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Ne Yaparsınız?· Gününden itibaren Yeni Fırkaya Girebilir... Tebyiz Ediliyor· Aııkara, 17 - A.lteri terli Jlltejl 

Yeni fırka lideri Fethi Bey 
programını neşretti. Umumi bir 
alaka ile karşılandı. Ba alakayı 
müabet fikirler halinde toplamıt 
olmak için bugün de karilerimiz.e 
fU auali aorduk: 

• IY INT• F k B tebyia edilmektecl r. Bir haftaya pd~ 
Ağa Oğlu Ahmet YENi FDU4\~ ~~ED Ev 1- ır a ugün :;:::.!!.:U-""'" ...... "-. _.ı 
B.Fikrini Söyliyor BABINA GiRiP GIRMIYECEGi YA- Toplanıyor bncı!.:Z::O~ıılR .... ~ ~ T::~: 

!Bot tarofl l iad uyfada} RJN Y ALQV ADA BEJJ.i OLACAK Serbest Cümhuriyet Fırkası <al";'J:i~E ÇAY YETiŞİR r.ıi ' 
mendifer kurmak iç.in mahe- bugün 6ğleden sonra Nazlı ban- hrosat VeJcAJeU b\llllua teebitl lçia tet" 

· 1 l k Serbest Cümhuriyet Fırkası Bu müracaatların büyu .. k d ak ıs· b d kikat yapmaktadır. meyı, ray an, vagon ve o o- a toplanar tan ul a ya- ..... SERGİDE_ Dün 11000 zipret~ 
Fethi Beyin yerindeaiz olaanız, 

ne yaparsınız? Bu cevaplar, belki 
esastan biraz u.zakla.tıyor. Fakat 
yazılmasında zarar ~rine fayda 
vardır. 

Sami B. 
8.1) 

tifı . k d' . idare heyeti dün Nazlı handa bir kısmı vil~-tlerden gel- il ""_1_ .. ır;ı~ af da .,.. 
mo en en ımız yapmcy'Ol11%, toplandı ve aza kaydına derhal melde, içlerind]-kadm imzam p acaK te~t etr m mü- kaydedihaltcOtir. .......1-vc-' ,,,,,. 

(Saraçhanede No Avnıpadan getiriyoruz. zakerede bulunacakbr. * TER MANLAR Cr..ıw.Tıo.ı• 
d d 

başlanmasına karar verdi. Mat- tqıyanlann yekunu ise mühim . Dün I:apablmışhr. Cemiyet bu kapaol· 
Bu inşaattan istifa e e en bu teklif varakalan hazırlandı, bir miktarı bulmaktadır. Fırkanın lstanl>ul işleri ile manan kan.uuus olduğunu söylemelrle-

- Fethi 8. hı yerinde ol-
aaydım şunlan yapardım: 

1 - Mesai arkadaşlarımı .. -
bit bir kanaat taşıyan ve siyasi 
terbiyeye malik münevver ve 
ıuurlu vatanda~ardaıı intihap 
ederdim. 

2 - Geniş hürriyet ve si
yasi tesanüt taraftarı olurdum. 

Bütün mücadelenin ruhunu 
irtikipla.rda ve suiistimallerde 
teksif eder; köylünün ikbsat 
TC maarif ıahasında kuvvet· 
lenmesine çalışırdım. 

* Dr. Sakir B. 
- Sıhhat işlerine çok ehem-

miyet verirdim. Halkın anhya
cağı bir şekilde sıhhi propa
ganda teşkilnb yapardım. 

• Arif Sezi B. (Kadıköy, Os-
manağa mahallesi Muhtar 
oğlu sokağı) 

Memleketimizde. 
t - iktısat 
2 - Maarif 
3 - Maliye 
4 - Sıhhat ve muaveneti 

içtimaiye 
Sahasında yapılmış müsbet 

işler, hemen hiç yok gibidir. 
Bunların ilmi usu.Uerle tet-.. ... .. .. -

mesini temin ederim. 

Ahmet 8. 
Küçük pazarda Softa 
Hatip Mahallesi 35) 

- Şimendifer siyaseti ye
rine iktısaden daha muvafık 
olem otomobil ve şose siyase
tini takip ederim. 

2 - Köylüyü murabahacı
lann elinden kurtarmak için 
onlara vasi kredi açardım. 
Köylü kooparatifleri tesis 
ederim. 

3 - Hükumetin elindeki 
araziyi köylülere tevzi eder; 
Iİraatin fenni bir şekilde ya
pılmasına çalışırım. 

4 - Polis ve mümasil da
irelerde lümmsuz yere tazyik 
yapanları şiddetle tecziye P.de-. 
rım. 

birinci derecede Avrupa olu- basılmak üzere matbaaya ve- Necmettin Mollanın meşgul dir. k uJ la b 1 rildi. ıj. BEYNELMiLEL HIMAYEI f.Tf Aıl Omİ5ıJ'ORC ann esa ma Ç8 1- olacağı rivayeti doğru değildir• Kongresinde bulunmuş olan Kırklareli 
şılmış oluyor. Bu teklif varakalarmm tab'ı Necmettin Molla it si~i hayat- meb'usa Fuat Bey Awupadan gelıniftifo 

j N H j SAR LA R D A cmnartesi günü hitam bulacak lıiD ~miştir. ..,,. .. vaı ... ,. "'•-·"'"· Foat .. ,. 

KAYBETIIK
. LERİMİZ o günden itibaren aza kaydı- İdare heyeti bu tetkiki mü- Kafidir-.- - 1'tirak ettiii kongrede mektepliler ati' 

11 Sonra inhisar lan alalım. 
Şeker inhisan bir facia ~e bir 
cürümdür. Dünyanın hiçbir 
tarafında gıda madde ve ihti
yaçlan inhisar altına alınma
mıştır. Şekerin okkası hariçten 
buraya on sekiz kuruşa mal 
oluyor. Halbuki biz şekeri 
altmış küsur kuruşa yiyoruz. 
Hariçten getirilen şeker bu
raya beş altı komisyoncu va-
11tasile geliyor. 

Bu beş alb kişinin getirdi
ği şekerden okka başına sekiz 
kuruş resim almak için koca bir 
daire ihdas edildi. Burada sek-
sen kişi çalışb, ve bu iş için 
senede bir milyon lira sarfe
dildi. Şimdi de bir sürü vergi 
kondu. Bütün bu para halka 
yükletildi. Bu mu devletçilik 1 

TÜTÜN İNHİSARINDAKİ 
HATA 

Tütün inhisarını düşünün. 
Avusturyada tütün çıkmaz. Bu 
memleket bütün ihtiya
cını hariçten teinin eder. Tü
tünü bariden alın memleket 

•.::> --- --~~·~ u~o.;;rt: lJlT flifiısar 

vücuda getirilmiştir. Bu inhisar 
idaresinin memlekete temin 
ettiği kir yüz milyon liradır. 

Halbuki hiı: bir tütün mem
leketiyiz. Bizim inhisar 
idaremiz bize senede (20) mil
yon varidat temin ediyor. Biz 
bununla iftihar ediyoruz. Bu
rada bariz bir yanlışlık yok mu? 

BU PARALAR NEREDE? 
Sonra Müller raporunda 

bütün gazeteler iki noktayı 
ihmal ettiler. Birincisi, Müllere 
yanlış rakam verilmesi mese
lesidir. 

Müller kendisine devlet büt
çesi için verilen rakamların 
yanlış olduğunu söylüyor. Bu 
söz asri bir devletin tahammül 
edebileceği bir itham mıdır? 

İkincisi de ıudın : Mililer 
Düyunu umumiye taksitleri için 
her sene bütçede muayyen bir 

na b:uılanacaktır. tında verem, tiyatroda oynablan çoeulı· 
-.. teakip belediye intihabına girip PROGRAMINIZ NOKSAN ıann himayesi, mekteplilerin 1ı9wü::: 

Yeni fırkaya girmek için girmemek meselesi etrafında ]fMl, ...-. ... mama '°"'·klaruua 
liyik cümburiyetçi olmak, müzakerede bulundu ve karar - Programınızı noksan bul- terbiyesi, ana ve babalan ayn yaJS'Y,.-
programı beyenmek, tat- vermeyi yarın diğer azanın da muyor musunuz? çocukların vaziyetleri konuşulmuştur. 
b
'ki . . fik0 l lı ~--1..!1 akt dil ek --•!-- Bir fırka programı olarak * EJCllEK FIATI DOşıi)- EP'~ ı ıçın rey ve ır e ça şı- işUnmi.ae e · ec meuiM: ıı,ıo, &aacala 11,10 1nru,a aatııacdt•~ 

lacağına dair söz vermek.. bırakb. sizin programınız tam adde- ... EDEBiYAT MUA• ı ııu ERi J{Oı~· 
kafidir. Yann içtima Yalova'da ak- dilemez. GRESi - Dün Anb-ad.a tedrlsııtı' 

Mu 
.. racaatlar Gı·t- tedilecektir. Fethi Bey ile ar- - Zaten neşrettiğimiz pro- taJ1xfmat demne alt edebl7&tt&D 1111t kadaşlan yann bu maksatla gram düşüncelerimizin ana JOba düıa evnlden mi b•tl•mau ıı:r:•

111 

tikçe Çog~ alıyor Yalova'ya gideceklerdir. batlannı giısterir bir krokiden ..,.,,f ~ =- ~-:ç:.'.~ 
ı S tan b U ı'd a Ve ibarettir. Asıl program.ımw .. teftı,.tta bul\llUDaft .qa. i11erl d• 

ldare heyeti dün bu kararı timdi ha.mbyacağız. Amaıya'ya sltmi.ttlr. 

d!T.ı h lif B l ak ol h lf- YEN1 KÔPR'OLER - Nafia .,eJlt' 
ver us.ıen sonra mu tc yer- Taşrada Açıla ugün top anac an e- Jeti Sakarya GzeriDda ves1rh- 1r1pr'i' 
lerden gelen müracaatları tet- - yeti idare içtimaında hu me- .wıa. yap1lmaun• 4117' DraJ• AD>ı>''' 
kik başl dı. k Ş b J aele de görüşülecektir. Be;rpmn puıda • Aiıh. 111p:riidı>ıı-

T
eel afal ektu l C a U e er•• MUV AFF AKİYET BlzlMDIR ~--da "252 lln:r• uw. ee-JŞt11· 

gr a, m p a veya , • lf- zlRAAT JılEKTEPLEI _ E..-ı" 
iki satırlık bir kart ile yeni Bu, Yalova da aktedilecek Ahmet Bey beyanabm fU auvakkatea tatil edilmlf olan uıı ..,,~ 
fırkanın muvaff akiyetini tebrik \ içtimadan sonra tekanür ede- sözlerle bitirdi: mektepleri bu MDe ~ a9ıaeaJdatdıt· 
edenlerin ve fırkaya girmek cektir. lmıir'de Ye Ankara.da - Hergün aldığınm yüz- lf-TERciblANLARIN VERGfi9~ 
istediklerini söyliyenlerin adet- Fethi Bey bizzat meşgul ola- lerce mektubu görüp okusa- ~~1\.~h:='i!.:rat::a:!:ıştıl 
leri dün de yüzleri bulmuştur. caktır. DiZ halkın bize karşı çok HJJah ıeldiği günde (it)~ gUale1d' 

teveccübkir olduğunu anlar- (S) lira kuaachklarmı Midla ctmeııted11' 

para ayrıldığı halde bu ı tisap eden meb'uslann hepsi 
paramn nerede olduğu anlaşıl- ~uhtelü .ve~elerle .fikirlerini 
mıyor, diyor. ı~h~ etmiş kimselerd}r. Yal~ 

O b k · · b şımdiye kadar mecliste takip 
ç uçu milyon lirayı u- edilen fırka siyaseti noktasın-

lan bu müterakim para nere- d çık - ak · · 
dedir? an!.'' .~ mBun ~ya gırış
var ama, bunları meclis a il- ll'09A:- •c:1er.rU"~ u .. ...vuznPJl JD.Ç&: 
dığı zaman meclis kürsüsünden denn ve. mutlak bir sükiit baş .. 
söylemeyi tercih ediyoruz. lamışb ki; bu sükiit, bizatihi bir 
İSMET p AŞA y A CEVAP tenk~ ~ahiycti. alm!ş ve İsmet 

İ Paşl bile meclısteki bu hava-
- smet Paşanın bugünkü dan-şiklyete mecbur kalmı b 

gazetelerde çıkan beyanabm Mesele bu sene bütçe mü!a~ 
okudunuz mu? İsmet Paşa, da- keresinde sekiz vekiletin büt-
ha beş sene ben buradayım çesi ancak iki t · • d 
demek istiyor . aaa ıçın e mec-

E 
• listen geçmiştir. 

- vet okudum. Bu söz 
. muayyen bir zihniyetin ifade- YENi AZA BEKLİYORUZ 
ainden başka bir şey değildir. - Peki ama, fırka ilk ilin 
Halka dayanan ve kalkın inti.. edildi~ zaman fırkanıza müte
habile mevkii iktidara gelme- mayil birçok meb'ualar Tarken 
Iİ lhım gelen bir devlet ada- bugün alb yedi kişiden ibare; 
mı böyle söz söyliyebilir mi? ~~dı~z görülüyor. Bu, sizin 

H ıçm bır zaaf eseri teşkil et-
er halde Paşa bayle söy- ıniyecek midir? 

lememiş olsa gerektir. - Hayır meb'---1--- b ' ~111 ~-
- Fırkanıza iltihak eden lan ~enn:ı tereddllt içindedirler. 

meb'uslardan bazıları niçin Meclis açıldıktan sonra bazı 
şimdiye kadar ismet Paşanın meb'uslann daha bize iltihak 
icraabna itiraz etmemişlerdir? etmeleri muhtemeldir. Zaten 

Şimdiye kadar fırkamıza in- bizim için kuvvetli yirmi meb'us 

51111%. Biz bütün bildiklerimizi Terdlmanlar ltiru edlyodu. 
lf- EllANETLE vtı.A YEı1N ~· 

ve bütün düşündüklerimizi Dl - llueleıd hakkı.ada Dahiliye V~ 
serbestçe söyledikçe gerek kileli umuru mab.alliyei rillyat müd~ 
belediye, gerek meb'ns intiha- Nazif Bey d6.n Şehrcmiıal 11.uhiddia ee 

d ks 
ı_ De koauştuktan SOIU'a Ankaraya gitJJ!İf; 

batın a e eriyet Kazanma- tir. Dahiliye Vekili meseleyi tetkik ıçl 
maklığımıza im.kin yoktur. tehrimize relecektir. 

