İstanbul mahkemtyl 

asliye 1 inci ceza dairesi baş
ka.tihi Sır~ı Beyin Samatyad~ki 
evın?e h1zmetçi Şerife 7 l.ra 
vesaıre eşyayı alıp kaçmış ı ... e 
de yclcalanmıştır. 

2 - Galatasaray ser(ıiin· 
de Abdullah Efendi}e ait pav
yondan bir kavanoz, ve t.ü
türr inhisarına ait pavyondan 
bir kutu ıgara çalan S2fıye 
H. ve kızı Leman Meliha ya
kalafunışpr. 

3 - Istinye' de Rom kilic-e
sinde • ıs. gün evvel güm· ş 
kaplı ıncıl kitabı k, yboln ş 
madam Marika ismil de bir 
kadın tarafından çal.ııdığı ıddia 
ed.lmiştir. 

Karnından Y 1 d ~~re an ı. 

Galatada oturan Kudi~ :J 
Melek H. odasında ta l>ancat.ıı ı 
karıştınrken ateş almış ve 
karnından yarala~ıştır. 

Melek H. hastaneye k•lôrı!
mı tır. 
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DIYARINDA BiR SAATLiK SEYABAT 

Gir Tarafı Kömürlük, Bir Tarafı Mezbele Bir Kahvehane .Siv • • ·: Yatalı Bir Dere 

il Dl KÖYLÜLER 
İRTİHABATA 
AZIRLAntnız ı 

Gazetemize Namzet
lerinizi Bildiriniz 

İstanbul şehir meclisi inti
habatı yaklaşıyor. Bu mecliste 
Kadıköylülerin menfaatini kuv
vetle temsil edecek bir azanın 
buluması her halde lazımdır. 
Yoksa şimdiye kadar olduğu 
gibi öksüz evlat muamelesi 
görürüz. 

Kadıköy halkının ekseriyeti 
esnaf, küçük komisyoncu ve 

{~"" BUııdan dolayı Şehir 
<ıq cı~çilecek olan Kadı-

'~- );jln veya azaların 
bilA u tabaka ve sınıfla-
nn dertlerini anlıyan ve kollı
yan kimselerden olması fayda
lıdır. 

Yoksa yine Moda caddesi, 
Pendik yolu imar edilir, Gaz
hane , Çarıkçı gibi semtler 
harap kalır. 

Kadıköylülere tavsiyemiz, 
ehir meclisi İntihababnda ne 
ialk ne de &rbest fırkaların 

;aiyuet mücadele ve rekabet-
leriae kanşmaınalan, kendi 
semtlerinin beriki dertlerini 
koruyabile~eğilre rey verme-
leridir. •· 

Kadıköylülere bu hususta 
kolaylık olmak üzere bilhassa 
Kadıköyün menfaatlerini mü
dafaa etmek üzere göstere
cekleri namzetleri bize bildir
melerini tavsiye ederiz. 

Kadıköy sayfamız intihabat 
kavgasına, ne Halk ne Serbest 
Ciimhuriyet fırkalarının değil, 
bizzat Ka<lıköylülerin namına 
girmiye amadedir. Kadıköylü 
esnaflar, küçük memurlar, kü
çük münevverler, namzetlerinizi 
bildiriniz. 

Yoğurtçu Parkı 
Kadıköyünde Yoğurtçu ça

yınnda bir park yapmak iste
nilmişti. Çayırın orta yerine 
dört duvar çevrildi; dört du
varın içine dört b~ ağaç 
dikildi ve işte o kadar. Bu 
duvarlann çevrilmesi, dört beş 
ağ~cın dikilmesi için kim bilir 

ııe avuç dolusu paralar gitmiştir. 
Bugün hiçbir işe yaramıyan 
bu acayip yerde dört beş bah-
çıvan çalışıyormuş, fakat bizim 
tahkikabmıza nazaran bu bah
çıvanla.-ın hemen hepai bele· 
diyenin yüksek memurlarından 
birinin bahçe ve bağlarını dii
ıeltmek işile tavzif edilmiştir. 

Eğer bu doğru İsa, Şehre-

Dedikodu 
Neden Acaba Şimdi 

Görünmiyorlar ? .. 
Geçen gün bir dostumla 

Kalamış deniz banyoları civa
rında dolaşıyorduk. Dostum 
denize baktı baktı da birden 
bire sordu bana : 

- Cuma, pazar sabahlan, 
şurası, kıyametten nümune ve
rir. Yıkananlarm arasını san
dallarla dolaşanlar mı? .. 

Ben her cuma, pazar sabahı 
buranın müdavimiyim.. Bu mü
davemetim esnasında geçen 
sene tuhaf bir hal gözüme 
çarptı. 

Hani meşhur bir söz üstadı 
vardır?. Gayetle natuk bir 
zat. Tanıdın değil mi? Hani 
canım, bu köyün en nefis pi
yasa yerlerinden birinde oturur. 

- .... Bey mi? 
- işte o, ta kendisi. 
- Ey, ne olmuş? 
- Bu zat her cuma, pazar 

bir sandala binip buraya ge
lirdi .. Tabii gelir, bunda şaşı
lacak bir şey yok! Fakat zev
cesi de ayni zamanda başka 
bir sandalla teşrif ederlerdi. 
Acaba neden, vaktile sevişe-

rek evlenmiş olan bu çift 
şimdi böyle ayn, ayn sandal
larla, birbirlerine dargınmışlar 
gibi gezintiye çıkıyorlar? 

Bu hal merak oldu doğrusu 
bana? 

Aşk, bu kadar çabuk mu 
ölüyor, yahu? 

Dostuma cevap vermedim! 

\ 

Kadıkögde 600 Ev, Yemeğini Aile Mutfağından Alır ... 

FENERBAHÇE 
KULÜBUNDE .. 

Bize söylediklerine nazaran 
Kadıköyündeki Fen e rbahçe 
kulübünün merkez binasında 
bir kütüpane varmış. Fakat 
anahtarı: suya düştü, suyu 
öküz içti, öküz dağa kaçtı 
gibi, meydanlarda yokmuş,. 
Sporcuların kütüpaneden bir 
kitap olsun alıp okudukları 
vaki değilmiş. 

Sağlam vücut sağlam kafa 
içindir derler; Bunu unutma
mak lazım! 

Eğer bu unutulursa sporun 
manası kalmaz. 

Hamiş: 

Geçen haftaki sayfamızda, 

Barba lakaplı zat ile kulüp 
kaptanına takılmıştık. Haber 
aldığımıza nazaran, bu küçük 
tenkide kızan bu iki zatı muh
terem, bize malumat veren 
gençleri başlamışlar. 

Oldu mu ya ?., 

Bu Sene Hangi Filimleri Seyredeceğiz? 

Kadıköy Süreyya Sineması müdüriyetinden yaptığımız tahki
kata nazaran eylül 1 1 den itibaren sinemada sesli ve sözlü 
filimler göterilmiye başlanacaktır. Eylül programı içinde: "Mah
pusun şarkısı,, , " Leylaklar açarken ,, , "Billi Dov'un hayatı bu
susiyesi,, gibi büyük sesli ve sözlü filim,ler vardır ve bu sene 

" · ar Tavber in sözlü sesli filitnlerini, "Billi Dov,, ıu1 sözfü, 

Hiç ~ır lf'I Yaramıgan Yojurtçu Parkı 

J 

Kadıköy Hali 
Emin Beye Bizim 
Cevabımız 

l 

Geçen haftaki sayfamızda 
Kadıköy halini Eınin beyin, 
bu hiçbir işe yaramıyan bina
ya sarf ettiği halk parasını 

halka tazmin etmesi lizım 

geldiğini yazmıştık. Emin b~y 
bize cevap verdi ve: Hal mü
kemıpeldir, yalnız onu mahsus 
kullanmıyorlar, dedi. 

Kadıköy halinin mimansı, 
kerpiçi ve tuğlası mükemmel 
olabilir. F hkat buranın işleme-
mesine sebep olan kurulduğu 

mahaldir. Emin Beyin uşakları 
vardır belki ve evine lazım olan 

balığı, eti, yemişi uşaklarını 

gönderip tedarik edebilir Fa

kat Kadıköylülerin ekseriyeti 
alış verişlerini bizzat kendileri 

yaparlar. Kış günlerinde, denizin 
rüzgarını, borasını yiyerek ta 
cehennemin dibine, rüzgarların 

ağzına kurulan halden alış ve
riş etmeyi her babayiğit gö
züne alamaz. 

Esnaf hale gelmek isteme
dise halkın buraya kadar gel
miyeceğini ve mahalle bakkal-
larından alış veriş edeceğini 

bildiği içindir. Bir müddet ba
lıkçılar buraya zorla yerleşti-

rilmişti, neticede balık satışı 
yarı yarıya düştü. Fakat siz, 
ne balıkçılık ettiğiniz ne de 
bizzat gidip zerzevatım?.1 ken
diniz aldığınız için, işin far-

HADIHÖY 
DiYARIRDft 
BİR SEYAHAT 

Her Tarafı Pislik Ve 
Mezbelelik Bir Köy 

Kadıköy' de seyahatimize 
devam ederken, bu semtin ve
saiti nikliyesinde eşeklerin çok 
mühim bir mevki tuttuğunu 
gördük. Bakkallar, sucular ve 
zerzevatçılar eşyaiannı naklet
mek jçin hep bu vasıtadan is
tifade ediyorlar. 

Albyol ağzından Y oiurtçu
ya doğru yollandık. Yollarda 
eski zaman mekteplerinde ta
lebenin sefertaslannı götüren 
bevvaplara benzer insanlara 
rastladık. Bunlar aile m-utfak
lannın tevzi memurlarimiş. 

Kadıköyünde "Aile mutfak
ları,, denen lokantalardan ev
lerine yemek alan "600,, kadar 
aile varmış. 

Kuşdili semtinde bir halk 
kahvesi gördük. İçim sızladı. 
Bir tarafı kömürlük, bir ta.,.afı 
çöplük olan mezl:e'e gibi bir 
yerde halk istirahat ctmiye ça
Jışıyordu. Böyle yerlerin bele
diye tarafından kapatılması 
lazım gelmez mi? 

Her ne hal ise, işte nihayet 
Yoğurtçu deresi göründü. Bir 
defa olsun temizlenmemiş, ci
varındaki evlere sivrisinek da
ğıtan bulanık, çamurlu bir su. ' 

Yoğurtçu parkı Nasrettin 
hocanın türbesine benziyor. 
Belediye, bugün hiçbir işe 
yaramıyan bu taş yığını için 
avuç dolusu ara dökmüş. 

Belediye Ka~un 
intihap Encümeni 
Nasıl Vücut Bulur? 

Madde 32 - İntihap senesi 
eylül ayı girince intihap işinin 
icrasına bakmak üzere belediye 
reisi veya belediye şube müdürleri 
tarafından her mahallenin muh
tanna tezkere ile haber verile-
rek her mahalleden belediye in· 
tihap hakkını haiz, tercihan 
okur ve yazar ikişer kişi istenir. 
Her mahallenin ihtiyar meclisi 
muhtann riyasetinde toplanır. 
Gizli rey ile istenilen adette ma
halle halkından seçer. Mahalleler
den seçilenler her kaç kişi olur
sa olsun cümlesi belediye daire-
sine veya şubelerine davet olu
nup en az üçte biri hazır oldu· 
ğu halde cümlesinin ismine kur'a 
çekilerek içlerinden kur'a sureti· 
le en çok on ve en az beş ve 
belediye tubelerine aynlan bel· 
delerin her belediye şubesi için 
en çok on ve en az beş kişi ay
nlır ve bu suretle her beldede 
bir, müteaddit belediye şubelerine 
münkaseın beldelerde belediye 
şubelerinin adedi kadar intihap 



Kari Gözile 

B. Gör;kle~miz Ha va Seferlerin de 
ıze a ınız 

Erkeklerden Daha 

Kadın Ve Kalp şleri 
Kadınlar -ı---------__:_~-

Erkek, Kadında Neler Arar? 
Fazla Harbi umumide tehit düşen zevcim 

bana lkf yavru Ue maitetlerine medar 
ctht bir maaşla Surlyede iki kilçUk ev 
bıraktı. Şamdan mGfarakatJmizdenberi 
bu üanmızdan llyılrile talifade edeme
dflı:. Milateclr bwUDmadıitndan1 ve ha
nelere tamirat yapıldığından bahlale 
hakkunw göndermiyen vekilimiz fU 
aıralarda telıraf ve taahhütl6 mektup
lanmıza da cevap vermez oldu. 

Medarı maiıettmiz olan malımız 
bayle vekil elinde heder olup riderken 
biz burada sefalet ve ihtiyaç içinde 
kıvranıyoruz. Çocuklarımla ana vatam
mın ntihak etmek cezayı mucip ise 
aeki:ı ıene çektiğimi:ı mahrumiyet yetiş
mez mi? 

NE SÖYLENEBİLİR? 
Esnaf mısınız, işçi misiniz, köy)U 

müsünüz ? .•• llu memlekette bir yeriniz 
yok. Bir bankerin bir tüccarın yanına 

gideriz ayağa kalkarlar hürmet edeı:ler. 
Bir belediye memurunun, bir polisin 
huzuruna çıkanz e1 pençe divan durmı
ya mecbur oluruz. Bilemiyorum ki me
murlar kendilerini niçin böyte büyük 
görüyorlar. Neden takdir etmiyorlar ki 
hayatlannı bu fakir köylüye, bu zavallı 
ameleye bu esnafa medyundurlar ... 

Bir takım tufeyli kimselerin cemi
yetlerde esnafı soyduklannı IJan edi
yorlar. Şimdi mi gördüler; bu ane 
kadar nerede idiniz ? 

Bunlar mevkii iktidara gelince 
nu•l inanabiliriz ki ayni yolda yürli
miyecektir. Zira Ahmet devrinde de 
onlar çalıştı Mehmet devrinde de ... 

Ziya 

TEŞKİLATI ESASİYE 
KANUNUNA MUHALİF 

Size burada teşkiHUı Esasiye kanununa 
muhalif bir hali gösteceğiz ki o da tudur: 

Teşkilatı esasiye kanununun 54 cü 
maddesi (Mahkemelerin mukarreratını 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve icra 
\·ekilleri heyeti hiçbir veçhile tebdil ve 
tafyir ve tehir ve infazı ahkamına mü
manaat edemez) diyor, ve 103 üncü 
maddesi de (Teşkilatı esasize kanununun 
hiçbir maddesi hiçbir aebep ve baha-
ne ile ihmal ve tatil olunamaz hiçbir 
kanun teşkilatı esasiye kanununn münafi 
olamaz) diyor. 

Bir de temlik kanununud 7 inci 
maddesinin tefsiri namile 2 - 6 - 929 
tarih ve 242 adedlle ortaya çıkanlan 

maddeye bakınız ve onun nasıl tatbik 
edileceğini müşir olan talimatnameye 
bir nazar atınız : 

( 28 - 5 • 928 tarihli kanunun gerek 
neşrinden evvel ve gerek neşrinden son
ra hiikmen tahakkuk etmit ve edecek 
müstahiklerine de aynen iadesine cevaz 
\'erilmiyerck ancak eshabına veya hük
men tahakkuk edecek olan müstahikle-
rine bu emvalin kıymeti verilir. ilah •.• ) 
Denilmekte ve bununla mahkemelerin 
kat't UAmlan iptal olunmaktadır. Bu hal, 
tetkilAtı esasiye kanununun metnine 
ve ruhuna muhaliftir. 

Bir hukukçu 

BİR ŞIKA YET DAHA 
Muhtell komisyonu, gayri mübadUler 

cemiyeti takdiri kıymet heyetinin vazife 
ve icraatını tt-ftit ve murakabe edecek 
hiçbir makam yok mudur? Bu heyetin 
elinden çektiğim artık ifkence ,eklini 
aJdı. Oraya gidip gelmek için senelerce 
verdiğim emek sarfettiğim para halsiz 
hesapsızdır. Verdiğim para ve emeğe 
ac.ımasam llnet ol•un deyip çoktan vaz 
a-eçeceyim. 

Ayni sülllenin varisleri olup haliha
zırda nlifu:ı saliibi olmalanndan diğer 
biçok kimselerin ifleri çoktan bitirildiği 
Ye istihkaklarını aldıklan halde, aırf 
kimaeııi:ı:iliğim yU:ı:ünden benim hiçbir 
itim görülmediği gibi gidip gelmekten 
batka bir it yaphğım yok. 
Evrakı muamele görmCJ1i için biuat 

takip etmeli imiş. Buna 1catlanıyorum. 
Yine bir it çıkmıyor her defasında 
sudan bir bahane ile başlarından savu
yı r ar. Dün de riyasetpenahinin huzmu 
dev Jetlerine kal u edilmiyerek tam beş 
saat koridorda ayak üstünde bekledik
ten •onra geri dönmeie mecbur kaldım. 

Bu yolsuzluklar daha ne vakte ka
dar devam edip gidecek ? .• 

Nasliç gayri milbadillerinden Abidin 
Beyin bafidesi : Hatice 

_ TAKViM 
G&n 31 30-Ağustos - 1930 HmrU7 

Arabi 
5-Rebiülahar -1348 

V akıt-Euni-V Hati 

Güneş 10.36 S.24 

Öğle S.27 12.15 
ikindi 9.10 15.57 

Rumi 
17 - Ağustos - 1346 

Vakıt-E:ı:ani• Vaaati 

Akşam 12.- 18.48 

Yatsı 1.37 20.?.5 
İmsak 8.49 3.38 

Muvaffak 
Oluyorlar ... 

2 - Kadın 

tayyareci, kap-

tan dairesinde l 
3 - Lady 

Drummond 

kaptanla bir
likte harita 
üzerinde gide
cekleri yolu 
tetkik ediyor. 

Tayyareciler arasında mahir 
kadın pilotlar yetişmiye baş
ladı. Daha birkaç gün evvel 
lstanbula Almanyadan bir 
kadın tayyareci geldi. 

Geçende . Avrupada bey
nelmilel bir tayyare turnesi 
yapıldı. Bu turnede ikinciliği 

bir kadın kazandı. 
Geçen ay bir İngiliz kadım 

tayyare ile İngiltereden Avus
turalyaya gitti. 

Şimdi de Lady Drummond 
Hay isminde bir İngiliz kadını 
Bahrimuhiti geçerek Amerika
ya gitmek tecrübesine atıla
cakbr. 