C" r r' 1 * PARLAMENTOLAR KON~~ ' • r 1 Y K a ~ 1 SiNDE - MlJlet meclisi naınına ~:l11'" 

H Id 
oı;u;u• uuıunan \1 aıııı .ı:ıey oııu •""'' 

eyeti• are • d etm.iştir. Vasıf Be)'in edindiği ~ 
sın e bir cümle l~e hülha edilebilir; Avruri 

D·• S C f k 'd h da harp düşmanJıüı umumidir. un .. ırasııare e- • . .1f. KAMBiYO PiYASASINDA ~ 
r_eti Nazlı handaki bürosunda Nbım rolünü yapmak Uzero teşkil J 
Fethi Beyin riyaseti albnda mit olan bankalar konsoraiyomuD~ 
ilk • ziyu ettiği haberi tekzip edilmekt~ 

ıçtimaım akdetmiştir. Kouıoraiyom bidayeti tetekkülünde ıJ 
Bu içtimada evvela fırka uz lirasına azamı ıo3s asgart ıo30 k~ 

Programının daha m·-L---1 ve fiyat tayin etmişti. Bugiln İngi]Jz ıırt' 
uı~ 1030 kul'Uftadu ve Türk parua ~ 

daha vazıh bir surette tesbiti ı&Wımekteclır. HUka.et irueteleri " 
mevzubahis olmuştur. ziyetl kaydederlerken itte, Fethi Bef 

memmua edec-ek bir babW clemekt~ 
Sonra frkanın nizamnamesi- • IZMIR T'ORKOCAÖINDA- ail# 

ni tanzim iti görüşülmüştür. aablmaalDlD menine kildi' ~' 
Fırkanın Izmir, Trabzon, fakat karana tatbiki buı para işi~ 

Buna gibi mühim villyet mer- laalllne latizare• &•iye talik eİ 
k

--• mittir• Yul YUlywtte dejlfildlk ~kJJll 
c:.uerinde şubeler açması ve Hamdullah Suphi Bey ı.ta.ı..ıa t1V 

tqkilit yapılması meselesi de """' ... _ ./ 
konuşulmUf ve Fethi Beyin Parasını Çaldırdı 
İzmire bizzat gitmesi bazıları Sirkecide karpuz sergisioJe 
tarafından teklif edilmiştir. bekçi Hüseyin Ef. (305) lirasd" 

Heyeti idare fırkanın mec- çaldırmıştır, ..../ 
lis açıbncıya kadar konferans- gandaya devam etmesi telı' 
lar vermek, nutuklar irat lifi etrafında hayli müzakerıl 
etmek gibi suretlerle propa- tın• · cereyan e ıştir. 

Son ~ Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. İle Köylü Kadını 

l - Haaan Bey - Pazar ola, Kezban nine ... Bu 
keçiler ne Japacaka n? 

K6yl0 kadın-Görürs6n ılmdl. 

2 - K~zban nine - S~pana öküz yerine keçileri 
takarak çift sürüyorum. Ne yapayım Haaan Amca? 
Öküzlerim yok ki ... 

3 - Kezban nine - Geçende vergi memuru gel
di, öküzilmG aldı, flİtti. O lı:adar yalvaraım, yakardım: 

"Ojul, bu ökü.z olmaua hen ~ süremem.,, de
dim, dinlemedi. 

.. ~ -: !fasan Bey - Y alau, vergici başı, bu )ladıJIJP 
okuzunu alırsan çift 11ilremez, ~ana bir daha hU 

vergi veremez. Hiç keçi ile çıft rinlhL- mil? ı<ıtb" 
dedığ-in bundan olur. 
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Her gün 
lstibdatt';;;; 
Kalmış 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: ~ Ellerin Manası * 

Fena An'aneler 

M. Zeke'!'iya 
Nnfia Vekili Recep Bey 

son teftiş seyahati esnasında 
~.ankınya uğramış, belediye 
b ır hafta evelindP.n hazırlıklara 
8'lamış. Evler hazırlanmış, 

Çarşıdan piliçler toplatılmış, zi
YafeUer ttrtip edilmiş, taklar 
t~P~mış. Vekil geldiği gün 
I utün me~urlar yollara dizi-
erek kendisini istikbale çık

llıış. İşler durmuş, hükumet 
konağının kapıiarı kapanmış. 

1 - Hayat ve medeni) eti ku

ran iki el: Beşik sallıyan anne 

eli, ve medeniyeti y~an !şçi eli. 

•• 

2 - Servet yapan el: Zenginin 
ve mütegallibenin eli. 

•• 

3 - labrabı durduran dokto• 

run elile güzelliği yaratan aan'
atkirın eli. 

4 - Canilerin sert elile, za. 
rarh eller. ftte hayab yapanlar ve 
hayab ısbrap haline g:etirenler. 

"* 

• 
Hu~iisa bir fatiiıe yaptlacak 

ın~rasımden hiçbiri esirgenme
nıış. .. 
d'~1!'iaarif vekili İstanbu'la ge!
ı?1 zaman, değil yalnız Ma-

BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 
arif Emaneti erkanı, değil yal
fız .. Darülfünun emini ve pro
esoderi, fakat muallimler, hat-ta .~ektep talebel m de istik
aııne giderler. 

Cemal Hüsnü Bey Vekil 
olduktan bir miiciclet sonra İs
~?ula gelmişti. Mektep tale
ekı "Safbestei ihtiram" ola· 

~a kendisini Haydarpaşa is
asyonunda karşılamışlardı. 

vd ekillerin, !yahatleri esna
~·~ a her tarafta ayni SW"ette 
18~kbal edildiklerine dair sık 
81 haberler okursunuz. Bu 
llıerasim yerine göre bando 
nı!zıka ile, hazan da mektep 
~ebesinin sokaklara dökrılme
bı}e Y~pılır. Fakat her halde 
d ıç bır yerde "rasimei ihtiram" 
a kusur edilm~z. 

• ~u itiyat bize istibdadın 
YadıgAndır. istibdat idaresi, 
etrafında yetiştirdiği dtika
VUkl.ann orauzlarına dayanır. 
Padışah saraylari bu dalka· 

Gazi Hz. Ve 
Rıza Han 

Ankara, 18 (Telefon)- İran 
ve başındaki tah Rwı Hz. 
hakkında Gazi'nin aitayişkir 
sözlerine İran şahının cevabı 
gelmiştir. Rıza han, ayni sami
mi hislerle mütehassis olduğu
nu bildirmiştir. ----Ankara Köylüsüne 

Araba 
Ankara, 18 (Telefon) -

Ankara vilayeti hususi idare
si, geçen sene olduğu gibi bu 
sene de köylüye dört tekerlekli 
arabalar tevzi edecektir. 

Tütün Sergisi 
Ankara, 18 (Telefon) -Tü

tün inhisar idaresi Ankarada 
bir sergi açmıya karar ver
miştir. Memur aparbmanınm 

yapılmasına başlanmışbr. 
ij
yu.klarla doludur. Hükümdar 

tifata o kadar çok alışır ki, 

d"1k bunu tabii bir h~ ad- Bazı Vapurlara 
ı . eder ve herkesten aynı dal- j 
"~vukluğu bekler. Onun · çiıı- H • • K k 
dır ki bizim eski tairlerimizin acızmı onaca 

İran Makul Düşünmiye Başladı .. 

Müşterek Hareket 
Vaziyeti Ne Halde? 

Ankara, 18 (Telefon) - Ankaraya gelen yeni Tahran sefiri 
Husrev Beyle İran maslahatgüzan Mehmet Sait Han, dün Hari
ciye vekili tarahndan kabul edilmiş, uzun müddet görüş
müşlerdir. 

Husrev Beyin bir an evvel Tahrana hareketi maslahatgüzar 
tarafından da bilhassa iltimas edilmiştir. Husrev Bey ayın 25 
inde ilk vapurla ve Batunı yolu ile hareket edecektir. 

Hudutta fili ve müşterek harekat icrası için yapılan dostane 
mesai kuvvet kazanmaktadır. . ....---------~~~ 

lngiliz Gemileri İ s k em l e İ 1 e 
Geldi Öldürdü 

Romanya•ya gitmek lizere 
bir İngiliz kruvazörü ı ile iki 
torpido bu sabah (6,30)da lima
nımıza gelmiş, topla şehri se
Iamlamışlardır. Bugün resmi 
ziyaretler yapılacak, ~am da 
gemiler Karadenizc hareket 
edeceklerdir. 

Dün gece Arnavut Mehmet, 
kel Cemal, Bursalı Hüseyin 
namında üç sabıkalı sarhoş 

Galata rıhtımında İranlı Hüse
yinin kahvesine gelmişler. 

Az sonra rakı parasından 
dolayı kavga çıkmış. Mehmet, 
Hoseyinin başına bir sandalye 
vurup öldünnüştür. 

benıen de bütün şiirleri birer ( Bq tarafı 1 inci sayfada ] 
lllethiyedir. Saltanat devrinde 1 
)'etiş!DİI şairlerimiz içinde dal- Vapurcular da buna itiraz 
kavuk olmıyan pek azdır. ediyorlardı. _ 

İstibdat riyadan, medihteıı, it bu safhada iken son ===~====::::;~=====-==-~====--=======~~ 
İster İnap., İster İnanma! 

() el etek öpmekten hoşlanır. hafta içinde Gümrük idaresi 
" devirde muvaffakiyet aııcak bu vapurların resimleri veril
ın(21 ubudiyet ,, san' abna va- m~diği takdirde tahsili emval 

olmakla mümkündür. kanununa müracaat edeceğini 
Ş. • bildirmiştir. 
ımdi cümhuriyet idaresi Bunun üzerine alakadarlar 

~ardır. Memlekette hakiki bir telaşa düşerek vaziyetlerini 
ı--ernokrasi tesisine çalıtılıyor. 1 d .. k 
r a~a~ eski devrin siyasi te~bi- tesbit için ara ann a muza e-
Yesını almış olan eski neslin reye başlamışlar, itirazlarını 
b~iyesi hala eski dalkavukluk yazarak bildirmişlerdir. 
İn anesini idame ediyorlar. Biz- Gnmrük bu itirazı kabul 
l er de onların çocukları olddc- etmediği takdirde vapurcular 
~nınıE için dalkavukluk ve Devlet şurasına müracaata 
"Ya ruhumuza işlemiş, Bunu karar venni•lerdir. 
~ apmazsak d . " 
Ceği . . ' memnun e emıye- Vapurculann söylediklerine 
ed ~u.1 zannediyor, rahat go"re kanun, yapbkları teşeb

-.....;,;enııyoruz. T •• k büa üzerine ve kanunun neş· 
ur Şerefi Le- rinden evvel alınan vapurlar k J k 1. d göz önünde bulundurularak e enme sten i tanzim edilmiştir. 
[ Baı tarafı 1 inci sayfada] Bu kanunun birinci maddesi 

i~ ufak Cir itizar cümlesini de bunu te'yit ediyor ve 
Çko • gören Fransız'ın bu hare- "Tilrk vapurcuları tarafından 

eti . 
d · .. !11 de ııarip bulmamışlar iştira edilen vapurların güm-
egıldir. riik rilsumundan muafiyetini,, 

a ~akat as sonra ayni zabit bildiriyor, fakat ayni zamanda 
Ynı suretle şapkayı tekrar kanunun son maddesi de neşri 

)İdre düşllrün~ bunda bir kast tarihinden "muteber olduğunu 0
• uğu anlaşılmış, bu terbiye-

•ıı d işaret ediyor. 
a •mdan tarziye istenmiş İşte gümrük idaresinin isti-

İee şapkayı yerden alıp temiz
. ltlesı, masa Ustilne koyması nat elliği madde de budur. 
lStenmiştir. Milli kumpanyalar ekseri 
bu F!~sız zabiti reddedince iş vapurlarını bu kanunun neşrin
lın~uınuş ve neticeden korkan ~n evvel aldıkları için müşkül 
hah Fransız lrumandanlığım mevkie düşmüşlerdir. istenilen 

erdar etmiştir. resmin yekunu 50 - 60 bin lira 
lb ~dise mahailiae yetişen kadar tutmaktadır. 
ın:: 1 

• kumandanı miralay, 
tar ~leyı anlar anlamaz derhal 
te ~ye vermiş, şapkayı bizzat 
rn ~zleınek nezaketini göster-

ış \re askerlerine zabitlerimizi 

selamlatmıştır. 
Halk, o kadar mütehassis 

olmuştur ki zabitlerimir.i B ron 
otelıne kadar teşyi etmişlerdir. 

Bunlar, uzunluğu çok defa iki metreyi geçen asma 
kabaklandır. Bu derece büyükleri ancak Cenubi Amerika'da 
yetişir. 

T. Rüştü Ve Ş. 
Kaya Beyler 

Ankara, 18 (Telefon) -
Hariciye vekili Yalova seya
hatini bir gün tehir etmiştir. 

Bugün Şükrü Kaya Beyle bera
ber herek-:t etmesi muhtemel
dir. 

Bir Kamyon Parçalandı 
Trabzon, 13 - Erzurum -

Trabzon yolunda gece bir 
kamyonet kazası oldu. Kam
yonet parça parça olmuştur. 

Şoförle muavini hafifçe ya· 
ralanmışlardır. ----

Çarpışhlar 
Dün gece Çarşıkapıda (1276) 

ve (2102) numaralı otomobil· 
ler müsademe etmiş, (2100) 
numaranın müşterileri Mihriban 
ve Cahide hanımlar yaralan
mışlardır. 