F eyziye Lisesi 
Kız İstanbul - NIŞANT AŞI Leyli 
ve ve 

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

Tal ebe kaydına başlaiımışbr 
Her gün saat 10 dan 17 ye kadar, Nişantaşında, Karakol 
karşısında bulunan mektebimizde ziyaret kabul olunur. 

POSTA iLE MÜRACAAT 
edenlere tahriren izahat verilir. 

Geçe11 sene Nevyorktan 
Avrupaya bir kadın tayyareci
nin uçtuğu da henüz unutul
mamışbr. 

Yapılan tetkikata göre ka
dınlar tayyareyi erkeklerden 
daha çok seviyorlar. Mesela 
İngiltere ile Fransa arasında 
işliyen tayyare postalarının 

yolcuları daha ziyade kadın

dır. Hatta içinde pilottan 
maada yolcular arasında erkek 
bulunmıyan seferler yapıldığı 

da vakidir. 
Kadınlar tayyare idaresinde 

büyük meharet gösteriyorlar. 

Hatta tayyareciliğin muallimlik 
gibiilerde bir kadın mesleği ol
masıda muhtemeldir diyorlar. 

Her Kadında 
Lizım ması 

Bulun
Şeyler 

Dün, bir kadının erkekte 
aradığı vasıfları tetkik etmiş
tim. Bugün de sizinle bir 

erkeğin bir kadında aradığı 
vasıflan tetkik edelim. 

Erkek kadında evvla güzel
lik arar. Fakat erkeğin aradığı 
güzelliği mutlak güzellikten 
ayıdetmek lazımdır. Bir defa 
mutlak güzellik denilen fey 
yoktur. Güzellik nisbidir ve 
şahsidir. Aksi takdirde bazı 

kadınların hiçbir zaman sevil
memesi lizımgelirdi. 

Güzellik erkeğe göre deği

fir. Fakat bütün e$eklerin 
ittifak edebileceği noktalar 
vardır. Cinsi cazibe, bu vasıf· 
lann birincisidir. Cinsi cazibe 
bir kadın için en ziyade iste
nilecek şeydir. Cinsi cazibesi 
olmıyan bir kadın için çehre 
ve vücut güzelliği hiçbir kıy
meti haiz değildir. Cinsi ca
zibe bizim şeytantüyü dedi
ğimiz şeydir . . Hani, şu kızda 

şeytantüyü var deriz ve bu

nunla o kızın meçhul bir ca
zibeye sahip olduğunu murat 
ederiz, işte cinsi cazibe dedi
ğimiz şey de bu gizli güzellik
tir. Cinsi cazibesi olan kız 
her vakit kendisini sevdirmiye 
muvaffak olur. 

Erkeğin 
dığı şey 

kadını bir 

bir kadınd. ara .. 
sedakattır. Erk-ek 

nevi esir telakJi 
ettiği, ve onu par;.111 rnnlır• 

bilinde satın aldığı i'rin istet 
ki ona mutlak bir itaat gö3' 

tersin. Bu itaat ve sadakatte• 
uzaklaşan kadın, erkek 
derhal kıymet 
tini kaybeder. 

Erkeğin aradığı iiçün 
vakarlı bir neş'edir. 
neş'eli olmalı, fakat 

t 
şüpheyi davet edece fi 
oynak olmanıai.dır • 
hayabnın dörtte ÜÇuuu 
sert bir mücadele içinde ge-
çirdiği için hayat arkadaşının 
neş'e ve şetaret ınenbaı olma
sım ister. 

Erkek, kadının kendisine 
iyi bir hayat arkadaşı olması* 

na muhtaçbr. Erkeğin her tür
lü dert ve neş'esine iştirak 

edebilen kadın, en çok muvaf
fak olan kadındtr. 

Hanım Tegz• 
11--

Ziihrap imzalı kariime : 
Gözler kalbin aynasıdır. Bir 

kadının gözlerine bakarak kal· 
bini okuyabilirsiniz. Siz okuya
mamışsanız acemiliğinize ver
mek lizım gelir. 

H. T. 

Üç Tane Sonbahar Elbisesi 

Sonbahar için güzel iki kostüm tayyör ve bir pardesü nümuoesi. 
Bunlardan biri satenden, diğeri yünlü kumaştan yapılmıştır. Parisin 
son modellerine uygundur. 

.. SON POSTA,, NIN Tefrikası: No 15 
M UHARRIRI 1 bayıldı . hizasında... Amolt... Beşu, ışığı canavarın Yanlarına gelen jandarma 
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--· Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti --•ı 
ÜÇ SÖGÜT etmemek ıçın, delirmiş bir düreyim deme. iğilerek dört beş dakik• izleri 

Bertrant kardeşini tedavi hayyan gibi atlıyarak, sıçnya- Fakat, yazık ki, m~cad~le- takip ettiler. Fakat izler bir 
ederken, Raul pencereye koş- rak yürüyordu. nin harareti, Beşunun ıtaatine kaç metre ötede , kayboluy'>r· 
muş ve Beşunun balkon de- Raul bağırdı: mani oldu. O da abldı, koştu d R 

Ve limonluguv n yanına vardıkları u. aul ısrar etmedi ve şato· İMDAT GELİYOR 
Oda, bir gece kandilile 

müphem surette aydınlıkh ve 
pençere açıktı. Odada kate
rinden başka kimse yoktu 
ve gençkız, yatağına uzanmış, 
boğuluyor gibi inliyordu. 

Raul bağırdı: 
- Beşu, koş bahçeye ... 
O sırada Bertrant Gersen 

içeri girmişti ve hep birden 
kızın üstüne iğilerek büyük 
bir felaket olmadığını gördüler. 

Cenç kız, nefes nefese an

1 

fakat bulamadı. 
Derin derin nefes alıyordu. 
Raul tekrar etti : 
- Sizi boğuyor midi? Vay 

melim haydut ... Nereden girdi 
acaba? 

- Bilmiyorum... Pencere ... 
Zannederim. 

- Pencere kapalı midi? 
Hayır. 

- Kimdi bu? 

mirine brmandığmı görmüştü: - Gözden kaçırma .. Ben de ya d- dü lind b. 
Vakit, cesedi orada göremediler. on • Amolt e e ır 

- Orada ne arıyorsun, geliyorum. tüfekle d ' · · b 
Raul bagv ırmıya başladı : mer ivenden ınıyor u. 

sersem? diye bağırdı. Fakat, Raul balkondan aşağı R 1 A 
-Gece mürekkep gibi siyah brmanmadan evvel bir el silah - Ahmak, budala, sersem.. au ün attığı sililal• rnolt 

Bu senin hatandır işte... He- uykudan uyanmışb. EfVeli jan-
Aşağıda ne yapabilirim? binanın yukarı kabndan ve d 

- Ya orada? muhakkak ki Arnolt tarafından rif birkaç dakika karanlıkta arma ile Mösyö Gersenin 
kalarak kaçmıya muvaffak ol- katili arasında bir mücadeIQ 

- Buradan belkı' go·'rülür atılmışb. Bahçede bir çıgv lık ld v 
· koptu. du. Ben sana feneri söndürme o ugunu Zaanetınİf• pence .. 

Cep fenerini çıkardı ve 
bahçeye tutarak yakb. Raul Gölge sallandı, yere yuvar- dedim. reyi açarak llşağty,.- ifilıııi 
de kendi fenerini yakarak landı, gene ayağa kalkb gene Beşu inildedi: ve Matmezel Moatesyönfta 
bahçeye tuttu. İki fenerin ay- yuvarlandı ve nihayet hareket- - Peki ama herif ölmşütii? pencer&"..1İnden bir adanıua 
dınlığı yollara kuvvetli bir ışık siz kaldı. - Senden benden far~ bahçeye atkdti'uu görmn, .. 

- Ben yalnız bir gölge veriyordu. Bu sefer Raul boşluğa atıl- yoktu, sapsağlamdı. Bütün o tü. O Vakit: t~ti)ı durtnuı 
gördüm. _ Nah .. bak .. ilerde bir dı ve muzaffer bir sesle ha- hareketleri hile idi. ve fenerler yolu 8ydmla.tınca 

Fazla söyliyemedi. Keder gölge ... ğırdı : - Zarar yok, otlar lizerin- aillhı patlatmqb. 
--~------~--~-------~.__-----...__L--..J--1---.--...ı;-L-ke~IJ.St:LE~---=:.....JE~v~e~t_..!es~ki~·......!!ıi~m~o~nl~u~ğun~~~:~~E~li~·m~i~z~d:e·:··~E~l~in~e~s~a~ğ~lık~~d:e~iu~·~ni~ta~k~ip~e~d~e~ri~a~. --.:._~~~----~~~~~J - t 

~ 

lattı: 



ı: usaoa a Çocuk Sütunu 
Doğru Cevap Ve-....,__ __________ _,_ 

36: 
Düşüncesi Evdoksigaga Serdarın Bütün 

Kavuşmaktan İbaretti 
Serdar Y akup hiç cevap ı S e r da r Es i r i Ta n z m z ş f z 

v~~~fil~. s~ ~~~~ ~-------------------------i~ ~ di~~na b~ slirU kelime- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ler hücum ettiği halde bir 
tanesi bile ağzından çıkamı
yordu. 

Evdoksiya: 
- Allaha ısmarladık! dedi. 