Bugünün 
~~ eseleleri 

(Baş tarafı 1 inci sayfada ] 

bizi bir icra ve polis memuru 
sokağa altı ve bu meyanda 
polis memuru kocamı fena 
halde dövmekten geri kalmadı. 
Bu halden müteessir olarak 
kocam clelirdi. Dört senedir 
bmaranelerde sürünüyor. 

Ben dört gece çocuklanmla 
sokakta yattıktan sonra bir ha
rabeye sokulduk. Elimde avcu
mda ne varsa sathın, yedim ve 
çocuklarıma bakbm. Satacak 
birşeyim kalmadıktan sonra 
sefalet eteğime yapıştı. Kendim 
esasen zayıf, nahif bir kadınım. 
Nihayet verem döşeklerine 
yattım. 

Kocam elyevm İzmir mem
leket hastanesinin tımar~nesinde 
ben de ayni hastanede öiüm 
döşeğindeyim. Üç çocuğum so-
kaklarda kaldı. Kocam ölmüş 
sayılır. Ben de ölüme mah
kümum. Fakat bu çocuklar 
memleketin malıdır. Onlan 
mektebe koyup okutmak ve 
sefaletten kurtarmak mümknn 
değil midir'? Şimdiye kadar 
mektebe yerleştirmek için yap
tığım müracaatlann hiçbirisi 
netice vermedi; bu evlitlan 
kurtaracak yok mu? 

l:unlrde Halil Rifat pata caddealnde 
212 numaralı evde 

Fehime 

Kuyuya Ath 
Aksarayda Hüseyin Ef. na

mında bir basta kendini kuyuya 
atmış, çıkarılarak Tımarhaneye 
gönderilmiştir. ----
Fikriye Hanım 

Maruf san'atkir ağustosun 
20 inci çar§amba günü gecesi 
son eserlerini Çiftlik parkında 
r>üyliyecektir. 

Sayıfa 3 

Dedikodu 
Siyasi -
Bazı 
Vecizeler 

. . 

•• 
Gayri memnunlan memnun 

etmek ister misiniz? Memnun· 
lan gayri memnun ediniz. .. 

Mevkii iktidar da kadına 
benzer: "Gölge gibidir, takip 
ederseniz kaçar, kaçarsanız 
takip eder." • Mevkii iktidardakiler için 
paraşüt ( Siperi sukut ) para 
mıdır? Değil. Zeki mıdır? O 
da değil Fazilet midir? Hatta 
o da pek değil. Bütün gürül
tüler karşısında soğuk kanlılık 
ve tebessümle içilen bir tek 
cıgara. 

* Her fırka hakikatin yalnız 
bir cephesini görür. .. 

Halk, kendisini aldatanı 
sever, fakat sukutu hayale 
uğratanı affebnez. 

* Politikada en yüksek hasa· 
mağa çıkmak istemiyen en alt 
basamakta bile mevkiini muha- ' 
faza edemez. Kanaate en az 

mibaade eden meslek siyasettir. 

* Yalnız halk değil, hükUmet-
ler de muhalifleri severler. 
Bizi kızdmuı adamlardan hoş
lanmıya mahkftmuz: Öfke bal
dan tatlıdır. 

• Muhaliflerinize ne lozınır., ne 
de iltifat ediniz: ikisi de acizdir. • En hnyük ikbal hırsile en 
büy(lk feragat hissini kendinde 
birleştirmiyen adam , urun 
müddet mevkii iktidarda kala-
maz. 

Gnç mevkii iktidara gelen 
geç ayrılır. 

Balat Cinayeti 
Kiniye isminde bir genç 

kızı atbğı silihla vurup öldüren 
Mabut tevkifhanededir. 

O gece vak•adan evel Mak
sutla kavga eden İhsanda 
tevkif edilmiıtir. Bu meaele 
etrahnda garip bir ihtillf 
vardır. 

Bir kısım şahitler tabancayı 
Maksudun, bir kısmı da Ke
rim ismindeki arkadaşının attı
ğım söylemektedirler. 

Dfin Maksudun babası lıyas 
ağa ile görüştük.Diyor ki: 

"Böyle bir oğlum olacağına 
olmasa daha iyi. Yalnız para-
sız kalınca beni arar, başka 
vakit değil. Canı cehenneme.,, 

Hırsızlıklar 
Dün de şehrimizde üç 

vak•a olmuştur. Şunlardır: 
1 - Debağ amelesinden 

Yusuf, Hacer isminde bir ka
dınla komıfı:rkcn (20) lirasını 
çaldınnışbr. 

Kadının üzerinde (13) lira 
bulunmuştur. Kendine ait oldu· 
ğunu iddia etmektedir. 

2 - Sandalla Anadoluhisan 
belediyesinin nhbmına yanaşan 
iki hırsız pencereden girerek 
bir daktilo makinesini çalmış

lar, fakat b kçinin feryadı 
üzerine kaçmışlardır. 

B u g ü n 
Yapılacak 
Müzayedeler 

• Sııbhk bahçeli ev - Büyükadada 
Kumsal aokak 2 _ 5' wtı eri 
l•twıhul döTdii.ncü icra dairesi~~ ~-16 

b 
• Adapaııınn elektrik santralı ve 

şe eke tnd IAlı münakar.uı _ Ada a-
uın şirket nıerhe:r.L p 

Muhtelif clıate kiğıt ve karton 
münakas:ı.ın - Galatadıı tütlln lnhi1an 
mllbayaat komhıyonu S. 10,50.. 

m 70000 kilo un mllnakaauı - !!incll 
kolordu satınalma komisyonu. S ı 16. 



MEMLEKET 

SAYFASI 

GARİP YER 

l A B i R 
ARRAUAL 
EHRi DİBİ 

Urla mektubu: Urla için bu 
yazıları okuyunca hayret edilir. 

Cumhuriyet Türkiyesinin 
merkezi bir şehri, güzel lzmi
rin bir mahallesi olan Urla' da 
bugünkü vaziyet çok gariptir. 

Halk tam bir karnaval 
mevsimini ya~abr halde giyin
mektedir. Giritli, Boşnak ve 
Arnavut mübadillerin hususi 
kıyafetlerinden tutunuz da eski 
tulumbacı kıyafetlerine ka~ar 

hepsi vardır. Şapka giymiyen, 
aank saranlar var dersem ıa
ıarsınız ya ... 

- Türk ocağı muht~em 
bir binada. Odalan bir ban-
kanın bürolan gibi masalarla 
doludur. Taşıdığı isme yarar 
bir iş gördüğü yoktur. Zaten 
çok zaman kapalıdır. Açık 
olduğu zaman da bir ıır yu
mağıdır. · idare edecek heyeti 
bile hep bir taraftadır. • 

Halk hastalıktan kıvra-
nır, çeker. Onlan ikaz için ne 
belediye de, ne ocakta bir 
hareket yoktur. 

Belediye çok anlaşılmaz 
bir haldedir. 30 - 40 bin liralık 
bütçeler yapar; fakat çöpçü
lerin 4-5 aylığı verilemez. 

Umran ve iktısat namına 
birşey yapılmadığı gibi yap
mıya niyette yoktur. Şehrin 

büyftk kısmı iatirdatta yanmıştı. 
Sonra yangın yerleri çöplük 
el muştur. · 

Üıtim fabrikaları ecnebiler 
elindedir. Bunlarda da hiçbir 
kontrol yoktur. 

Şehir ve halk sıhhi, iktısadi 
ticari her türlil hayattan mah
nımdur. 

A.Y 

Gaziayintap'ta 

Maraş Muhteliti Ayintap 
Muhtelitile Oynıyamadı 

Maraş 14(Huausi) -Gaziayin
tap Türk ocağı ıpor kulübü 
bugilıı hakiki muhtelit maçını 
yapacaktı Ye b6yle kararlqb
nlmıfb. Evvelce yapılan maçlar 
ekzeraiz mahiyetinde idi. 

Maç saati vilnıt ettiii vakit 
Marq muhteliti sahaya çıkmıf 
Ye yarim ıaat Ayintap takımım 
heklemiftlF. 

Maalesef Al*ya Gaziayintap 
takımı ıelmemiş ve oynamıya
cajım bildirmiştir. Bunun llıe
rine sahada hakem Marq 
takımını toplamIJ ve Ayintap 
takımını mağlup addederek 
aahaya çıkmıyan Ayintap ıere
fine Uç defa {Şa) bağınlmışbr. 

Guiayintaplılann bu ıon 

hakiki oyuna iştirak etmeme
leri ekzersislerde temin ettik
leri galibiyeti kaybetmeleri 
düşüncesidir. Fakat Maraş 
halla ve ıporculan bu vaziyet
ten çok müteeaairdirler. 

Mustafa 

Bartın Deresi 

Cebelibereket ( Os-

maniye) Vilayeti n,in 

merkezi .. 

Bitlis' te kar ( 6) metreyi 
tecavüz eder .. Van ve 
Erzurum tamamen, Diyarı
bekir Yolu kısmen üç a9 
kapanır .. 

Gazıcıgıntap 
lc.ıındrıra ve 
maranıuzane 

çarşısı .. 

Tecerli müdürü 
Salcıp B. 

Niğde' de 
Gençlik Nefes Almıyor

muş Diyorlar 

Eskişehirde Maarifin Vaziyeti 
Çok Fena!J.ır ••. Bir Nahiye Müdürü

nün Yapbklan 
Niğde, 15 ( Hususi ) -

Tabiatin bu Türk memleketi 
sahipsiz bir ev gibi bakımsız
lık yüzünden günden güne 
sönüp gitmektedir. Belediye 
riyasetine intihap olunan her 
zat, maaştan ve kendi men
faatinden başka hiçbir fey 
dütünmemiştir. 

Her taraf piılik içindedir. 
Sokaklarında limba yoktur. 

Ki>ylerde bile bekçi teşki
litı varken Niğde belediyesi 
buna da lüzum görmemiştir. 
Bu memleketin ikinci bir der
di de kumardır. En büyük 
hükiimet memurundan on ku
ruş liazanan bir hamalına 
kadar hepsi hu hastalıkla 
maltil. 

Eskişehirden yazılıyor: Ma
arif hayatile az çok alakadar 
bir vatandaş sıfatile Eskişebi
rin bütün ilk mekteplerini gez
dim. Teessürle kaydetmeliyim 
ki müşahade ve resmi kayıt
lara istinaden tesbit edebildi
ğim fU noktalar, bu işin tama
men aleyhinde temerküz et
mektedir. 

1 - içinde, ( 32,000) nüfus 
yaşıyan Eskişehirin, ilk tahsil 
çağında bulunan takriben 
(4,000) ni mütecaviz çocuğuna 
mukabil ancak ( 2500 - 2800) 
çocuğunu okutabilen, beşi tam 
devreli olmak üzere on tane 
ilk mektebi vardır. Bu hesapla 
takriben ( 1200 - 1500) Türk 
yavrusu henüz ilk tahsilden 
mahrum bir halde bulun

Kumar, bir frengi mikrobu maktadır. 
gibi bu memleketi kasıp ka- 2 _ yalnız iki mektep 
vurmaktadır. Niğdenin ileri müstesna olmak üzere bütün 
gelen birkaç zengini hep ken- ilk mektepler; mektep değil, 
dilerini ve kendi menfaatleri- birer oturma odaları, köhne 
ni düşünerek memleketle ali- ve harap binalardan ibarettir. 
kadar olmuyorlar. Bu mektepler bahçeden de 

Bir taraftan da gençliğe göz mahrum bir haldedirler. 
açtırmıyorlar. Niğdede genç- 1 Velhasıl, (En mühim terbi
liğe ait bir faaliyet, gençliğe yevi, sıhhi şartlardan bile mah
ait bir cemiyet göremezsiniz. rum .. ) etiketini - Turan mek
Bu ağalar tabiatin bahşettiği tehi müstesna olmak üzere
ıuyu bile kendilerine hasretmiş- hemen her mektebe yapıştı
lerdir. Bu yüzden binlerce rabilirsiniz Turan mektebine 
fakir vatandaşın bağ ve hah- gelince: Bu, yalnız ilkmektep 
çelerinin kurumasına sebep olmak üzre inşa edilmiş şeh
olmuşlardır. rin yegane bir binasıdır. Sınıf 

Bu ağalara, ne gençlik ve bahçe, hulasa terbiyevi ve sıh
ne de diğer yatandaşlar ses bi teşkilat itibarile ancak bir 
çıkarabilir. . Ses çıkardıkları mektep binasıdır. 
gün bunlar tarafından ölüme Fakat, lise veya orta mek-
Ye açhj'a mahkum edilirler. tep olmıya hiçbir suretle el-

t. Re/ile. verişli değildir. 

B ~ =h.sını şimdi orta mektep 
yap~ istiyorlar bu takdirde 

ıl bakınız: 

" Şimdi bulunduğum nahiye
ye tam bir sene evvel geldim. 
Hükümet dairesinde y~zı takı- · 

.J • ~ • 
~ Eski orta mektep hmuı mı, masa, iskemle velhasıl 
ıehrin alt kısmında · T u- hiçbir ıey yoktu. Yangın yeri
ran mektebine devam eden 1 ne müşabih ve kahve ocağı 
çocukların evlerine ( 1,5 - 2) ıtlakına ıeza bu mahalde ne 
kilometre mesafededir. Şeb- 1 yapabileceğimi p.şırdım. Köy
rin yukarı kısmındaki ilk mek- lünün yardımile her türlü ihti
teplerin kadrolan zaten tq- yaç temin olunarak bir dairei 
kın bir halde olduğu için resmiye haline ifrağ edebil-

T uran mektebinin 8 ile 14 dim. 
yaş arasında bulunan talebesi Nahiyeye bir telefon tesis 
hergün, sabah, öğle ve akşam ettirebildim. Almanyadan bir 
sekiz kilometrelik bir mesafe seyyar eczane getirttim. Ye
katetmek mecburiyetinde ka- gine vukuatı hayvan bırsızlı
lacakbr. ğına münhasır bu muhitte bi-

aman takibat neticesi vekayii 
% on beşe indirdim. Burada 
hayvan hirsızlığı yapamıyan 

delikanlılara kız vermemek 
mutattır. 