Ve ayazmanın içinde kayboldu. 

DUTUNY ADlsİN HABERİ 
Arap ordusu çadırları, si

perleri yıkmış. Sizik şehrine 
taşınıyordu. 

G!inlerdenberi süren bu çe--
kiliş artık son haddine gel
mişti. Fakat bir taraftan da 
ağır hasta olarak yatan Haz-
reti Eyyup te peygamberin 
mührünü istiyordu. 

Gerek Rum ate.tini gerek &...iJ,11...-...ri ..... ,,.._.._ ..... lııillfııjgı-.ilııııım-o-.... .._...,ilıWliWı 
~ühürü bulmak için şehre gir- . . . . 
"ye karar veren Serdan Mu- ı ı:ıyad.e arttı. J ·- Peki, kendı kendine ge-
riye zade çağırtmışb. Serdara Serdu dışar. çıktığı zaman !en bir adam böyle yalın kılıç 
~ hamlede söyledikleri tunlar bahsettJkleri esiri, bozulan or- dört askerle muhafaza edi
oldu: dugahın biraz dışında bir ağaç- lir mi? Çekilin de bizi yalnız 

-Bugii.1 ~ütün ordu çek~ş lığır. alhnda bekliyor buldu. bırakın! 
oluyor! Senm. yan.~~an A ıti- Başında yalın kılıç dört Serdann bu haklı sözü kar-
baren şehre gırmeklıgın lazım. nöbetçi vardı. şısında askerler kılıçlarını kın-
Söylediğim gibi gelecek baha- Serdar esiri bir bakışta 
ra kadar bir ~ey yapabilirsen larına sokup çekildiler. 

tanımıştı. Bu, Evdoksiyanın y ı kal S d - l ne ilal yapamazsan çıkar ge- a nız ınca er ar şoy e 
lirsin, nıenılekete avdet edersin! sadık adamı Dutunyadisti. söze başladı : 

- Elimden geldiği kadar Dalgın ve müstehzi bakış- - Beni görmiye mi galdin? 
çahşacağıml ları: ufacık gözlerile kendisini - Evet! 

Fakat onun bütün düşfin.cesi süzüyordu. - Bir haber mi getirdin? 
bir an ewei Evdoksiyaya Dutunyadis herhalde ken- - Bir mektup ve iki de 
kaVUJmaktan ibaretti. disine çok mühim ve gizli bir emanet! 

Bu sırada bir asker gelerek haber getirmişti. - Veri 
o sabah ~rkenden bir Bizanslı Serdarın ilk suali şu oldu: - Teliş etmiye lüzum yokl 

- Bu adam kendi kendisi- V y • fak t b" artla! esir yakaladıklanm ve muhak- erecegım, a ır ş 
kak kendisini gönı.aek istedi- ne mi gddi? - Söyle! 
··ni aö leyince ümitleri ek - Evet S!!i~ [Arkası var] 

renlerin Listesini 
Neşrediyoruz ••. 

Albncı Seri 
"10,, Suale Cevap Verenler: 

Göztcpcde1 Çıfte havuı.larda, erkek 
Amerikan :lisesinde doku.ı\.lDcu sınıfta 
Rauf B. 

Ortaköy Gü.lteldıı arka aokatında 
9 No. Ahmet lh.aan B. 

Roberl Kollejden Neriman M. 

"9,, Suale Cevap Verenler: 
Muallim mektebinde11 521 H. A. 
Bey~u postane•! tevzi aıemurla

ruıdan Tevfik Bedri B. 

Haydarpaıa timendifer mektebl11-
den Ömer Ayhaa B. 

Ankara erkek Usul talebesinden 
72 A. Şeref B. 

Urlada Ihsan A. D. 
SGleymaıtiyede HocahamD mahal

lealnde Mualll Milniir H. 
Beyoğlu Feriköy Bahar sokağı 11 

No. Rept B. 

"8,. Suale Cevap Verenler: 
Dariinafaka U.ulnden 886 iL 

Mahir B. 
Bey~Juncla Tarlabqı caddeabada 

ısa No. Tuğrul B. 
Topancde, Bokazkeaende, Bostan 

tç.I 7 No. Naime H. 
Edimede Müdenh Alibey mahalJeal 

1 No. evde KlnJ B. 
Tepebaşında, Kalinikos apartımam 

4 No. Eltnf Vehbi B. 

"7,, Suale Cevp Verenler : 

lr.mir - Posta kutusu 291 Vitali 
Benedet 

Darüşşafakadan 971 Nevzat Ihsan 8. 

KUR'A GÜNÜ 
Tasnif edilen bu isimler ara

sında çekilecek kur'a neticeai 
puarteai neşrolunacak ve hedi

yelerin matbaamızdao ahnabile

ceği günler de ayni nüshada ilin 
olunacaktır. 

Tilki İle Karga Hikayesi Gibi 

er..'!· mdeki Maymu lan 
Aray B· l uz 

Tilki ile karganın hikayesini bilirsiniz. Hani tilki, karganın ağzın
dan peyniri kapmak için onun ıe.sini methedermiş. Karga bu methe 
aldanmış, ve ağzını açınca peynir yere düşmüş, tilki de kapıp kaç· 
mlJ. İşte tilkinin bu oyununu ormanda sekiz maymun ıeyrediyornıuş. 

Şu maymunları bulabilir misiniz? 

Kristof Kolomp Gibi 
Elinize bir şey, mesela bir 

mendil alın. Sonra arkadaşınıza 

mendili, onun gözünün önünde bir 
yere koyacağmız.ı ve o zaman 
mendili herkesin görebileceğini, 

fakat kendisinin göremiy~ceğini 

söyleyin. Tabü arkadaşınız şaşıra

cak n, böyle bir şey olamaz, diye 

iddia edecek, siz de o vakit men
dili onun başına koyarsınız. 

Tren Vakti 
Ati ile Nesrin amcalannı kar

şılamak iç.in istasyona gitmiye 
hazırlanıyorlardı. Tam o sırada 

kapı çalındı, Postacı şu telgraf 
u.zatb: 

"Treni kaçırdık, yann ayni sa
atte hareket ediyoruz.,, 

Ati telgrafı okuyunca dedi ki: 
- Amma da aaçma, yann ayni 

saatte hareket ederlerse gene 
treni kaçıracaklar. Onun için ev
den çıkmıya lüzum yok. 

Serbest Cümhuriyet Fırkasına Kimler Girebilir? 

Dercettiğimiz Nizamnameyi 
O kursanız Anlarsınız ••• 

Silih Kaçıranlar l.___*_S_o_n_R_o_s_ta_'_n_ın __ B_i_lm_e_ce_s_i_-tc_ 
Uydurma Bir .Hikayeyi Halledilen Bilmecemiz Yeni Bilmecemiz 

Nasıl Büyüttüler? ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ı 2 3 4 5 6 7 8 9 ıo 11 

" Maksadımız Cümhuriyetin İstilzam Ettiği Şartlan 
Tatbikat Sahasında Tahakkuk Ettirmektir ••• ,, 

Buı gazeteler bir iki g6ıı 
evvel bir takım Kürtlerin bu
radan Kürt ıakilerine ıilih 
sevkettiklerini yuddar. Biı: bu 
haberi tekzip ebnİftik. 

Da. Dk a,fllllllıa koydupmw: kilçilk bir llb ile Serbut Cihnhuriyet Fll'kuınna nizamnamesini aynea dercetmeyl 
Yadetaiftik. Afajlya kaydettl;tıah aabrlar De bu vadimizi ifa ediyoruz : 

Dün bu ytiı:den isticvap 
edilenlerden Arif çavuı bize 
bir mektup göndererek işin iç 
yüzünü anlatmıştır. Arif Ç&VUf 

Birinci kısım 
1 - Serbest liyik Cümhu

~~·, .... t Fır ı Ctımhuriyet usu-

J~~~ ""; Milli"' hakimiyetin en 
eder. 

0 

~cc'4!ifi olarak kabul 
2 _ s ;• 

l'İYet fj erbe~ ~st laik Cümhu-
_,... ,,.• •P<' • .. _,..ua·· "Kasının esas gayesı 

"-~~~yetiq istilzam ettiği 
ıartları tatbikat sahasinda 
tahakkuk ettirmektir. 

3 - Bu gayesine vasıl ola
bilmek için fırka, T eşkilib 
Esasiye kanununun Türk va
tandaşlarına vadettiai bütün 
salBhiyet ve haldan her türlil 
lıaleldcn siyanct etmeyi taah
hüt eder. 

4 - Vicdan hürriyeti, Sayin 
aerbetisi, Fikir, Kalem, Kelim, 
içtima hürriytleri, kra kuvveti 
murakabe ve kontrol salahiyeti 
ve halk kütlelerinin Belebiye 
ve; Vi13yet idarelerinde ken
di işlerini kdndileri görme
leri esası Fırkamızın hassaten 
benimsediği umdelerdir. 

5 - Harsi, İktısadi, Mali 
her türlü teşebbüslere yardım
cı olmak, ve küçük büyük 
ikt sadi teşebbüc; ve teşekkül
lerin inkişafına man; olan en
gelıeri kaldırmak ve memleket 
ikbsadiyabnı yiiksellmek ve 
milletin umumi menfaatl,.?:"i:ni 

(muhafaza için devletin mükel-
1eE oıaugu niurakabe hududu
nu tecavüz edecek müdabale
lcre ıneydan vermemek, fo·ka
nın varmak istediği gayedir. 

6 - Serbest liyik Cüınhu
riyet fırklSıDln müessisi sabık 
Ba~,~kil ve Paris büyük el~iıi 

ve Türk milletinin inkişafına me-
dar olacak ferdi ve hususi 
teşebbüsler her türlü müdaha
leden siyanet etmeyi taahhüt 
eder. 
FIRKAYA NASIL GIRiLIR 

1 - ı 8 yaaşını ikmal et
miş siyasi ve medeni hukuk
tan mahrum edilmemiş, sui şöh
retle tanınmamış, vatana karşı 
hiyanetle itham edilmemiş ve 
her Türk hansını kabul etmiş 
olan Türk vatandaş fırkamıza 
programmı benimsemek şartile 
girebilir. 

İkinci Kısım 
FIR~A TEŞKİÜ TI 

Köy ve mahalle ocakları: 
Serbest cümhuriyet fırkası

mn te.,kilab aşağıdan yukarıya 
doğr.ı yürür ve ilk numarası 

köy ve mahalledir. 
8 - Köy ve mahalledeki 

fırka azaiarı aı ~anndan birisi 
reis olmak üzere üç kişilik 
bir idare heyeti ve bir yedek 
aza seçerler. 

9 - Ocak aşağıdaki işleri 
görür: 

A - Azaları deftere kay
deder ve fırkanın programı 
hakkında halkı tenvir, halk 
arasında halkın maddi ve manevi 
yükselmesine yarılım edecek 

mektep,kooperatif. karşılıklı yar
dim müesseseleri gibi teşekkülle
rin husul bulmasına çalı-
şır, fırkamızın kaza idare he
yeti ile muhaberede bulunur, 
fırkanın köy ve mahalledeki 
vaziyeti hakkında oraya ma
liiınat verir, oradan bu hususa 

çalışır ,azadan hrka aidabnı toplar 
köy ve mahalle ocağının yıllık 
bütçesini hazırlar. 

Mahalle ve köy ocağının 
fevkinde Nahiye idare heyet
leri vardır. 

NAHİYE OCAKLARI 

11 - Nahiye ocağı beş 

kişiden teşekknl eder. 

divor ki: 
· 1 - Evvelce hamallar ke-

sedan iken (400) lira ihtilisın
dan dolayı işten çıkanlan 
Çankırılı Tahsin isminde biri 
giıya benim Galatada Rızanın 

1 - Bir kavim (5), geçmİf (S) 
2 - Düşünce vuıtuı (4), hız

lı (4) 
3 - Doktorluk (3), kıral bqh

tı (3) elektrik deposu (3) 
4 - Kırmızı (2), kuşlarda obn 

(4), ki (2) 
S - Ayak altı (5) 
6 - Methur bir bo;u (9) 

AŞAÔI: 
7 - Ankaranın en methW" 

mevkii (7) 
8 - ~usiki işareti (2), bir hay

van (3), Nota (2) 
9 - Du,,dak (3), kadar (3), top-

rak (3) 
10 - Mevva (4), Menteşe (4) 
H - Ecnebi ismi (5), direk (S) 
Tertip ede&: Ayvalık, Ahmet Cemil 

12 - Nahiye ocağı hafta
da bir kere içtima eder ve 

aşağıdaki işlerle uğraşır: 

A - Köy ve mahalle ocak
larile muhabere eder. Köy ve 

mahalle ocaklanna talimat 

verir. Fırka programının halkça 

kahvesine gittiğimi ve isim
leri yazılı eşhasla ve (7) 
bin lira bir para ile oto
mobille evime gelerek silahlan 
kaçırdığımı zabıtaya haber 

vermiştir. r ıı s . f . 
Rıza'nın kahvesine gitme- v APURLAR , eyrıse aın 

diğim gibi bu şahıslarla temas- 1.-----------• •-----------a 
ta bulunmadığım resmen an-
laşıldı. 

anlaşılması müşkül göriinen kısım- 2 - Hanem taharri edildi. 
lan hakkında ocaklara izahat Polis birinci şubesince müsa
verir ve 0 yolda halka konf c- dere edilen iki silahın hanemde 
ranslar, vaızlarda bulunması için değil, yine birinci şube me-

murlarından Hasan Basri Ef. tedbirler alır, ocakları çalışmıya 
sevkeder, halk arasında faydalı tarafından sabldığı anlaşıldı, 
teşebbüslerin ve teşekküllerin ve doktor namı verilen Saffet 
husule gelmesi ve seçimler Ef. yi de bh·inci şubede müva-

zama nında fnka m:m:zetlerinin cehede gördüm. 
kazanmalan için çalışır. 3 - Muhbir hakkında 

B-Kaza ocağı ile muhabere ikamei dava ettim. 
eder. Bu ocağa naijiyede 4 - San'abmın silahçılık 
köy ve mahalle ocaklarındaki olması ve istiklal harbinde 
faaliyetlerine, fırka programı- İngilizler tarafından hanemin 
nın halka yasa nisbetinde bası:ması bir cürüm müdür? 
husule getirdikleri değişiklikler --===-=---=---:oııı:::;::=== 
ve nahiye halkının arzula-

nna dair malumat verir ve 
bu hususlara dair kaza ocağın
dan malumat Alır. 

C - Nahiye ocaktan hesap 
defteri tutar ve yıllık bütçesini 
yapar. 

Karga Mücadelesi 

Karga miktan bu sene 
fazla olmadığından vilayet dahi
linde mücadele yapılmamış

br. Civarda yapılan mücadele-

ADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZA 
ve LÜKS POSTASI 

SADIK ZADE 
Vapuru p günü 

31 Ağustos azar akşamı 
Sirkeci rıhbmından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun , 
Trabzon, Sürmene ve Rize'ye 
azimet ve avdet edecektir. 

İNÖNÜ ~a~;ıın 
Salı akşamı Sirkeci rıh

tımından hareketle 
( Zongddak, lnebolu, Ayan
cık, Samsun, Q;·du, Girc
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rize ) ye azimet ve avdet 
edecek öt. 

T afsüat için Sirkecide 
Meymenet ham albnda 
acentahğına müracaat. Te-
lefon İst. 2134 

Merkez acentesi: Galata köp
ril başında Beyoj'lu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci' de Mühürdar 
zade hanı altında Tel. lst. 2740 

lzmir sürat postası 
( Gnlcemal ) vapuru 1 

eylül Pazartesi l 4,30 da 
Galata Rıhbmından kalka-_ I 
rak Salt sabahı İzmire gidecek! 
ve Çarşamba .14,30 da h-
111irden kalkarak Perşembe 
Sabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

Mudanya Postalan 
Mudanya'ya badema cu

ma, pazar, çarşamba gün
leri posta yabılacak ve saat 
9 da. kalkacaklardır. Bun
lardan cuma, çarşamba pos
talan Mudanya'ya kadar, 

1 pazar postası da gidiş ve 
dönüşünde Mudanya'ya uğ
rayarak Gemliğe gidip ge-
lecektir. 



İttihatçılar Divanı Hesap Veriyorlar •• 

Şükrü B. Muharebeye Gimıeyi 
Tam Zamanı Addediyordu ••• 

Ve Daha İleri Giderek Kabahati Ruslara Yüklüyordu 

İstifade ediniz 
1 •• bin 3 sabn geçmiyecektir. 
2 - Her ubr 4 kelime hesap edi· 

leeeldlr. 
3 ·- Her ilin 5 adet llln kuponu 

mukabUindedir. 

HAKiKi HAYAT Hile)_ EN· 2 

G Özelliğin Fen alığı 

Herkes Güzellik 
• 
ister Ama Bir de 
Bana Sorsunlar 

~hat ve Terakki büküme-1 küstah duruyordu. Sual karşı- ı -:- Edildi: : akat Rus sefiri ~ IJ:e !ctıTı!ı:=. ıuı..ma 2 Ben yirmi iki yaşında bir · nim istihzam karşısında b&s 
thıiıt sabık maarif nazın Şük- sında kalınca kaşlanm çatarak had~e hızım •v .d~na~mamn 5 - Her ~n Uzerindeld tarihten genç kızım. Kendimi melet- bütün kendini kaybeden bwı 
rtl Bey başlı başına bir şahsi- ,öyle bir doğruldu: sebebıyet . v~ıgı ~dia~ bir baflSO•N•POSTtleAmutyı eberokudlr.du. M-- mek istemiyorum; fakat beni zayd insanm yaıua-ıya halda 
Yettir H · · • nl d B "dd" anl d di. bulundu. Bız bıtaraflıgımızı mu- ... .....,, r--
. • arbı ıstemıye er en Be- u hı ıabey iŞ:· . e halaza etmek istiyorduk. Tar- soma ilin kuponunu salda11- tamyau!ara sorarsanız, size olduğuDa emin değildim . . Gi-