Kışın çamurlu ve ayazlı 
günlerinde, yamı tabammül-
suz sıcaklarında sekiz yahut 
on iki yaşlarında bulunan bir 
çocnğn, mektebe gidip gele
bilmek için, hergün sekiz 
kilometrelik bir mesafeyi 
katetmek mecburiyetini, zan
nederim hiçbir terbiye ve 
sıhhat mefhum kabul etmez. 

işte memleket maarifinin ih-
tiyaçlarından ve dertlerinden 
bir yaprak .. 

Maarif V ekileti , yurdun 
bu köşesinde mevcut bir 
ihtiyacı - lise ihtiyacını - tat-
min arzusunu duyuyorsa evveli 
ilk ve mecburi ihtiyacı tatmin 
etmeli; lise için de ayn 
bir yuva tesis ederek bu ihti
yacın da önüne geçmelidir. 

Eskitt-hir - Odunpaıan 

birinci sokak No. 12 

Talebe uelisi 
F. Niyazi 

Millet mekteplerine kadın 
ve erkeklerin devamını temin 
ettim. Son derece mutaassıp 

bir muhitte okur yazarların a-
dedini teksire muvaffak oldum. 
Şimdi gayem nahiyede bir kü
tüpane, bir fotografane ve bir 
radyo tesis etmek ve bir dak
tilo makinesi mübayaa eyle
mektir. Bu sene maalesef 
devam ede gelen kuraklık 
çalışkan köylüyü pek fakir 
bir bale getirmiştir. Bu iti-
barla; emelimin teminine 
halen imkan yoktur. İlk 
fırsatta at zeylediğim ihtiyaçla
rı temine hasn mesa edece-
ğim. 11 

HAFTADA 

BİR DEFA 

BURSADA 

AT YA ~ISLARI 
UE HEYECADLI 
BİR S Hftf 
Bursa , 16 ( Hususi ) -

Geniş, düz, yeşil bir saha· 
ftte atıcılar. Du kelime biz• 
birçok şeyler ifham eder. Atı· 
cıJar, Bursanın yegane spoı 
aahasidır. 

İdman şenlikleri, maçJar. 
koşular hep orada yapılır. 

Bugün de koşu var. Halk 
akın akın geliyor. Saha.da 
muntazam tribünler yapılmış, 
herkes y;rl~şiyor. 

Hakem yerinde al bayraklar 
rüzginn tesirile uçuşuyor. 

Saat 15. Herkeste bir fısılb 
Ye hareket başladı. Biniciler 
tartllıyor, eğerlerini, gemlerini 
hazırlıyorlar. 

Atlar bir, iki sahaya çıka· 
nlıyor, herkeste heyecan baş-

' lıyor. 
Bahsi müşterek biletleri da-

ğılıyor. 

Seyisler atlan tuttular. Co-
keyler bir kuş hafifliği He at· 
lann üstüne sıçradılar. Ve at• 
larını sürdüler. Koşunun baş· 
lıyacağı noktaya doğru gidi· 
yorlar. 

Kırmızı, nehi, san, al, yeşil, 
renkler uçuşuyor. Atlar sıçrı
yor. Şahlanıyor. 

lıctcte birer hayal biret 
gölge olarak beliriyorlar. Se
yirciler bütün dikkatlerile ora
ya bakıyorlar. Ha koşu · baş· 
lıyor. Herkeste heyecan faz
lalaşıyor. 

Atlar; yayından fırlıyan birer 
• gibi ileri atılıyor. 

Renkler dalgalanıyor. Kuy
ruklar, nefesler keskin uğul
tular yapıyor. Yaşa al. I-1• 
gayret. Atlar seyircilerin önün
den geçiyor. Herkeste bit 
heyecan, sinirler gerilmiş biraO 
sonraki vaziyeti bekliyor. 

Atlar yavaşlıyor, herk sio 
asabiyeti son derecede .. 

Bazıları kazanıyor alkışlaJll'" 
yor diğerleri susuyor. 

Atı, kazanan " cokey ,, İll 
gözü sevinçle parlıyor, mağrU'" 

rane atından iniyor ve seyir 
ciler arasına kanşıyor. 

Atlar çekiliyor. Kazanan• 
herkes takdirle bakıyor. 

Ômer Cemal 

BARTINDA 
Dere Nihayet 
Temizleniyor 

Zonguldak, {Hususi) - S-
nelerdenberi düşünülen Bartı' 
deresinin tathiri keyfiyeti nib•' 
yet ihale edilmiştir. 

Yakında ameliyata bati~ 
nacaktır, derenin açılması biı 
ıene sürecektir. 

Karşılık olmak üıre dereY'' 
giren çıkan kayıkların ytıkl" 
rinden ufak bir resim alının9" 
kabul edil-niştir. efİ 

Bu derenin temizlenıP d• 
şehrin lıem sıhhati, beıP ff 

iktısadi hayatı noktasınd• 
faydalı olacaktır. .,,. 

Alımet ftlat 
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Yeni Ve Mükemmel Bir Tayyare Yapıldı Kari Gözile Kadın Ve Kalp İşleri 
Bunun sür' ati Saatte 330 Kilometre OR~:~~~DE 
Gibi Baş döndüren Bir Rakamdır .. NEFES ALMAK, MiKROP 

YUTMADAN YAŞAMK 
MÜMKÜN DEGİLDlR Nesil Yeni Bir Tayyare 

Amerika' da saatte 330 kilo
llıetre mesafe katedecek olan 
Yeni bır· t . "b 1 . ayyarenın tecru e e-:i Yapıyorlar. Bu tayyare bir 
._anaUı ve daha ziyade kendi 
11:end' 

ıne uçan tayyarelere ben
ler · 
ta sıstemde yapılm1ştır. Bu 

YYare muvaffak olduktan 
•onra 
b posta seferlerinde u . 
111 

cı~s tayyarelerin kullanıl-
aaı aföı.. "l k d' -._____: ... unu me te ır. 

Filim Alınırken 
BiR SiNEMA STÜDYO

SUNUN tçt 
Bu resim size bir sinema 

stüdyosunda sesli bir filim 
alımrken alınan tertibatı gös· 
temıektedir. 

Sesli filim çekmekle sessiz 
filim çekmek arasında mühim 
farklar vardır. Sesli filimde 
stüdyoda kat'i bir sükuna ih-
tiyaç vardır. Bu sebeple. sesli 
filim çekilirken bütün artıstler 
ses çıkarmamıya mecbur tu
tulur. Etrafa en ufak bir sesi 
zaptedebilecek kuvvette maki· 
neler yerleştirilmiştir. Hatta ar
tistlerin tafta gibi hışıltı yapan 
elbise giymeleri bile menedil. 
miştir. Bazı filimler de dekadın 
artistlerin ipek çorap giyme
lerine müsaade edilmemektedir. 

Sinema stüdyosu sinemanın 
en mahrem yeri r. Filim alı· 
nırken buraya kimsenin ~C.: 
sine cevaz yoktur. St" yo 
dahilinde kuvvetli proje 
ler karşısında gözleri b 
mıyan artist yoktur. 

Filim alınırken stüd~da 
sahne vanı kır.al vaziyetmaedir. 
Herşey ve herkes onun emrine 
tabidir. Sahnede gördü~üz 
büyük artistler bile onun kar

lntişanndanbcrl halkın dUI, halkın 
gôzU, halkın herşeyl o~duğunu memnu
niyetle gördüğlimüz g112ctcnh:e Ortaköy 
balkının ciddi ve derin ısbraplannı an
latmıya çalışacağ'ım • 

Ortaköy, kuancı az, mesaiai çok, 
ı:cvklcrl maddcsizlikten mahdutlaşmış, 
ekaeriyetle işçi ve fakir insanlann tekbüf 
ettiği bir muhittir. Cuma günlerini bile 
kendi muhitinde geçiren bu b nlerce 
kişinin yalnız hava nlabilcceği, gezece• 
ği bir yer vardır: Sahil ... 

Günün verdiği bü ün yorgunluk· 
lan burada dinlendiren Ortaköylüler, 
bir zenginin sahildeki evi önüne çekti
ii duvarla nefes almak.tan mahrum kal
mışlardır. 

Bundan başka birkaç gün evvel 
yağan yağmurun meydana getirdiği 
çamurlar, köyün içinde küme kiime 
durmaktadır. Bu çamur kümeleri kuru
dukça geçen otomobillerin hasıl ettiği 
to7., mikrop ve ııiJrfe kasırgaııı köyilD 
aıhhatinl bozmaktadır. 

lstanlıulun pek kalabalık olan bu 
köyünün daha başkaca dertleri yok de
ğildir. Fakat bir :r.englnln keyfi için 
deni7.inden, havasından mahrum edilme
ai ; llikaydillkten ı;okaklannın gübrelik 
haline gelmesi herşeyden evvel en bü· 
yük endişedir. 

Ortaköy : H. M. -TERBIYENlzT MUHAFAZA EDiNiZ 
Geçen cuma günü Filoryaya gitm'ş

tlm. Gayet müeuif bir vak'aya tahit 
oldum: 

iki madam banyo yapıyordu. Peşine 
bir ı;ürü insan düşmüş, alay ediyor, aıı 

atıyor, olmadık kepaulik yapıyorlardı. 
Umumun banyo yaptığ'ı bir yerde terbi· 
yemlzi muhafaıta etsek daha iyi olmu 
mı? .. 

Davutpaşadan ı Hamza Sührap 

AT PAZARI 
At paxan Bfzanı imperatorlanndan 

Jllıtlnyen zamanındanberi olduğu ye ti 
muhafaza eden yeglne pazardır. Ahır• 
Jar da, o kadar, iptidat ve gayn fennidir. 
Fatih timdi latanbulun en güzel ve en 
terefli bir yeri olmuştur. Cambazlar 
ahırlardan çıkardıklan gübreleri hergün 
geniş meydana aererek akşama kadar 
e\ire, çev.re kurutuyorlar. Bu gübrelerin 
topladığı sinek ve yaptığı amonyaklı 
ve zararlı kokudan rahataız olan halk 
Şehremanetine yaptıklan müracaatlarını 
bir istida ile daha tekrarlamıya karar 
vermlılerdir. '* '* 

TEŞEKKÜR EDERİZ 
Burgazda Arif Sinan Beye - Mek

tubunuıu aldık. Teşekkür ederiz. Sarih 
adresinizle beraber bu kabil mah'.imat 

Erkekleşmiş Kiz .. 

Bu tabir kızlara pek yaraş
mıyor. Fak at son nesiJ kızlan 
içinde herhalde bunlara ras
gelmişsinizdir. 

Yeni neslin kızı kafes arka· 
sında, annesinin dizi dibinde ', 
değil, hayatın içinde yetiştiği 
ıçın eski neslin hassas ve 
merdümgiriz kızlarına hiç ben
zemezler. Bunların içinde 
biraz da erkekleşmiş olanlarına 
tesadüf etmek hiç te güç 
değildir. 

Bunlar metin, vakur, ira
delerine hakim eğlence ve iş 

zamanım ayırt edebilen, sev
meyi tabii telakki eden kızlar· 
dır. Bunlar bir bakışta aşık 
olmazlar. Temasta bulunduk
lan erkekleri uzun müddet im
tihan ederler, nihayet samimi
yetine kani olduktan sonra 
yüz verirler 

Bu kızlar sizinle sinemaya 
da, kır eğlencelerine de gi
derler. Fakat bunu yaparken 
maksatları sadece erkek ar
kadaşları gibi eğlenmektir . 
Yoksa sizi tuzağa diişürmek 

değil. 

O, hayatı az çok öğren
miştir. Olur olmaz şeye gü- . 
cenmez. 

Bunlar ıyı arkadaş olabilir
ler. Bir erkek için daima sa
mimi dost olarak kalabilirler. 

• 
nız 

Sonbahar Modası J 

Şu;--=ı BUZ iHTiKARI 
şısında el pençe divan duru~ göııdermcn".ı.i rica eyleriz. 

-------==-=-....-..-===--,~---~-=------=-~==:=~ 

U.. k ·· d d J Şirketi Hayriye Müdürü 

Bu kızlara dişi gibi bakmak 
gafletinde bulunan erkekİer 
onlan tanımıyanlardır. Ve bu 
tanımamak onlara pahalıya 
malolabilir. 

Parisin sonbahar için hazır
ladığı modellerden bir nümune 
daha. Bu nümunede elbisenin 
koJları uzun ve dardır. Elbise 
siyah kadifeden yapılmışbr. 
Genç kadırilar için çok zarif bir 
elbisedir. 

~'de Üç Mektep 
illerle T ~ke ve Ağva nahiye 
kcsyn eılennde, biri de Kabagöz 
)etıidnde .. olmak üzere Şile' de 
~kt. en uç mektep binası yapıl-

S U ar a . . . « f Buı. •atıcıları halkın buz ihtiyacım 
Şırketı Hayrıye müdürü çok klfi derecede temin edemedikleri gibi 

Bu kızlar severlerse, sevgi
lerinde samimi olurlar. Evlenir
lerse evlilik hayatlarında er
keği mes'ut edebilirler. 

dır. 

20 s· s·b·ın Senelik Heykel 
~ •rya' da, lrkutsk civarında 
lıey atika aramakta olan 
htaı et, birkaç kadın heykeli 
(2() llıuştur . Bu heykellerin 

~-ll~OOod.~ •ene evel yapıldığı 
'-.e ılınektedir. 

w 

Yol Ve Mektep 
Yapılacak . 

Belediye cemiyeti azalann
dan ve Emanet müdürlerinden 
mürekkep (13) kişilik bir he
yet dün Üsküdara gitmiş, At
lamataşı ile civannda yapıla
cak yol ve mektep için alın
ması icap eeden yerleri tetkik 
etmiştir. 

~POSTA NIN Tefrikası: No 3 ... - " 
MUHARRiRi 

MORIS LÖBLAN 

Z Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti ---

İMDAT GELİYOR 
1,11 ~lın önünde teliffuz edi· 
ttıni u ~e~ir ismi onu tehyiç 
~ gıbıdi, mırıldandı. 

de11 t (liavr) mi, size (Havr) 
~te blefon ediyorlar öyle mi, 
'-it b u garipl Müsaade edi-

b en de dinliyeyim ! 
t. ~.uı .. 
~ırıa 

1 
un, biraz da arzusu bili· 

teyj 0 arak uzattığı ikinci ahi
•ö)le~tal~dı ve ( Beşu ) nın 
llldı. B enni dinlemiye baş-

eşu: 

ith;- liavr' e yalnız bunun 
h\l ghlınedinı, diyordu. Esasen 
~\ltd a~alide bulunuyordum. 
ttltfo Ugum evde gece işliyen 
•tferbn Yoktu. Bir otomobili 
ltldiıner . e~erek ( Havr ) e 
)ol'\ı ..... ' Şınıdı de evime dönü-

R -. 
au1 sordu· -" . • a . - R 0,ı, nereye? 

- ı::;;:ı Kat eli tanır mısın? 
ette! (Sen) nehrinin 

orta yerinde ağzına doğru, 
bir kum yığını! 

- İyi bildin, Havre otuz 
kilometre mesafede (Lilbon) 
ile (Tan Karvil) arasındadır. 

- Tanırım dedim ya, ' bü
tün hayatım, yani bütün asn 
hazır tarihi oradadır. Demek 
timdi sen bir kum yığınımn 
tızerinde yatıyorsun ? 

- Kum yığınının karşısın· 
da bir kulübe vardır. Birkaç 
ay dinlenmek için bu kulübeyi 
kiraladım. Fakat kulübe tek 
höcreli değildir, bir tane de 
sana tahsis ettiğim misafir 
odası vardır r 

- Ala, fakat bu nazigine 
davetin sebebi ne ? 

- Garip bir vak'a karşı
sındayım. Bu vak'ayı seninle 
birlikte halletmek isterim. 

- Demek yalnız başına 
içinden çıkamıyorsun? 

Raul hem konuşuyor hem 

1 k \.__ Şehr~manetinin narhından fazla tuttura
çanşmış, ÇO yorulmuşrur. Ya- bıldiklerl kadar para latemcktedirler. 

kında Fransaya, dinlenmiye gi- Buı. bayilerinin bu ihıik1rları hiç bir 
d kf kontrola tabi deiil midir ? .• 

ece ır. Beşİktatta KISyiçinde A. Vedat 

Mukaveleleri Feshedilen 
Miiteahhitler 

Üsküdar - Şile yolunu yap
mayı taahhüt eden bir kısım 
müteahhitler sözlerini tutma
dıklarından mukaveleleri bo
zulmuştur. 

Tifüs 
Evvelki gün şehrimizde 

bir tifüs vak'ası kaydedilmiş-
tir. Tifüse tutulan Alber atlı 

Babiali' de oturan bir muse
vidir. Balat hastanesine kal
dırılmıştır. 

Hanı111 Tegza 

Erenköyde Otlar Tutuştu 
Dün öğle üzeri Kadıköyle 

Erenköy arasındaki arsalarda 
kuru otlar tutuşm Uf. Ateş, bir 
yolcunun attığı cıgaradan çık-
miş, itfaiye gittiği zaman, ateıi 
kendiliğinden sönmüş bulmuş

tur. 
- e:: -

de genç kızın heyecanının 
gittikçe artmakta olmasına 
bakarak içinde hafif bir üzün· 
tü hissediyordu. Bir aralık 
kızın elinden telefonu almak 
istedi. Fakat kız telefona 
yapıfmışb, bırakmıyordu, diğer 
taraftan ( Beşu ) da ısrar edi
yordu: 

Acele etmek lizım. Bir
çok hadiseler arasında bir 
genç kızın kaybolması gibi 
bir de mühim vak'a var. 

- Yahu, bu, her gün olup 
biten şeylerdendir. T elap 
mahal yok! 

- Evet ama, hadisede ba
ı:ı teferruat var ki, insana 
endişe veriyor f Sonra da ..... 

Raul gittikçe sabırsızlanıy;or· 
du: 

Sonra da, diye tekrar 
etti. 

Biraı: evvel, aaat ikide 
bir cinayet ika edildi. Bu kiı:ı 
parkta aramıya çıkan eniştesi 
dere boyunda bir kurşunla 
6ldOröldO .• Bu aabah ıekizde 

bir sürat k.itan vardır .... J kuvvet vaziyeti tavzih ede-
Bu cinayet kelimesi telaffuz 1 miyecekti. Genç kız Raul'ün 

edildiği zaman genç kız doğ- haberdar olmadığı birçok 
rulmuştu. Telefon elinden düştü. vak'aların tesiri altında. 
Söz söylemek istiyordu. Söyli- Buna Beşunun verdiği 
yemiyordu, vücudunda bir malümat da inzimam edince 
ürperme vardı, bir an içinde fazla sarsılmıştı. Derhal ken
kanapenin koluna düştü. disine gelemiyecekti. Binen-

Raul D' Avnak bu sırada aleyh harekete geçme zama-
(Beşu) ya: nının hulullinü bekliyerek sah-

- Aptal, diye çıkışıyordu. retmekten başka yapılacak iı 
Bir cinayet haberi böyle mi yoktu. 
verilir. Gliba bunamıya baş- Birkaç saniye düşündü ve 
ladın ? derhal karar verdi. Saçlarına, 

Ve, alacağı cevabı bekle- simasının şeklinden ziyada 
meden ahizeyi yerine takarak manasını değiştiren yeni bir 
genç kızı kanapeye yabrclı, tarama şekli verdikten sonra 
hemen bir şişe amonyak bul- bitişik odaya geçerek esbap 
muştu. Zorla koklatıyordu: değiştirdi ve her zaman hazır 

- Beşunun söylediklerinin duran bavulunu yakalıyarak 
ne ehemmiyeti var, mademki hususi garajına koştu. Bu, 
sizden ve sizin gaybubetiniz- ancak birkaç dakika sürdü. 
den bahsediyor. Gaybubetinin fark edileıni-

Sonra da bilirsiniz, müva- yecegı kadar kısa bir zaman 
ı:enesi pek yerinde değildir. içinde otomobil ile geri dön
Rica ederim kendinize ıreliniz müştü. Yukarıya çıktı, apartı
de vaziyeti tavzih edelim ! manına girerek kızı kollaranm 

Fakat bu dakikada hiçbir arasına aldı. Aşağı indirerek 

- TAKViM= 
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imkanı nisbetinde rahat bir 
vaziyette otomobile yerleştirdi. 
kız uyumuyordu. Fakat çok 
bitkin bir halde olduğu için 
muhalefet etmesi mümkün 
değildi. 

Raul kıı:ın kulağına doğru 
eğilerek mırıldandı: 

- Beşu 'nun söylediklerine 
nazaran siz de Radikatel'de 
oturuyorsunuz değil mi? 

- Evetf 
- O halde oraya gidiyoruz. 
Genç kız korku ifade eden 

bir harekette bulundu, baştan 
ayağa titriyordu. Raul'ün tatlı ve 
hafif sesle sinirlere sükun ve
rici birkaç keiime mırıldanması 
üzeri?e it!razdan vazgeçti. Ma
amafıh el an ağlıyordu. 

Otomubilin, Parisi ( Nor-
mandiya ) nın bu ( Radikatel ) 
adını ~aşıyan köyünden ayıran 
450 kılometre mesafeyi katet
mesi için üç saat kifayet etti. 
Bu müddet zarfında delikanlı 
ile genç kız arasında tek bir 
kelime bile teati edilmedi. 

(Arkaaı var) 
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EYtP SULTAN KiMDiR N. Nuri B. j 

:ı Çocuk Sütun.,,1. 
· Sergiye Olan .-r---------..:..~--------------Serdar Y ~kup Bu itap Karşısında RağbetiAnlahyor H . 24: B a ş ı n ı O n Ü n e D o g~ r u Eg~ d i. . ayvanat Bahçesınde Heyecan" 

~ Yerli mallar sergisi, bu 

~-----E-b_a_E_9_9-~--s-o-~-u-.-.. -----,ı ~:::~~Yaramazlar Kulübi Şehri hu sefer ya zaptede
ceğiz, yahut hep birden bu 
burçların üzerinde öleceğiz. ________ -_:_-_-:_-_-_-_-_-:-_-_ ---- -- -- -- -- -- -- -- -----_ ------------ -- -'_ gün binlerce insan sergiyi 

görmiye, alış veriş etmiye ge- B a s k 1 n Ya r Bu sebepten sizin getirdiği· 
Diz haberler, ve başardığınız 

it bizce çok kıymetlidir. 
Serdar Y akubun yüzü ha

fifçe sararmışb. 
- Elimizden gelebileni, aza~ 

mi kudretimizi sarfedeı ek yap
bk J dedi. 

- Rum ateşinin mucidi 
Helyepolisli Kalinikos'u getir
dik! 

Eba Eyyup ile Muaviye:ain 
oğlu yerlerinden hayretle fır
ladılar: 

- Allahüekber, büyük bir 
muvaffakkiyet kaz:ı~ışsınız ! 
Nerede bu adam? 

Serdar Y akup yerdeki Tor
bayı gösterdi. 

- Bunun içinde! 
- Rum ateşini yapanın o 

olduğuna emin misiniz'>( 
- Gözümüzle gördük. Ate

fİ suya atb. Sönmedi. 
- Suphanallah! Eğer bu 

lfl sız başarmamış olsaydınız! 
Maazallah ordumuz mahvolur 
ve bütün ümitlerimiz sönerdi. 

Serdar Ya'kup acı, acı gül
dü. Fakat ağzını açmadı. 

Eba Eyyup ayağa kalktı: 
·- Torbadan adamı çıka

nnız l dedi. Biçareye fazla 
eziyet etmek günah olur! Ba
kalım Rum ateşinin terkibini 
bize söyliyecek mi 1 

Serdar Y akup, torbanın ba
şında kemali azametle kollarını 
kabartıp '1Cücele,.i biz yarat
bk" kabilinden, b~kli} en arka
daşl:-.rına döndü : 

f/f '/f)~r ,.........._~...., 

~~ { 

ateşi mucidini koymuştuk, 
mem kim çıkarmış! 

- Kim olabilir? 
Serdar Y akup yutkundu, 

Muaviye zade ise bu: 

"- Kim?!,, Sualini sorar
ken dört arkadaşın yüzlerini 
tetkik ediyor, her birini ayn, 
ayrı cevap vermıye davet 
ediyordu. 

Hasan, Ali ve Cafer, bu 
işteki muvaffakiyetsizliğin bü
tiin sebebinin serdar Y akuhun 
V asilisa ile olan münasebeti 
olduğunu biliyorlardı. 

Hatta onu öldürmek bile 
istedikleri halde şimdi burada 
yüzlerinde ufak bir işmizaz 

bile gözükmüyordu. 
Sanki hiçbir şeyden ha

berleri yokmuş gibi ellerini 
kaldırdılar, boyunlanm büktü
ler. 

Arkad~l:ınnm bu mertçe 

hareketleri Serdarı müteessir 
etmişti. 

Başını doğruttu. Cevap is
tiyen Yezit bin Muaviye'nin 
yüzüne bakb. 

- Kabahat benim ! dedi. 
Arkadaşlarımın tavsiyelerini 
dinlemedim, bu işten haberimiz 
yokken torbayı boşaltmışlar. 

- Peki sizi niçin yakalamı
yorlar da çuvalı boşaltıyorlar? 

Serdar Y akup sapsarı kesil
di, Yezit onlara "Yalan söy
lüyorsunuz, bu torbanın boş 
olduğunu biliyordunuz,, demek 
istiyordu. 

Serdar Y akup mağrur bir 
tavırla kollarını kavuştt..ırdu. 

- Torbanın içinde "Kalini
kos" vardı. Bizi yakalamıya 
gücü yetmiyen, fakat torbayı 

boşaltabilecek olan birisi onu 
kurtarmış! Emir buyurursanız 
şimdi tekrar şehre gireriz! 

l Arkası var ] 

- Açıp çıkarın l dedi. 
Caferle Hasan dehşetli bir 

süratle torbayı çözdüler. Cafer 
Kalinikosu bacağından tutup 
dışarı çekmek hulyasile elini 
torbanın içine soktu. 

Şaht'ın Raporunu Neşrediyoruz .. 
• 

Banka Tesisile iş 
Fakat ayni zamanda da 

d& t asker hayret ve dehşet
ten şaşırmış, kalmışlardı. 

Bitmiş Olamaz ••. 
Torbayı kim açmışb? Türkiye iktısadiyatı ve Türk 
Kalinikos'u kim kaçırdı? Devlet politikası senelerce 
Hazreti Eyyubun teessür mühim geyretler sarfetmiştir. 

ve şaşkınlığı da onlardan aşağı Yeni devl::tin kuruluşu, mü
değidi. kemmel bir ordunun yeniden 

Yezit bin Muaviye11İn göz- teçhizi, Adli sahada, Maarif .e 
leri ise kan çanağına dönmüş- ve roünakalede yeni teşkilat 
tü. Müthiş bir surette kızdığı ve bilhassa nüfus mübadelesi 
e.nlaşıhyordu. gibi mühim mesail, pek klsa 

Serdar Y akubun üzerine bir zamana sığdırılmış olmak 
doğru yürüdü: itibarile Türk ikhsadiyabnın 

- Fakat, bu ne demek bünyesini zaafa duçar etmiştir. 
diye haykırdı. Rapor bunların netayicini 

Bu bir ikaz gibi birşey sarahatle göstermektedir. Bu 
olın ıştu. Ancak o ıamandır netayiçten olmak üzere bilhas
ki Serdar Ya.kup işi anladı. sa ihracatın umumi surette 

Dutunyadis kendilerini Ma- azalması suretinde tecelli eden 
aastırda lAfa tutarken adam· memleketin istihsal siasımn 
lan da torbadan Kalinikosu daralması ve bütçenin uzun 
çıkann11, yerine kuru ottan müddetlere şamil olmak üzere 
bir manken koymuşlardı. mütezayit mikyaslarda döviz 
Alnında biriken soğuk ter teahhüdatını taşıması şayanı 

tanelerini elinin tersile silerek dikkat görülmektedir. 
yavaş, yavaş doğrulan Cafer: Döviz varidabnın ihtiyaca 

- Een manastırda bir ıshk tekabül eden mikyasta teza
ıesi duymllfbım! Dedi. y'.idü imkinı mevcut olmadık
F akat aldıran olmadı. Demek ça, istikrarı naktinin devamı 
o zaman çuvalı boşalbp ve merkezi tedavül bankasının 
içine ot doldurmuşlar! filhal ıiıuvaffak bir surette fa. 