Ziyade istiyenlere yakındır, oce mu are ye se psız ve . . h oldn<mtn nız. Bundan S adedini ilinum benim harikulade guz-el bir rüyorsunm ki samimiyim. it ki . . ., . d -·Jdir e· . zıye vermıye azır -e.- uzu ile birlikte hir zarfa koyarak 
atta onlardandır, bunu reisin va tsiz gın mış egı · ızı!11 söyledik.itilif devletleri Alınan po5ta ile idarehanembe wön- kız olduğumu söyliyecekler. Bu Tıbbiyeli, nihayet intihar 

ilk sualine verdiği ilk cevap- muharebeye ablmamm mDCJp zabit ve neferlerinin donanma- deriniz. 11.inınmo paeteye ıir- Eğ'er, güzelliğimin başımdan etti. Bir fırtmah gecede ken-
tan anhyo--. ola~ sebep. R. ua donan_ mawnm dan ihracını istediler. mcıi için bu kadan kafidir. d d d dis" · Osku-dar kı d d 

& .... n-.::. har d T rk d geçen •eylerle ogru· an ogv - mı . yısm an e-B .. .. ~az ıcm e u onan- Biz de bu teklife muvafa- " 
ugun ağleden sonra, fakat masına hücum etmiş olmasıdır. k d . b har == S01~ POSTA == ruya alikuı olmasaydı, bun- Dize attı, fakat kurtanldı. Bu, 

Yenıeği müteakip erkenden Reis şaşırdı. Fakat biz.imde . ~t b! emb::;ptıı=.u p BEDAVA iLAN KUPONU dan bahsetmezdim. bir. 
toplanmışbk. işi, çabuk baş!ı- ağızlarımız hayretten açıkta ıçın_ e:u söyliyen sefir mi 31 .. Ağustos - 1930 Bütiin feliketlerim bu gü- Size teker teker anlatamam. 
Yarak çabuk bitirmek istiyor- kaldı. hücumun Rus donan- idi? zellik yüziindendir. Sonra beni on bir kişi daha 
chık M ksat b=~ if d 1 • masa tarafından değil, fakat d · fir ı•--------.. ı Ş d biliniz' · ki b k d" B l 'kis • h talan~-. a u1.uu a e en b' . Al . alinin ~ - Hayır, zanne erım se TÜRK KADINLARI BiÇKi YURDU- unu a , en a- sev ı: un arın ı ı as w 
alarak meclise verip : tihl ile ~ ıldığ~ hakkında burada yo!rt'1· Bunu söyliyen ıs inci den senesi için talebe kaydına dmdan fazla erke2:e yakın ve seyah~t için Aw':1paya gitti. 

B .. y P m"'•·lahatguzardı başladı. Divanyoha Te&efoa ı.. 2038. b kı B d 7 k 0.. ~---: b--1. ... ı l l - uyunm, yapacagınw deveran eden şayialan bu adam A"1 • • ir zım. en e adınlık T ~ ~an e ev ene-
)apnal demekti.Fakat ne yapıla- işitmemiş midi? - Bu cevabı ~~etmden oOşMIYF.N VE KALKMWAN BiR duygusu hiç derecesinde azdır. rek avunmak istediler, fakat 
hilecekti? Ben bu noktayı dü- - Cevabınız bundanmı al~Ş-.1emyır ksiizerinek md!

1 
... ~öydle- ALLAHTIR - Etı bet Jllfbnada vak- Hatta, bütün hayabım erkek- iki tanesi hili bana gizli gizli 

·L---· ? mıştır o a en ı ıgın en tile memuriyette ve 80anlan b&yük , • bilirim. • ahnımi- mektup go"'ndeny' orlar. V!-~ tln~m zaman kendi ken- 1'1iUet , tGccarhkta bulunup blllhare bütün ve m ~ 
~uxu . Bu suali Reis sordu. mı? . . emlik ve emvallnln ~ sebeplerle sız geçıre kendini içkiye verdi, kimi de 

• . . . Evet efendimi _ Zannec:lerun ki, hlikii- elinelen çıkm..ue va1Jet1 dllflriin btr yet azabı duyamam. hili . d eli b" 
,,_ - Hiç, ?~· Hıçbll' Bu cevabı da Şükrn bey metinden aldığı emir üzerine ~iaııx~::d':= ,.':ıın:-'~1: it'bs ~= ldE~kekle~~ karşıdahpek likbayt ümit pl;or ~n g yor ve ll'feJ 
T-s :yapa.lamı,--- ve vatanı - ıe-:..+;. &erde kitlplik .. ya bana mGmasil va- o ugum ıçın a on eş Y-'-- b 
~ bu herifler -ne ceza- vermişt. • i. Ben kızdım, saz is!~ soyErtuau..,ğnıl~· meb 'usu söz aldı·. sıFeterde ıauhnam edilmek 111ere bir al 'd • "b ' ~ ir taneai var ki, o~ 

o-· elim ani d d ğil iş arıyor. Kendisi vaktile iyi talıail on b yaşım an ıti aren on-
llz kalacaklar, gene mümkün • ' . aş .an zdıramaıud ed • - Almanya ile aramızda görmiit, namuslu, dotna, bir adam, bir lar benim üstüme düşmiye acı8yorum. olursa te~mi~ binmek isti- dı. Rettı~ hiç al ma an e- aktedilen muahededen VUkela kaç muteber tahıslan kefil g&ıtererek b .... ı .. dıl E b eş senedir beni seviyos, 

ki r- , , --•· cak vam e ı: M c1· • h beri var mı? vaıifeye mübaşeret etmek fatiyor. Arza ~ ar. vveli eni Bağlar- eziyet ,.ekiyor, fakat bana hi--ı.:.. 1ece er Bunan ıçm \'A"f8 - Fak tecavüze .bizim se- e ısının a edenler şu adrese cevap venin er: başında kolDfUDlUZllll çocuğu T ~· 
lardır • 7 a •v. . _ - Meseli benim vardı? Bmsa Yeniyolda Yeni Bosna oteD sevdi şey Wssettirmiyor. Beni sevenler 

• , . bebıyet. verdıgımız soylen- ~Akrü B. hi"' çekinmiyordu. milateclrl lbrahlm B. vasatulle Cevdet. • 
Çünkti halk cahildir. Asa- mektedir. u tti" 

5 
... tekrar etti. · Aşk, bu yirmi yqlanndaki arasında yalnız bu adam gülünç 

lard b • al da d emse D • • HEMŞiREME - Son Poetada itaya- T bb" tal b • - k dar olmadi. Otuz vsurlannda, mesle-an en esaret bn yap- Zaten benim e soracağım - Bu mesele vükeli mec- blll yuan ve lzmirde oturan fstanbulla ı ıye e esım o a ~ ~ 
lllıştır ve kendisinde zulme bu idi. Şülaü B. daima lakayt, lisinde müzakere edilmedi mi? ~~.:kin .1:!d!~· ~ 'P:.t~ittim. l gülünç bir hale getirmişti ki, ğini aevmiyen bir avukat. 
k8J1ı isyan etmek cesareti kal- sakin ve küstahb: - Hayır! Hamza Söbnp yüziinü gördüğüm vak.itler Şimdi o da huta. Ölecek 
lll&mışbr - Bu, dedi, d&şmanlann - Muahede tecavlzi midir, ALBAYRAK $E.KERCI MAÖAZAsı:=- beni bir gülme tutuyor ve diyorlar. Ben istersem yaşar-

- Dl'vam"ye meb'··- Fuat iddiasıdır ve harbin mes'uliye- t-~afüi· mı·? allı .. ba-bütün B ki . :ım . . . .._.. cu Kuhtelif teker, çukulata, biaküil ve zav çocugu w. tutuş- mış. en msenın v esmı ıs-

B rd uh b tinden kurtulmak için ortaya - Hem tecarizi hem de ı. ı b 
ey arn aşımız m are eye ablmıştır. Sıhhatinin ispab t dafüi yahm İngiltere hak- No."':... atam .ı Tahtakale Hanmlar turuyordum. Ben, gittikçe 7.alim temem, fakat ona yapabilece-

Bed" bepıiz ve vakitsiz KiriJdi id- 1.izımdır. bıc1a bir kaydi ihtiraziyi ha- SATILIK - Merhum Htıanu Beyin olmıya bqladım. Çocujun ğim hiçbir iyilikanl ted yok. 
ıasmdadır. Reis İPa _ ucunu bırakmadı: vidir. .Jldl.kü satılıktır. Beylerbeyi Burhaniye harika türlerini yapıp kendisine Son zam ar a lı er1 es 

Bu cümleyi reis lllylecl. Sa- -Ba hadiseyi müteakip me- Bu mesele hakkında Şükrü Bayır •okafı. Cama pnlcri müracaat. hediye ediyordum. Arkadq-1 bana fena bakıyor. Düşman-
'bık maarif nazın Şükr6 Bey selenin tahkı'ld için devletlere Beyle arkada.şiarının üa4eleri " HANIMLAR TERZiHANESi-Bahçe- lanm bana: lanm pell çok. Belki de günün 
aakin, likayt, hatta biraz da müracaat edilmedi mi? arasında tam bir tezat vardı. kapı Ruimpata ham 12 No. Telefo• _ Sen bu genci &ldlirecek- birinde hayabma kastedecek· 

Sabık Maarif Nazırı, Hükumetin Bütün İcraatını Mü
dafaa.Etmeyi Üzerine Aldı, Bunu Y ann İzah Edece"'· z 

aro ağa Toptan Tekzip Ediyor 
(Bq tarafı (1) inci sayfada] 1 Bir de Amerika'da tekrar 

taı...•ile bilifı hakikattir. J... t~~ e~ ." .elabmda 
'-L.ıclan baftketimden enel kal.bımı bır Amerikan mliesse
"- seame lııaltJiuaa ve beiın Is
~ ~J mfmc:la gerek Asım ta-haldan kaçınldıjma dair 
~ ıerek arlradatlanmdan deweraa edm PJİlllaia bt'
.._ Al.et Jılm Ef. ilin bana . alı, ewı olm .... tara-
._ iJ WWrl-ı jlude m lira flJ•ıl a._L..: - • • • 

• • w•n ~p sıı:.meaal nca 
&JIW iEm A.. BJa ıadi- d • 

il Jk lindan bınk6m ettiıclijim e emn. a1::.:-
"'na ld ....., &:..- tw Malhnl __, anusuııu 
r- .7- -•7 • bend••;• zabAljpjze an ve rea-
'41R ~:... ı--:1-- -. _ _.,,... •-r- men mf\•eadeniri iatihul et-
fdarea için tuli• efmittim. 

H..ebt edeceiim gUn cla
lai, Aaım Bey, benim arzum 
•~e gene Cafer efendiye 
laybubetim esııasuıda, mabza 
faılailyamm idaresine sarhdil
'-elt here, gözümün &liinde 
~ Jtlz dolar teslim etmiştir. 

'1 miktar parum tiç dört ay 
tarr.da familyama· kili gele
~ği fiiphesizdir. Tanmum Ca
:~. efendinin, her ı.alde v~ 
ha taın-t üzerine,. ,edeline 
~ edilen ba parayı famil
Janıuı idaruine arfetmekte 

~-

mipiw, ş.,.tilik hu kadarla 
iktifa ile hGrmetle ellerinizi 
sıkarak sıhhat ve rahatımnı 
fevkalide olduğuna kemali 
memmmiyetle aneylerim, efen
dim. 

lııtiramkinnız 

(Zaro ağa imz.,nın albna, 
görüldiiğü gibi parmağım baS
nuşbr.) 

Nişan taşında 

ŞİŞLİ 

Elif Naci'nin Sergisi 
Ressam Elif Naci Bey Gü· 

zel San' atlar birliğinde qlüliiD 
birinci günü öğled~ 10nra 
saat on dörtten itibar.A'\ tab
lolarım teşhir edecektir. 

-Tıbbiye Mezunlannm 
Toplanışı 

Her sene toplanan 333 se-
neai bbWye mezunlarmın bu 111en.e 

de toplanınalan şerefine Taksim 
bahçesinde bir akşam yemeli 
tertip edihniftir. \'ana uat 
on ı · de Bey()ğlun' da lstik
lil caddesinde Viyana ıazino
lllllda buluşularak Taksim bah
çesine gidilecektir. Adresleri 
bilinmediği için ayrıca daveti-
ye gönderilememiş olan me
zunlann iştirakleri rica edil-
mektedir. 

Yeni neşriyat 

"UY ANIŞ,, MECMUASI 
Bu haftaki aüsbada Reşat Feyzi 

B. in "Fecriiti nasıl bir teşekkül· 
dür?,, yazısı devam ediyor. Bun· 
daa bqk.a Ahmet btAn B. İll 
•Matbuat hatıralan,,, Halit Fahri, 
Mwlt1a Ferit, Mehmat Selim, Ga&p 
Naıit, Reşat Feyzi, Reşat Enis B. 
lerin makale, şiir ve hikayeleri, 
...J.telif re.imler Ylll'dır. 

TABAKKI 
LE YL 1 

NEHARi 
KIZ 

ERKEK 
Telefon: 

ANA 

LiSESi 
Tefkillbm tevsi ederek "ANA ve ILIC. 

mıııf1an De "Kıı. Leyli" dairesini ittiMlndeld 
eski (15 inci mektep) binasına naldetmitm. 

- iLK - ORTA -
Beyoğlu 2517 

LiSE 

İstanbul 4057 
sin, dediler. ler. Emin olun ki bu hal beni • fi>r A KUTIEL Ben buna da ehemmiyet çok sıkıyor. Hangi genç kız, 

• • vermiyordum. G6zlerini tuhaf hangi kadm benim yerimde 
Muayenehane •• tecla'rii elektriki 

1 

b • t--..I- -.. arada b" olmak • ? GA .. ~ L 
lalioratuvan: Karaköy Topçular ır iUMUI .u.IoeD, lr i8ter ~5""' çoa 

caddesi No. 34 ağlıyan, daima pşkm ve be- imrenmesinler. 

Yüksek mektebi 
Boğaziçi'nde Bügükdere- Bahçekögü'ndedir. 

Tahsiı müddeti üç senedir. Leyli ve meccani
dir. Talebenin lıer türlü ilıtigacı temin edilir • 
Mektebi ikmal edenler " Orman' mii:liendisi,, 
diplomasını alırlar. 

Orman mühendisi olmak için 
Taliplerin 1 teşrinievvel 9.10 tarihine kadar mektep rekt6rlq&ıe, yahut viliyet ormaa 

müdürlüklerine müracaat ederek evralmu ibrazla maameleledai ikmal ettirmeleri Jlznnclır. 

Yüksek Orman mektebinin kayıt ve kabul şartlan 
1- Taliplerin TI'urkiye cümhuriyeti tabaamndan olmalan. 
2- Yaşlannın 18 den aşağı Ye 25 ten yukan olmamam. 
3- Tam devreli lise mezunu olmak, yahut o derece taı..;tde bullatduiu Masif 

vekaletince tasdikli lise ve muadili şahadetnameye. 
4- iyi abJikh olduğa Ye hiçbir güna cezayı müstelzim ef'al ye barekltta bu!unmadığuu 

beyan eden ve mahalli zabıtasmca tudikli o&an ihtiyar 1ıeJeti wnbe•• e w 
5- H~r türlü hastalıktan salim ve bilhassa kuvvei aem'iye, hasariye ve li~esl tam 

ve diğer noksanlardan beri ve gerip yürllmiye, auvarilij'e miltebammil oldujanu m&t'ir tabip 
raporuna malik olmalan lizmacbr. 

6- Talipler yilaek orman mektebi rekt&fttlOae ,..ctıfdan !.ir isticlqa en aon. mektep 
phadetnamesini, 11hbat raponuıu, &fi phadetnamainl, ha..6hal mazbmMı, hilvıyet tiiz
danmı raptederek bizzat nlektebe ftJ& 9lla,et anman ............. ~ ederler. 

7- Mektebe kaydolunduktllll __.. mektelte clalail olmak içİD c6aptald tutlarma 
tevfikan noterlikten tudikli kefalet ıaelli .... M• •na.I& 

8 - T..,.aclan pec:ek taleheain yol _.,. lra,t • bW ıtaz ! 
1 

la& - ~ 
teni,. edilecek .e clenler hıı'•Jmc:aJa ....., Jemek w J&lma'm ~ temi11 
edilecektir. 

9 - Fazla tafsillt iatiJea1er Bllytllrdere 70 No. JA ,,.,_ edehilirler. 



Süt veren 

annelere 

E 
aş 

e ir vilaye · nafia 
ühe is iğin den: 

1 - Eskişehir - Çifteler tarikinin 50 +-930-52+()00 inci 
kilometreleri arasmde ve Mahmudiye karyesi içinde 13-70 met
re tulünde müceddeden yapılacak şose inşaab bedeli keşfi 
(8447) lira (9) kuruş olmakla kapalı zarf usulile 17-8-930 tari
hinden 6 - 9 - 930 tarih cumartesi günü saat on albya kadar 
münakasaya vazedilmiştir. 

2 - Talip olanlar bedeli keşfin ~o7,5 nisbetinde teminab 
muvakkate akçeııi veya banka mektubu ve istikrazı dahili tah
Yilib ita edeceklerdir. 

3 - Müteahhitler inşaahıa devamı müddetince bir mühen -
Gia veya fen memuru wtihdam mecburiyetinde bulunduklann
tlan istihdam edecekleri mühendisin katibi adillik~e musaddak 
taahhütnamesinin teklifnameye leffi lazımdır. 

4 - Yapılacak inşaat fartname ve sair~ kakkında malu
mat almak isteyenlerin Eskişehir Nafia Başmühendisliğine mü
racaatları ve taliplerin ihale günü vakti muayyeninde Encü
meni vilayette bulunmalan lüzumu ilin olunur. 

ALDANMAYINIZ 
F antazi Kaşa Pantalonlar 
Zarif Çocuk Elbiseleri 
Sof Ceketler 
Yazlık Keten Elbiseler 

Kostümler 

Pardeşüler 

Ismarlama Kostümler 

5 liradan başlar 
5 liradan başlar 

7 liradan başlar 

8 liradan başlar 

J O liradan başlar 

t 3 liradan başlar 
25 liradan başlar 

KAZMİRCİ ALİ RIZA 
Müessesatı İstanbul'da Eminönünde 

---

s ehirvilay afi 
b •• endisliwi u en: 

Eskişehir - Seyitgazi yolunun mebdeinden 14 X 000 ncü kilo
metresine kadar yapılması lfızım gelen imalatı smaiyenin inşası 

l 4000 lira bedel ile fiati vahidi kiyasi üzerinden ve nafıa baş 
mühendisliğinden verilecek nümunelere tevfikan yapılmak üzere 
17 ağustos 930 tarihinden 6 eylül 930 cumartesi günü saat on 
albya kadar münakasaya vazolunmuştur. 