Serdar , 'akup, dalgın göz· aıiyete geçebilmesi için mat
lerle yerdeki otlan seyred.i- lup esasat elde edilmiş olıru-
yord.ı. yacaktır. 

Y e%it: lslahab lazimenin tamamen 
- fakat bu ne demek il temin ve intacından evvel 

diye bağınnc.By boğuk, ~trek j başlanan istikrar teşebbüsle
bir sesle: rinin Belçikadaki ve Lehis-

- Bu torbaya biz Rum tandaki akıbetleri, istikrar 

teşebbüsüne tekaddüm etme
si icap eden tedabirin ne 
kadar dakik bir surette tat-
biki zaruri olduğunu ve ne
kadar mühim fedakarlıklar
dan vikaye edilebileceğini 
sarahatle ispat eden birer de-
lildir. 

YALNIZ BANKA TESİSİ 
KAFi DEGİLDİR 

Bir merkezi tedavül banka
sımn sadece tesisile mali ve 
ikbsadi ıslahabn tatbikinden 
sarfı nazar edilebileceğine 
zahip olmak ta tedavül 
bankasının mahiyeti hakkında 
da yanlış bir telakkinin mah
sulO. olurdu. Esasen mevcut 
olmıyan ikbsadi ve mali esas
lar hiçbir şekilde temin edil
miş olmaz. 

[Arkası var] 

Yelkenci Vapurları 
Karadeniz Postası 

Samsun 20:\=os 
Çarşamba 

Günü akşamı 6 da Sirkeci 
rıhbmından hareketle do9nı 
(Zonguldak, İnebolu, S~
sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Sürmene ve Rize)ye gide
cektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain acen
tesine müracaat. 

Tel. İstanbul 1515 

liyor. Ve ziyaretçi adedi gün P J Y O 
geçtikçe artıyor. Bu miinase-
betle serginin komiseri ve Sa
nayi birliği umumi katibi Naz-

mi Nuri beyle görüştük. Nazmi 
Nuri B. diyor ki: 

- Bu sergi, tertip ve tan
zim itibarile birinci yerli mal
lar sergisine faiktir. 

Bunun sebebi geçen sene 
görülen noksanların bu sene 
ikmal edilmesidirj ikinci yerli 
mallar sergjsi bir satış sergisi 
olması itibarile Avnıpa'daki 

beilzerlerile ayni ayarda adde
dilebilir. 

Avrupadaki sergiler daha 
kuvvetli tahsisat ile yapılır. Bi-
zim sergimiz için (7) bin lira 
sarledilmiştir. Bunun (3) hin 

lirası elektrik tesisatına git-
miştir. 

Ecnebi seyyahlar da serg:yi gez
mişlerdi. Sergiyi dün akşama kadar 
89780 kişi ziyaret etır.işlir. 

Hayvanat bahçesinde dört beş arkadaş el birliği edip bir kolaf 
yapbJar. Hergün bin bir türlü yaramazbkla.r yapa~lar. Bu aayfalard' 
bunlann yaramazhklannı okuyacak, kahkahalarla güleceksiniz. 

Bir gün hunlar, Hayvanat bah
çesinden kaçıp şehirde yaşıyan 
arkadaşlarının birisine baskın 

yapmıya kara~ verdiler. Hep bir
den ansızın Öküz dayının evine 
gittiler. Kapıdan girer girmez fil 
bağırdı: 

- Arkadaşlar, burası ne güzel 
yermiş bel 

Ortada yeni kurulmuş bir masa 

vardı. Üzerinde çeşit çeşit yiyece•' 
ler ... Hep birden sevindiler. 

- Bak hele, dediler, Öküı V 
yı bize haber vermeksizin ke.J 
kendine ziyafet çekiyormuş ba! 

Fıl abldı: 

- Çocuklar, dedi, haydi ıoft' 
başına. Kendi kendimize bir ıif'' 
fet çekelim. 

- HurraJ •• 

r·vAPUR.Lrut l * Son Posfa'mn 
-;;-~:-;--::=--~~~-----------S ey; ri sefa in Halledilen Bilmecemiz 

MerJ e ~ acentesi Galata köp• 
rü başında Beyoğlu 2362 

/> Şube acel}tesi Mahmudiye 
hanı altında lstanbul 2740 

Mudanya Postası 
( Cama, Salı ) Mudanyaya 

uğrayarak Gemliğe kadar 
(P"..zar, Çarşamba) Mudanya
ya kadar saat 9 da (Cumar
tesi, Pazartesi, Perşembe) 
teğli vapuru tarafından ara
lık postalar Armut:uya da 
\iğrayarak IVludanyaya kadar < 

saat 8,30 da Tophane Seyri
sefain rıhtımından kalkarlar. 

Ayvalık Sürat Postası 

(Mersin) vapuru J 9 ağus
tos salı 17 de Sirkeci nhtı
nm.dan kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, Ayvalığa 
gidecek ve dönüşte mezkftr 
is~elelerle birlikte Altınoluğa 
ugnyarak gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

Mersin sürat postası 
(Konya) vapuru 20 A

ğustos çarşamba 11 de 
Galata Rıhtımından kal
karak Çanakkale, lzmir, 
Küll· ük' F th" Finik' , e ıye, e, 
Antalya, Aliiye, Mersin' e 
gidecek ve dönüşie Taşucu, 
A:n~ur, Alai.ye, Antalya, 
Fınıke, Fethiye, Küllük, İz-
mire uğrıyarak gelecektir. 

Çanakkale' de yalnız yol
cu verilir yolcu alınır. 

İskenderiye sürat 
postası 

( İzmir ) vapuru 22 A
ğustos cuma 13 te Galata 
rıhtımından kalkarak cu
•nartesi sabahı İzmir' e ve 
akşamı lzmir' den kalkarak 
pazartesi İskenderiye'ye va
racak ve çarşamba İsken
deriye' den kalkarak İzmir' e 
uğnyarak İstanbul'a gele
cektir. 

4 - Satmaktan emir (3) eski 
Rus imperatoru (3) 

5 - Orta (3) beraber (3) ötesi(3) 

ene Denizli viliyeti 
meni daimisinden: 

13592 lira 82 kuruş bedeli keşifli Acıpayan kazasında Y 
lacak ilk mektep 28-8-930 Perşembe gfinü saat 15 ıe ~ 
kapalı zarf usulile milnakasaya konmuştur. 

Teminat milli banka mektubu ve yahut mahalli muhaıe 
veznesine nakit olarak verilmiş olacakbr. inşaat kudreti ıP 
yesine ve bu işi yapabileceğine itimat edilenlerden en aı 
fiat verene ihale edilecektir. 

Teklif mektupları yevmi mezkôrda saat 14 te encOıP 
verilmiş bulunacaktır. Keşifnameyi ve şeraiti inşaiyesini glS 
teyenlerin encümen kalemine müracaat etmeleri ilin olunut· 

Vahan M. Koçyan 
Her nevi mahrukat depolan, odun, mangal 1' 
mürü, Kardif, antrasit, kok, maden kömürle 

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

Etibba Odası Riyasetinden: 
San'atını icra eden eczacılardan Odaya kaydolınıyaol 

24 a~stosa kadar kaydedilmeleri lüzumu ikinci tebliğ O' 
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 
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ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar.. 1 i~ 

.Enver Paşa, Karadeniz Hadisesini IJl~====: 
HAKiKi HAY AT HIKA YELERI : t 

Konaktan Hizmetçiliğe 

Kabineye Nasıl Tebliğ Etti? 
Bu Tebliğ, Adeta Bir Latifeyi Andırıyordu._ •• 

h' Artık bütün günümüz meclis Her gün celse açılmadan vermekten çekiniyordu: 
r:~ının dört duvan arasında evel itina ile önüne koyduğu - Boğaz haricinde 0 olmuş, 
Reliıyor. Sabahleyin erkenden sual kağıdına bakmıyordu bile: demekle iktifa etti. 
ka/0ruz, akşam geç vakte -Harbe vakitsiz ve sebepsiz Sait Halim paşa çok müte· 

ar kalıyoruz. girdik, diyorlar. essirdi: 
Geçen gün sordalar: Sabık Adliye nazın lbrahim - Ben, donanma Karadenize B Demek iş bu kadar çok? Bey bu fikirde değildi. Daha cıkmasm demiy~r midim, di-
aştan savdım: doğrusu fikrini bu cümle ile ye söylendi ve bir telif baş-

- Evet, dedim ve yalan ifade etmiyordu; ladı. Hepimiz meyustuk. De,.. 
&aylenıiş oldum. - Ben zannediyorum ki, ken Sait Halim paşa pek 

Vakıa erken geliyonız, ve harbe girmedik, fakat bir emri iyi bilmiyorum, ya seryaverini, 
ıeç vakte kadar kalıyoruz. vaki karşısında kaldık. veya tercümanı Esat beyi ça· 

akat h··r· k 1 v k R sefiri M (D Jetin u un yapbğımız iş dev- Karadenizde vu ua ge en gırara usya . ö-
diö-e .~betine intizaren yek- hadisenin nasıl olduğunu bi- Girs) e gönderdi bu memur 
re\! rınıızle hasbUhaJden iba- lirsiniz. M. Dö Girse: 

Arife günü akşam üzeri - Karadeniz'de bir valea 
t Bereket versin beşinci şu- sadrazam Paşayı görmiye hidis olduğu söyleniyor, dog" -Qeye d 
Ölle üşen arkadaşlar için gitmiştim, pek iyi habrımda ru mudur, değil midir, eğer 
de bden sonra Harp kabinesin- değil amma, zannederim ki doğru ise nuıl olmuştur, di-
inı~lllınıUf olanlan dinlemek T alit Bey de orada idi. yecek, tafsilit istiyec.ekti. 
••kın var. Eğer o da olmasa Derken Enver Paşa geldi : Y avei veya tercliman çıkıp 
B~~~n çatlıyacağız. - Şimdi bir telsiz telgraf gittikten sonra bir müddet 
Ô"gtin, 10 Teşrinisani 334.. geçiyor. Bundan karadenizde ıustuk. Yekdiğerimize ne söy

tlli gleden sonra saat üçü Rus donanması ile bizim do- liyeceğimizi bilemiyorduk. 
Adliy geçe toplandık. Sabık nanma arasında bir hadise Sonra tedricen dillerimiı 
diıııiye nazın İbrahim Beyi olduğunu anlıyorum, dedi. açıldı. Fakat yakıcı mevzua 

Re eceğiz. Ah, ıu Adliye nazırının ye- temastan korkuyorduk. Başka 
•lllt1 nce Cavit B. gibi, Çürük- rinde olsaydım, o dakika da mevzular etrafında konJJ1tuk. 
~· gi~anıut Pş. gibi, İbrahim mutlaka sorardım: Ertesi gün bayramdı. Mua
lste ...... 1 harbe girmekliğimizi - Pı. Hz. şu telsizin geç- yede resmi vardı. Gittim. Fakat 
lllek"1Y~nlerin fikirlerini dinle- tiğini masıl gördünüz, derdim. sadrazam gelmemişti. Muaye-
1. ' ctşımw hu belaya so- telsiz denilen şey camit eşya- deyi müteakip yalısına gittim, 
t\t.nl:ıı- d" daJıı~' ınlemekten daha fay- dan değildir, göze görünmez, evindeydi ve müteesirdi. Beni 

demek size çekildi, veya geti- görilnce: 
Filh akika Enver ile Cemal rildi.. - Bu hadiseden sonra artık 
~ h ~ 
)'et erse ve söylerlerse niha- ıorahim Bey anlatmıya de- vazifeye devam edemiyeceğim, 

k kendilerini müdafaa ede. vam ediyordu: dedi. dl 
~:11lerdir. Fakat İbrahim Bey- -Enver Paşanın bu sözünfi Ben buna muterizdim: 
ti~isafhalann nasıl inkişaf et- işitir işitmez şaşırdık ve fena - Acele etmeyiniz, dedim, 

Re· dinliyeceğiz. halde sıkıldık. Vak' anın nerede Meseleyi tahkik edeliQ!, b$lki 
leını .. tiı~. artık ~ suali ezber- olduğunu sordiık. önüne geçebiliriz, dedim. 
-~- Enver Paşa sarih tafsilat [Arkası v~] 

l<a-ıilerimiz Yarın, İbrahim Bey Tarafından Verif~n 
~alUmahn Geri Kalan Kısımlarını Okuyacaklarılır 

~ ~llere Para T~l~fon Şirketinden Üzüm E'nstitüSü 
l' evziat komisyonundan: Ziyan 1 s t eni y o r 

-~ksaray Askerlik şubesinde Henüz geliş, geç.işe açılma-
letin/Yet malul gazilerle yetim- mış olan Selami çeşme. 
l>~a ve şehit yetimlerine ait Maltepe yolu üzerinde telefon 
~ tevıiab 20 Ağustus 930 firketi tel geçirmek için 
t6nihı: ınüsadif çarşamba üç yerden uzun delikler a~ 
c,kti.. kadar devam ed~ 

'· mak Sm'etile tah.ribat yapmış-
'(iik k - br. Bu yolun müteahhidi bu 

İstse Ticaret Mektebi kısmın on senelik daimi tami· 
~~kt:hbul Yüksek Ticaret rabnı kabul ettiği için Nafıaya 
.:.~lill'd ine talebe kabulüne ( 1) müracaat ederek zarar ve ziyan 
~~e e başlanacaktır. Yüksek 
~ r kısmına lise, yüksek talep etmektedir. Yollar baş-
~ tnına Orta mektep, ameli mühendisliği vilayet vasıtasile 
illl~~ı~a ilk mektep mezunlan telefon şirketine müracaat et-
~sız alınacaktır. etmiştir. 