1 - Müteahhidin bu yolda yapacağı imalatı sınaiyenin be
deli 14000 lirayi tecavüz etmiyeceğinden münakasaya iştirak 
e~ek istiyenlerin bu miktann % 1,5 nisbetinde teminat akçe
ıi veya banka mektubu ve yahut istikrazı dahili tahvilatı ver
meleri ve teklifnamelerin münakasa ve müzayede kanununa tev
fikan ihzar edilmesi. 

2 - Taliplerin inşaabn devamı müddetince inşaatın mes'u
liyeli fenniyesini taahhüt edecek mühendis veya ehliyeti nafıa 
başmühendisliğince tasdik edilmek şartile bir fen memuru irae 
noterlikten musaddak taahhütnamesinin teklifnameye leffi. 

3 - İnşaat hakkında fazla malumat almak istiyenlerin nafıa 
başmühendisliğine ve münakasaya iştirak edeceklerin ihale gü
nü vakti muayyeninde vilayet encümenine müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

Vahan M. Koçya 
Her nevi mahrukat depoan, odun, manga kö
mürü, Kardif, antrasit, kok, maden kömürer 
• Tophane, Kılıç Ali paşa Çıracı sokağı N. 22 - 30 

Tel. Beyoğlu 1751 

Eskişehir vilayeti nafia 
baş m ··hendisliğinden: 

t - Sivrihisar - Hamidiye yolunun 3X500-X513 üncü kilo-.. 
metroları arasında müceddeden yapılacak şosa inşaatı bedeli 
keşfi 9625 lira 15 kuruş olmakla kapalı zarf usulile 17 ağustos 
930 tarihinden 6 eylül 930 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat oıı altıya kadar münakasaya vazedilmiştir. 

2 - Talip olanlar bedeli keşfin yüzde 7,5 nisbetinde temi
mı.b muvakkate akçesi veya banka mektubu ve istikrazı dahili 
tahv'ilah ita edeceklerdir. 

3 - Müteahhitler ınşaabn devamı müddetince bir mühendis 
veya fen memuru istihdam mecburiyetinde bulunduklarından 
istihdam edecekleri miihendisin noterlikten musaddak taahhüt
namesinin teklifnamcye leffi lazımdır. 

4 - Yapılacak i.ışaat şartname ve saire hakkında malumat 
almak istiyenlcrin Eskişehir nafia baş milhendisliğine müracaat· 
lan ve taliplerin ihale günü vakti muayyetinde Encümeni Vila
yette bulunmalan lüzumu ilan olunur. 

Istanbul gümrüklri 
baş müdürlüğüden: 
lstanbul gümrükleri için 826 çeki odun ile 30,508 kilo 

mangal kömürü aleni münakasa ile mübayaa olunacakbr. Ta

liplerin bu husustaki şartnameyi görmekle beraber 13- 9- 930 
cumartesi günü saat l 4 te icrası mukarrer münakasaya iştirak 

etmeleri için Baş müdürlükteki komisyona müracaatlan 

FİLİPS 

Is tan bul 
Radyosu 
İşlem eğe 
Başladı. 
Akşamlan Eve 
Dönünce En iy 
Eğlence Düny2 
Ve İstanbul 
Radyosunu 
Dinlemektir. 

Radyo Makinesi 
Elektrik' cereyanı 
Veya 
Pil ile işler. 

Radyo Makinesi 

Kısa,. orta ve uzun mev

celerle çalışan bütün 

istasyonları laır 

I 

Müesseseleri 
Galata; Hezaran Han ı 
No. 14 
Posta kutusu 400 ı 

m··tkiye 
abul ş 

o 

e 
de • • 

•• e mu-

Mülkiye mektebine talebe kaydine eylülün birinci günü 
haşlanır otuzuncu günü akşamı nihayet verilir. 

A. Taliplerin yaşı 18 den dun ve 25 ten büyük ol

mamalı, tamüssıhha bulunmalı ve tam devreli lise me
zunu olmalıdır: 

(Ağır cezayı istilzam 
bir cürümle mahkum, 
olunmaz) 

• 

eden ve haysiyet ve şerefi muhil 

olm:1ş bulunanlar mektebe kabul 

B. Talipler hüviyet cüzdanı derecei tahsil ve hüsnü-
hallerini mübeyyin mektepleri tarafından verilen şehadet-

name veya tasdikname altı adet 4, 5 X 6 büyüklüğünde 
ı 

fotograf sıhhat raporu çiçek aşısı ilmühaberile beraber 

müdüriyete müracaat eylemelidir. 

C. Talipler mektepte mevcut nümunesi veçhile teahbüt 

ve kefalet senedini Noterlikçe tasdik etmek mecburiye-

tindedir. 

D. Taliplerin adedi muayyen olan miktardan fazla 

olduğu takdirde müsabaka imtihanı icra edilir. Müsabaka 
imtihanı : Türkçe, felsefe ve içtimaiyat, riyaziyat tabiiyat 

tarih ve coğrafya lisanı ecnebideu yapılar. Hariçte bu

lunanlar eylülün 25 inci günü mektepte bizzat bulunmak 
şartile vesaiki lazimeyi daha evel gönderebilirler. Talip
lerin cumartesi, pazartesi, perşemb günleri saat on

dan dörde kadar Yıldızdaki mektep idaresine müracaat 

eylemeleri. 

Her eczanede satılır 

Eskişehir vilayet· na 
baş mühendisliğin en. 

Eskişehir - Kütahya yolunun O+ 000-2 + 333,30 uncu kilo-
. metreleri arasında yol boyuna fiküre eaiJerek ve kabul edileli 
ocaklardan çıkanlmak şartile (1400) metro mikap kırma tat 
ve 1400 metre mikip bülükaj taşı (15008) lira bedel ile _ı7..g.. . 
930 dan 6 - 9 - 930 tarih cumartesi günü saat on albya kadaı 
kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 

1 

Taliplerin bedeli keşfin %7,5 nisbetinde teminab muvak'" 
kate akça veya bu miktarda istikrazı dahili tahvilib ve yahut 
banka mektubu vermeleri teklifnameler usulü veçhile ihzar olu
narak vakb muayyeninde Encümeni Vilayete verilmesi lmwnu 
ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ilanları J 
Şarkışla-Sivas kısmının l Eylül tarihinden itibaren işletmeye 

küşadı münasebetilc Ankara· Kayseri ve dolayıaile Ankara'" 
Cebeci ve Ankara-Kayaş-Etimes'ut katarlannın vakti hareket· 
leri tebdil edilmiştir. Yeni tariff'lerimi:ı mucibince Haydarpaşa
dan Pazar ve Carşamba günleri saat 20,00 de ve Sivastan 
Salı, cuma günleri saat l 4,55 te . hareket etmek fizere Haydar.: 
paşa-Sivas - Haydarpaşa arasında haftada iki defa bir yolcu 
katarı işleyecek ve bu katarda bir yataklı vagon bulunacaktır. 
Bu doğru katarın işlemediği günler Ankara-Kayseri-Ankara ve 
Kayseri-Sivas-Kayseri arasına muhtelit yolcu katarlan işleye
cektir. Daha fazla izahab havi hareket cetvellerinin istasyon
larımız beklenti mahallerine talik edildiği ilan olunur. 

MUHTEREM 
HALKIMIZA 

Galatasaray Yerli mallar ser
gisinde teşhir ve Eüruht etmekte 
olduğu metin ve nefis ipekli ve 
bilumum yerli kumaşlarile 
temayüz ve mazharı takdir olan 

BURSA PAZARI müessesatmın pavyonunu bir kere ziyaret ediniz. 

Galata ithalat gümrüğü müdür-
ı··ğünden: 

Adet Nevi 
1 Sao 
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10 
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" 
tt 

" 
" 

" 
" Fıçı 

B. 
" 
" 
" s. 
" 

kafes 

Markası 
A 

No. Kilo Cinai 
Bili l 432 Liatik kundura ökçesi 

50 Lastik boru, otomobil 
lıu.iiği 

• 

MB 1-4 48 Şerit halinde sigara 
. kiigıdı 

MP 7414-15 196 Talk 
AH 2 8 Allık, pudra ttiyii 
MP 432 36 Badiyan, · bomdo 

tolü V.S . 
NCZ 608 9'l İpekli pamuk mensucat 

RA 2042-47 2 l 5 taflan suyu 
Z · 79 20 Çorap makin~ 

MS 424 30 Kundura boyası 

AA Muhtelif l 78 Sebze konservesi 
20444 52 Pil kömürü 

RK 1 23 Magnezi lmlsine 
ASJM Bili 50 Bağırsak 
PFI 401 37 Haki pamuk pantalorı 
,, 402 ı 8 Örme pamuk don 
,, 403 40 Haki yün ceket 
,, 404 52 ,, ., pantoloP 

DCO 1-34 880 Maden suyu 
NS 1-10 308 Sülfat dö sut 

D JEC l Ot-104 800 Kalbur makinesi 
t ,600 Sansar derisi 

Rıhtım antrepolannda bulunan balade yazılı eşya 12-8-g30 
tarihinClen itibaren 20 gün müddetle mllzayedeye konmuş ol" 
malda taliplerin mfiracaatlan. 
~--~~~~~----~--------~----~~~-----------

Mes'ul müdür : Selim Ragıp 