~-= 
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İNGiLİZ CASUSLARI 
İLE KARŞI KARŞIYA 

•t l\lpı bir kere daha vuruldu 
~~son Ali Şakire de bir 

~dp getirdi. Bu mektup 
andı· 

~..::eıı h~ Belçika ukeri el
Pld buldum ve dışan ko

Ol'da d l I>· o aşıyorum." 
dttı •Yordu. Ali Şakir, kadın-
•-.. ~ade istiyerek loca
btt "'•t.- çıktı, İhsanla bera
~abin~ b katta küçük bir 
'"-d uldular ve Ali Şakir 
'1hia~·~ iiatilndeki uker 

illi giydi ve kendi elbi-

sesini de ona verdi. Cebindeki 
ufak makiyaj kutusunu çıkara-

rak yüzünü tamamile değiştir
di ve Ih.ana dedi ki: 

- Ben buraadan çıkıp doıt
doğru gann uk881Dda, bir 
g&n teninle &ntlnden g~erken 
çok beyendiğimiz otele gidi· 
yorum. Sen timdi locaya in, 
kadına benim gittiğimi haber 
yer ve istene beni bu gece 
garebileceğini a6yle. Beraber 
buradan çıkın, ild üç otomo
bil dejiftirerek • takip edil-

Ankara, 17 ( Telefon ) -
Manisada açılacak tan üzüm 

enstitüsü müdürlüğüne Ameri
kada stajını bitiren Reşat B. 
tayin edilmiştir. 

Bir Komisyon Daha 
Gıda maddeleri, Ticaret 

odasında topl.nan bir komisyon 
vasıtasile tesbit edilecektir. Bu 
esaslar konduktan sonra karış
bnlan maddelerin bozukluk 

nisbetini anlamak daha kolay 
olacakmış. F esüphanallah .•. 

r 

mediğinize kat'iyen emin olarak 
otele gelin. 

Ali Şakir, bardan kolayca 
çıktı ve bir otomobile atlıya· 
rak evveli kendi aparhmanına 
gitti. Kapıcı onu bu kıyafe
tinde tanımadığı için hangi 
numaraya gideceğini sormuştu. 

Ali Şakir, kendi dairesinin 
numaraslDl değil, başka bir 
numara söyledi. Çtinkü, İtalyan 

. polisinin kendi dairesini taras
ıut ettirmesi pek mümknndü. 

Dairesine girdi, alelAcele 
elbise değiştirdi ve aokap 
çiktı, otele gitti. 

Artık rahatb. Ertesi gün 
Alman sefaretanesinin delile
tile tehirden kolayca maklafa
cajma emindi. 

• 
3. iki Kardeşim Başın-
. dan Geçen Mac~ra İstifade ediniz· 

ı -- ban 5 1atm geçmlyeçektir. 
2 - Her tabr -t kelime beaap edi

lecektir. 
3 -· Her Uln 5 adet Ui.ıı kuponu 

mukabilindedir. 
4 -- Her 4 ı ıbrdan fula.sına 2 

kupon ilive edilmelidir. 
5 -- Her kupon üzerindeki tarihten 

bir hafta müddetle muteberdir. 
SON POSTA yı okuduktan 

sonra ilin kuponunu saklayı
mı:. Bundan S adedini iJanınız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ill idarehanemiıı:e gôn
deriniz. IJanınızm gazeteye gir
meai için bu kadan kafidir. 

==SON POSTA=: 
BEDAVA fLAN KUPONU 

19- Ağustos - 1930 

MUZAAF VE AMERiKAN-
Defter tutma usulleri kısa bir mUddet 
zarfında ve u Ucretle öğretilir. 

Galat.ada Aalan hanında Ziya Bey 

BİR ECZACI iş ARIYOR-
"Sn aene pratik g3rmllt mllıtait bir 

eczacı k.alfaaıyım. Muvafık maqla her 
yerde ç.ahfabillrlm. 

İzmir Kemeralb No. 60 Mehmet 
Ytımnn. 

DEVREDiLECEK DÜK· 
KAN - Galatada Topçularda Nlfancı 
dükklnı takımile devren aatdıktu. Dllk
lıl.na müracaat. 

ADADA KİRALIK ARA
BA lsTENİYOR - Bir tek ab 
veya kısrağı Ue beraber zarif bir brik 
araba BtıyGkadada kullanılmak Gzere 
bir Ud ayhk kiralanmak isteniyor. 
AdrN ı Galata po.ta kutuıu 36. 

ZA YI - Vergi nıakbmlanru, ev

rakı aaireyi bir miktar parayı muhtevi 
çantamı çarşamba gtlnl tibaelle Sirkeci 
arasında düşürdüm. Bulanın, ( para ken
di.ııfne) eYnkımı gHndermeai rica olu-
nur. 

Kuımpafa Bahriye caddesi No. S8 de 
M. SamL 

Polislerin Futbol 
Maçı 

Polis memurlarından ibaret 
olmak iizere bir futbol takımı 
teşkil edilmiştir. Polis takımı 

bugün Taksimde Kasımpaıa 
kulübü birinci takımı ile bir 
ttıaç yapacaktır. 

Sinemalarda 
Elbamra-
Etuval - Çıplak Aşıklar 

gemisi 
Ekler - Serseriler kıralı 
Alkazar- Düşman kardeşler 
Opera - Kıraliçenin ge1"' 

danhğı 
Şık - Demir avcılan 
Fransız - Ateş 
Taksim bahçesi - lspanyol 

tenoru Mari bari 

Tekrar İstanbula döndüm. 
Ben Çatalcada iken neler 

olmuş: Kızkardeşim hır zabitle 
sevişmiş, evlenmiş, öteki ay
yaştan ayrılmış ve namuskar 
bir hayata girmişti.. 

Kızkardeşim İstanhula gel
diğimi öğrenın~e benı aradı, 
buldu. İki gözü iki çeşme ağlı· 
yordu: 

- Ablacığım, ablacığım .•. 
beni affet, benim yüzümden 
çok azap çektin, bedbaht ol
dun, saçlarına ak düştü. Ben 
bütün günahlarımı biliyorum. 
Ben de çok azap çektim, ben 
de çok ağladım. Fakat, insan 
her zaman kendine hakim 
olamıyor, ne yapayım? Birçok 
felaketlerle sarsılmış, sersem 
olmuştum; o adam beni pen· 
çesine aldı, fakat şimdi ben 
tamamile kurtuldum. 

Bu sözleri hüngür hüngür 
ağhyarak söyliiyordu. Ben de 
müteessir oldum, ben de ağ
ladım, kızkardetimi kucak
ladım. 

- Çok büyük feliketler 
geçirdik, neler çektik, neler •• 
Hayatta bir sen ve bir ben 
kaldık, bundan ıonra, bari, 
hiç olmazsa birimizden birimiz 
bahtiyar olsak, dert görmesek.. 

Nihayet lazkardeşim, . kocası 
ve ben bir evde oturmıya baş
ladık. 

Acı habralanmi unutmıya 
çalışıyordum. 

Evimize gelen gençlerden 
biri, evveli uzaktan, benimle 
meşgul olmıya başladı. Sonra 
bir gün beni Park gazinosuna 
götürdü, benimle evleneceğini 
vadetti. 

Fakat, ben bu vaade alda· 
narak ona teslim olmayı bab
rımdan geçirmiyor, kızkardeti
min geçirdiği acı tecrübenin 
derslerinden istifade ediyordum. 

Bu adam da bana karşı fena 
maksatla hareket etmiyor, eli
me bile elini ıürmliyordu 

Bana kartı samimi olduğuna 
emindim. 

Tatlı i&divaç iimitleri içinde 
yqıyordum. Nihayet, ilk genç· 
liğimde çektiğim bütün ıabrap
lardan kurtulacak, beni ıeven 
bir adamla, bir çab albnda, 
meşru surette yaşıyacakbm. 

Bu adamı, kız kardeşimin 
kocası da tamyor ve hakkında 
hep iyi şeyler söylüyordu. 

Artık burada başıma bir 
felaket geleceğini düşünebilir 

Şimdi bir tek arzusu kalı- Balkonda epey kaldılar ve 
yordu. Geceyi Markeza ile içtiler. 
ıreçirmek. Sabah yaklaşıyordu. 

İhsanla İspanyol kadınını ikisi de odaya girdiler. 
çok beklemedi. Kadın büyük Kadın Şakiri kovaladı ve: 
b~r. neşe ile gelmişti. Ali Şa- - Senin ebedi kadının ol-
kın kolayca kaçabildiği için mak isterdim, dedi. 
tebrik etti. Ve bir kan koca gibi ya-

Ali Şakir eğlentiye otelde tağa girdiler. 
devam etmek istiyordu. Mü- Kadm lambayı söndürdü. 
kellef bir sofra tanzim ettirdi ve On dakika sonra, Ali Şakir 
balkonda oturdular. birdenbh·e elini arkasına gö-

Kadının arzusu ile Ali Şakir ttlrerek beline aanlmış olan 
hayabm anlatmıya başladı. O Markezanın kolunu yakaladı ve 
kadar kanaatkAraııe ve nükteli o kadu tiddetle sıktı ki, ka
bir dille anlabyordu ki Markeza, dın hafif bir çığlık kopardı. 
fuılasız g6)üyordu. Odaya sabahın ilk ışıklan 

lııaan bir müddet sonra giriyordu. 
onlan yalnız bıraktı. 1 Ali Şakir doğruldu ve bir 

Kadın iyice sarhoş olmuş -.niye evvel kadının elinden 
göriinüyordu ve yalmz kalınca dtlştırtt:ü~ ince uzun İspanyol 
Şakirio kucağına otmda. hançerini boldu: 

~!d~m? Bu adam çapkın de
gııdı, ayyaş değildi, serseri 
değildi, benimle gönlünü eğ
lendirmek istemiyordu. Ne ola
bilirdi? Güzel şeyler ümit et
miye hiçbir mani göı·müyor
dum. 

Fakat, evleneceğimize bir 
hafta kala, hükumet, kocam 
oiacak zab tevkif etmez mi ? 
Meğer siyasi işlerle uğraşırmış 
ve hükiimet c n J arıyormuş. 
Tabii benim böyle şeylett ak
lım ermediği için şaşırdım, 
kaldım. 

Bu ümidim de boşa çıkmıştı. 
1 Artık, hay:J.tta hiçbir ümidim 
kaimadı. T amamile meyus ol-
muıtum. Neşesiz, sessiz yaşı
yordum, haftada bir kere hile 
gülmüyordu. 

Nihayet harp bitti. Kızkar· 
deşim kocasile Antalyaya gitti. 

Şimdi oradalar. 
lmıirde hayır sahibi bir in

san beni himayesine aldı, ora-
da alnımın terile çalışıyor, ha
yabmı kazanıyorum. Fakat an
lamadığım bir nokta var. Al
lah, felekt kader, her ne ise 
dünyanın bütün feWcetlerini 
benim ii&tümde mi denedi? Be
nim bu cezayı çekmek için 
suçum ne idi? işte kolay k~ 
lay cevap verilmiyecek bir 
sual, bir muamma. 

Y ann başıma büyük bir fe
laket daha gelmiyeceğinden 
hiç emin d ~ğilim: Yaşamaktan 
gözüm yıldı. 

-SON-
Kutsi Bey 

Şehremaneti Sıhhiye müdür 
muavini Kutsi Bey bir sene 
müddetle tahsil için Amerika' -
ya Rokfeller müessesesine gi
decektir .. Tahsisat ve harcirah 
müesseseye aittir. - ~ - ~ 

CENUBi 

AMERİKA YA 
Müreffehen gitmek istiyen 

yolcular. her halde 

İNGILIZ 

ROYAL MAiL LAYİN 
Kumpanyasın 1 MUAZZAM 
ve MUHTEŞEM vapurlarile 
seyahat etmelidirler. 

TORKiYE acentesi 

N. A. Kostantinidis 
Efendiye müracaat olunma
lıdır . 
Tel. B. 3126. Galata Rıh

hm caddesi No. 27-29 
DÜNYANIN her tarafına 
VAPUR ve ŞiMENDİFER 

bileti verilir. 

- Markeza, dedi, bana bu 
gece verdiğin lezzeti hayatıpıla 
ödetecektin değil mi ? Fak at, 
bereket versin ki ben daima 
herşeyden şüphelenen bir ada
mım ve demin kol unun gayri 
tabü bir şiddetle yukarı kallo
şından şüphe ettim. 

Şonra yataktan atlıyarak 
yavaş yavaş giyindi. 

Markeza, yatakta, yan çıp
lak, hiç kımıldamıyordu. Bu 
aon ~eıimet onu bitirmişti. 

Alı Şakir ağır ağır odadan 
çıktı, lııaam bitişik odadan 
aldı ve ıslık çalarak otelden 
çıkb. 

Roma sokaklarında, ikisini 
de ılık ve tatlı bir cenup gü
neşi karşıladı. 

-SON-
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müzayedesi 
Kat~ karar ilanı 

MerhunntıD clu ve nev'i 
ile mevki ve mllftemilltı 

Rumelikavakhisan mahallesinde Ha-
mnm sokağında eski dört ve yeni 2 
numaralı yüz altmış üç arşından iba-
ret münhedim hane arsasın tamamı. 

Hatice Makbule H. 

117 221 An'adoluhisarm'da İbrahimbey soka
j"ında eaki ve yeni 4 numaralı yüz 
UftD ana llzerinde ahıap iki buçuk 
katta d&rt oda iki aofa bir mutfak 
bir kuyu ve yüz aeksen arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Mustafa Senv B. 

•• I07 Galatada Şehit Mehmetpaşa mahal
lesinde OatUpçiller sokağında eski ve 
yeni l 7 numaralı elli alb arıın arsa 
&zerinde khgir bir kattan ibaret bir 

· dükklıim nısıf hiueai. Bekir Efeadi 

111 llO'J Fatilı'te Haraççımuhittin mahallesinde 
eald yeni tifahane •• yeni Türbeiıerif 
aokatmda eald 13, 13 mtikerrer 13 
mllkerrer 13 mUkerrer ve yeni 11, J 3 
aumaralı ytlz bq arşın arsa llzerin
de kiigir bir katta üstllnde asma 
kabnda pasa odasını ve otuz Uç ar
ım bahçeyi ve albnda bodrumu ha
vi bir fınnın yüz yirmi sekiz hisse 
itibarile elli bet hissesi (mezki: 

· fınn mahalli harapbr) Nadire ft 
t67 2138 Eyipte Camiikebir mahallesinde eski 

Tilrbe arkası ve yeni Bahariye soka
pda eski 5 mükerrer ve yeni 1 O 
numaralı yüz kırk arşın arsa üzerin
de zemin ve çab katile ahşap üç kat
ta ikisi ufak ve biri çab odası ve 
beşi yük ve dolaplı olmak üzere se
kiz oda biri ufak olmak üzere üç so
fa bir mutfak bir tulumba iki kömür
lük ve yüz altmış beş arşın bahçeyi 
baYi bir hanenin tamamı. Safinaz, Şaziye, 
Şahzer, Safire Hanımlarla İsmail Kemalettin B. 

2660 HatapkapısındA Demirtaş mahallesin
de ipçiler caddesinde elki 99, 1O1 
ve yeni 69 numaralı kırk beş arşın 
arsa üzerinde ahşap bir buçuk katta 
üsttbıde alçak tavanlı bir oda yük· 
aek tavanlı ufak bir sofa ve elektrik 
tertibabnı havi eskice bir dükkanın 
tamamı. Mehmet Hüdai Ef. 

6378 Topkapıda Bayezıt ağa mahallesinde 
Aksaray caddesinde eski ve yeni 82 
ili 88 numaralı yüz otuz bir arşın

dan ibaret münhedim dört dükkan 
arsasının tamamı. Alaettin ve Kazım Beyler 

185 8398 Salmatomrukta Kefevi mahallesinde 
Taşçı sokağında eski ve yeni 2 nu-
maralı yUz arşından ibaret münhe-

dim hane arsanın tamamı. Muammer Mustafa 
ve Arif Efendilerle Esma Hikmet Emine 

Remziye ve Seher Hanımlar 

605 8588 Koska'da Çobanisa namıdiğeri Ço
bançavuş mahallesinde Havudu so
kağında eski J7 ve yeni 16, 18, 20, 
22 numaralı üç yüz arşın üıerind~ 

istihmam mahallini ve keza iki yüz 
elli arşın üzerinde camekan mahallini 
ve yüz arşın üzerinde adi kirgir iki
ter katlı ve birer odayı havi iki 
ltaneyi ve iki yüı elli arşın bahçeyi 
havi (Havuzlu hamam) namile maruf 
bir hamamın tamamı Hatiçe Nedime H. 

9193 Hasköy'de Hacışaban mahallesinde 
atik Solakçeşme ve cedit Okıneydaru 
aokağında eski 2, 4 ve yeni 13 nu
maralı yüz yirmi arşm üzerinde ah· 
ıap iki katta altı oda iki ufak sofa 
iki yüz kırk dört arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı Mm. Marin.ko 

llO 10099 Beylerbeyi'nde Havuzbaşı'nda eski 
12 - 4 mükerrer 12 - 51 mükerrer 12-
52 mükerrer makli'ıp numaralı yüz 
seksen sekiz arşın arsa üzerinde duvar 
bölmeieri mevcut olup ve üç dönüm 
bin dört yilz on iki arşın bahçeyi 
havi eseri ehniyenin tamamı 

t55 12096 Eğrikapı'da Hacıilyas mahallesinde 
atik ve cedit Ebe sokağında harita 

iffet H. 

90 15710 

16498 

2083 17854 

209 17913 

1840 19256 

665 19365 

680 19778 

2W 19845 

100 19856 

1050 20'l33 

liOO 20485 

:::;:::FOSFATLI 

SON POSTA 
1 - 2 mevkiinde eaki 9 - 11 n yem 
9 - 11 numaralı yüz otuz aekiz arşın 
arsa üzerine mebni kirgir bir kattan 
ibaret sıvaları noksan bir ahann 
tamamı. O.ma Ef. 
Üsküdar'da yeni maliallede Kara-
manlı sokağında eski 'ı:I ve yeni 21 
numaralı altmıs dokuz arşın üzerinde 
mebni kirgir bir kattan ibaret bir 
dükkanın tamamı. Oamu. Ef. 
Beylerbeyi'nde Küplüce mahalle-
sinde Şemsi B. ve Çamlıca sokağında 
eski 44, 48, 44, 46, 53, 44, 44, 48, 
44, 48, ve yeni 30 - 1, 122, 122 ve 97 
numaralı beş yüz doksan arşın arsa 
üzerinde bir katı kargir ve üç katı 
ahşap olmak üzere dört katta kırk 
aekiz oda üç sofa bir mutfak ve elli 
arşm ana üzerinde bir hamamı ve iki 
yll.ı dokuz kllaur danüıD araziyi milf· 
temil bir köşkün tamamı Zekiye H. 
P~abahçesin'de Köyiçi elyevm iske-
le caddesinde eski l ve yeni 26 No. 
162 arşın arsaüzeri.nde mebni k~3 
kattan ibaret üstünde 8 oda koridor 
1 mutfak ve 24 arşın arsa üzerindo 
1 aptesane ve gusulane ve yirmi 
arşın bahçeyi havi bir fınmn tamamı 

Mehmet CeYclet & 
Kandilli' de Mezarlık sokağında eski 
15 ve yeni 6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 No 
280 arşın arsa üzerinde ahşap 3 
katta 17 oda l sofa 1 kuyu ve 165 · 
arşın arsa üzerinde l mutfak ve 1 
ahır ve iki dönüm 1155 arşın zira 
bahçeyi havi bir köşkün tamamı Zahide H. 
Topane'de Karabaş Mustafaağa ve 
Beyazıt mahallesinde eski ve yeni 
Lüleciarastası ve Kale sokağında es-
ki 40,40 mükerrer ve yeni 15,36 N. 
30 arşın arsa üzerinde kargir 3 kat-
ta ve üstünde 2 odayı ve arka cihe-
tindeki sokağa müsadif bir ahırı 
havi bir dükkanın üçbisse itibarile iki 
hissesi Mehmet Ef. 
Eyüp'te Kızılme~çit mahallesind~ Bal-
cıyokuşu sokağı~da eski ve yeni 12 
numaralı yüz altmış ~rşın arsa üze- ~ 
rinde ahşap dört katf 1 on iki oda 
dört sofa bir mutfak'l'C:lört kuyu iki 
bin üç yüz elli bir arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı 
Mehmet Cemil B. Saniye H. 
Beyoğlu'nda Hüseyin'ağa mahallesin-
de eski Bülbüldere!4İ ve yeni Vişne 
sokağında eski 6 mukerrer ve yenı 
24,~6 numaralı yüz bir arşın arsa 
üzerinde kagir bir katta üç oda ve 
altında bir dükkanı 'Gavi harap bir 
hanenin tamamı. Mehmet, Veysel Ağalar 
Fatih'te Dülgerzade mahallesinde 
Çamaşırcı sokağında eski 4 ve yeni 
23 numaralı otuz üç ar.şın arsa üze-
rinde kargir bir kattan ibaret bir 
dükkanın tamamı. Muharrem B. 
Çubuklu'da Cabir sokağında eski 31 
ve yeni 36,36-2 numaralı biri elli iki 
arşm arsa üzerinde ahşap üç katta 
yalnız iki odası natamam olmak üze-
re dôrt oda bir mutfak diğeri elli 
beş arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta iki oda bir sofa bir mutfak ve 
otuz arşın kadar bahçeyi havi iki 
hanenin tamamı. Mehmet Necip B. 
Erenköy Merdiven karyesinde Tekke 
sokağında eski 5,6 ve yeni 8 numa-
ralı yüz yirmi arşın arsa üzerind(' 
ahşap bir buçuk katta üç oda bir 
mu~fak v~ altı yüz ~ekaen arşın bah-
çeyı havı harap hır bap hanenin 
tamamı. · İbcabfm Ef. 
Emirgan'da e.ski Fırın ve yeni Mek
tebirüşdiye yeni Altırtcı sokakta es-
ki 39 ve yeni 28, 30 numaralı yüz 
seksen arşın arsa üzerinde ahşap 
iki katta on iki oda dört sofa bir 
mutfak bir su hazinesini ve iki kuyu 
ve yedi yüz altmış Clört arŞın bah-
çeyi havi bir hanenin tamamı Halis B. 
Rami'de Boşnak mahallesinde İmam 
sokağında eski l ve yeni 9, 9 w 1 
numaralı yüz on arşın arsa üzerinde 
ahşap bir katta üç oda bir avlu bir 
mutfak ve diğeri iki yüz arşın arsa 
üzerinde kısmen kirgir ve kısmen 
ahşap bir ahırı ve yedi yüz on dört 
arşın bahçeyi havi bir bap hanenin 

Ağustos _!2:) 

SATILIK 
Mükemmel teşhir camekanı 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
Sandığın mab olan bir adet büyük ve mükemmel t~ 

camekim 18, 19,20 Ağustos 930 tarihine müsadif pazarW 
aalı, çarşamba günleri Şehremaneti sandalbedesteni Mezat idr 
resinin eşya şübesinde teşhir edilerek şehri meıburun 21 iP'" 
perşembe günü öğleden sonra bilmüzayede sablması tekst16 
eylediğinden görmek ve satın almak isteyenlerin zikrohı~ 
giinlerde mezkür sabt şubesine müracaat eylemeleri n• 
olunur. 

meşhur balçık panayı~ 
SARAY KAZASI BELEDiYESİNDEN: 
Trakya Sarayında her sene Ağustosun 31 inci günil ~ 

nılmaaı mutat ( Meşhur Balçık Panayın ) bu aene de kurıJl 
cakbr. 

Üç gün hayvanat ve üç fÜD de manifatura ve eoıtl 
saire alış · veriş olmak üzere alb gün devam edecektır. 

Ôtedenberi tüccaran aramda pek bnytlk rağbete maıJI 
olan panayıı:muza gelecek esnaf ve tüccaranın ezberi cS/ 
memnun kalacaldan ilin olunur. 

Ehven Fiatla Sablık Hane 
Unkapaıu eivannda Haydar Mahallesinde Kaşıkçı ıokağında • 

2 numarab maa mü,temelit ve bahçe yedi odalı bir bap ahfap tııf 
~ibi yedile acete aablıkbr. Taliplerin de.runundakilere müracaa~ 

• Boı o.enian 
Aspirin 

komprimeleri 

, 

y 1 ile tedavi olunabilir. 
o nıa kırmızı bondır ll 

•lnhal4Jına diJdcot ~ o u haldld ..,11opaw· 
feılcp cdinf z. e bu ID4rb)'1 IDWIJTal ı 

--=~~~~~~~~~-~--,----~~~~-=-~~~-~ 

alıkesir viliyetı 
encümeni daimisindeJl 

Balıkesir - Bigadiç yolunun 500x J 7 ili 570x24 üncü 1<ilr 
metreleri arasındaki kısım tarikin ikmal amaliyab için keŞ~ 
namesinde muharrer olduğu üzere amelei mükellefe tarafı 
dan yapılacak kısım bedeli baddettenzil 14496 lira 4 kuftl 
luk ~eliyatın icrası 25 ağustos 930 tarihine müsadif pazartef 
günü saat on beşte kapalı zarf usulile ihale edilmek üıe~ 
yirmi gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. 

Talip olanların kapalı zarf usuline tevfikan tevdi edeceldef 
teminat ve teklif mektuplarına ve evrak sairesini yevmi mezkrii 
ve vakti muayyeninde encümeni vilayete tevdi eylemeleri ve dJ 
ziyado tafsilat almak isteyenlerin daha evvel Balıkesir NJI 
dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur. 
~~~~~~~~~~~~~--~--~~---_./ 

Istanbul ithalat giiın' 
rüğü müdür. üğ·ünden: 
Sandık Ş Kilo 

26 KC 17 813 Çikolata Transit 
HC 27 

Balada muharrer 26 sandık çikolata transit olarak beher ıtf 
losu J 4 knruşta talibi uhtesinde bulunduğundan ve 20 - 8 .. 9', 
tarihinde ihalesi icra kılmacağıııa mebni fazla fiatına talip olıı' 
ların yevmi mezkiırde lstanbul ithalat gümrüğü satış koınis)'o' 
nuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

~ tamamı Kemal J 
"':f ukarda c~s ~e nev'ile semti. ve_ numaralı !°ubarrer e~ I 

guyrı menkulenın ıcra kılınan alenı muzayedelerı neticeside bıtıl ~ 
rmda göstet·ilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etıt' l 
ise de mezkür beller haddi layıkında görülmediğiden (on be!, 
gün müddetle ilin edilmelerine karar verilmit ve 6 eylül 930 tfl', 

hine müsadif cumartesi günü kat'i kararlarının çekilmesi takıı r# 

eylemiş olduğundan yevmi mezkürda saat on dörtten on ı:ıJtı)f 
kadar Sandık idaresine müraccat eylemeleri lüzumu ' li .ı oh11

'
11 

Mes'ul müdür: Selim Rac1P 

MAL Hülasası 

Her eczanede satılı' 


